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Změna je navrhována v bodech 8.3, 8.4 a 8.5. Podstatné změny jsou vyznačeny zeleně. 
Zdůvodnění:  
• již dnes klub umožňuje kontrolu vrhu veterinárním lékařem, ovšem pouze v "odůvodněných 

případech". Domnívám se, že by toto mělo být věcí volby každého chovatele. 
• veterinární lékař je osobou povolanou pokud jde o zhodnocení štěňat i kondice a stavu matky 
• orgánem způsobilým kontrolovat podmínky chovu není klub, ale orgány Státní veterinární 

správy 
• návštěvou PCH vznikají chovatelům náklady, které nejsou pro všechny srovnatelné, 

znevýhodněni jsou chovatelé bydlící daleko od PCH 
Tereza Kejvalová 

 
8.3 Kontroly vrhu provádí poradce chovu (případně kontrolor vrhu, kterého určí HPCH) nebo 

veterinární lékař. První kontrola je nepovinná a provádí se do 7 dnů života štěňat na 
základě žádosti chovatele. Druhá povinná kontrola se provádí zpravidla v 6.-7. týdnu života 
štěňat. 
• Štěňata musí být před kontrolou vrhu označena tetováním nebo čipováním, vždy však 

celý vrh jednotně. Tetuje se do levého ucha. Pokud chovatel označuje štěňata pouze 
čipem, musí si zajistit čtečku pro možnost kontroly identity štěňat při prodeji štěňat novým 
majitelům. Označení vrhu jen čipováním bude v platnosti po uzavření dohody s 
plemennou knihou. 

• Při kontrole vrhu vystavuje poradce/veterinární lékař společně s chovatelem zápis o 
kontrole vrhu, v němž jsou všechna štěňata jednotlivě popsána, upozorněno eventuelně 
na již zřejmé vady, posouzeny celkové chovatelské podmínky, posouzen stav feny a 
provedeno závěrečné hodnocení s uvedením data, od kterého může chovatel předat 
štěňata novým majitelům. Provádí-li kontrolu veterinární lékař, spolu s chovatelem vyplní 
všechny formuláře, které obdrží od poradce chovu a jsou potřebné k zápisu štěňat do 
plemenné knihy. Vyplněné formuláře pak chovatel na vlastní náklady zašle hlavnímu 
poradci chovu. Za správnost vyplnění odpovídá chovatel, v případě nedostatků hradí 
veškeré vzniklé vedlejší náklady 

• Minimální hmotnost štěněte při prodeji je 5,0 kg. 
• Minimální stáří pro odběr štěňat je 50 dnů a více - vždy však musí být předem provedena 

kontrola vrhu a konkrétní den stanoven (dle stavu vrhu) v zápise o kontrole. 
• Pro vydání průkazů původů si poradce chovu musí odvést (případně chovatel zasílá 

poradci chovu, pokud kontrolu vrhu provedl veterinář) nutné řádně vyplněné doklady: 
Přihláška k zápisu štěňat ve dvojím vyhotovení, Kontrolní tetovací pásek s razítkem a 
podpisem tetovače, Tetovací značky - přidělené a originál zápisu o kontrole vrhu. 

• Poradce při kontrole předá chovateli kopii zápisu o kontrole vrhu. 

Bod 8.4 zcela vyškrtnout 
8.4 Poradce je oprávněn požadovat odstranění zjištěných závad a popř. určit i další kontroly vrhu 

dle potřeby nebo provést nahodilou kontrolu až do odstranění závad. Neodstranil-li chovatel 
nedostatky zcela, nebo odmítne-li respektovat kontroly a doporučení poradce chovu, 
vystavuje se nebezpečí zahájení kárného řízení. Poradce chovu může provést kontrolu vrhu i 
mimo stanovené termíny.  

8.5 Kontroly vrhu se provádí na náklady chovatele. Volba, kdo provede kontrolu vrhu (PCH x 
veterinář) je věcí chovatele a chovatel o svém rozhodnutí informuje PCH spolu s hlášením o 
vrhu. 


