
1 

 

Směrnice pro označování štěňat ČMKU  
 
1.  S platností ode dne 1.1.1996  musí  být všechna štěňata zapisovaná v rámci plemenné 

knihy ČMKU označena nejméně jedním z níže uvedených způsobů: 
a) mikročipem         
b) tetováním v jednom z následujících míst:    - v uchu 
           - ve slabině 
       - na vnitřní straně stehna 
2. V rámci jednoho klubu musí být zvířata příslušného plemene označena schváleným 

způsobem. Vybraný způsob označování podléhá dohodě s příslušným pracovištěm 
plemenné knihy. Celý vrh musí být označen jednotným způsobem. 

3. Tetovací číslo je shodné s číslem zápisu do plemenné knihy ČMKU, pokud není stanoveno 
jinak. 

4. Tetování nebo čipování je povoleno provádět nejdříve ve stáří 6 týdnů, a to celý vrh 
najednou. Tetováním nebo čipováním je jednoznačně ověřen počet a pohlaví 
zapisovaných štěňat. Označení potvrdí provádějící oprávněná osoba na příslušném 
formuláři. 

5. V případě nezbytného přetetování (příp. čipování, je-li tetování nečitelné) je nutné uvést 
do PP provedenou změnu nebo úpravu. Podmínky pro přetetování/přečipování stanoví 
chovatelský klub ve spolupráci s příslušnou plemennou knihou. 

 
Metodika pro zápis potvrzené parentity do průkazu původu 

 
1. do průkazu původu (dále PP) je možné uvést informaci o ověřené parentitě v případě, kdy 

jsou k dispozici doklady o vyšetření DNA otce, matky i potomka. 
2. ověření parentity vyznačuje plemenná kniha v PP samolepkou s nápisem rodiče 

verifikovaní/parents valid umístěnou na titulní straně PP (do poznámky v PP) 
3. biologickým materiálem pro vyšetření je krev nebo bukální stěr 
4. odběr vzorku může provádět veterinární lékař, laboratoř, která vzorek zpracovává, nebo 

zástupci chovatelského klubu. V případě odběrů zástupci klubu musí být v předpisech 
klubu uvedeno, kdo a za jakých podmínek může odběr provést 

5. stanovení DNA musí být provedeno akreditovanou laboratoří 
6. při odběru musí být ověřena totožnost jedince (čip, tetovací číslo). Tato informace musí 

být vyznačena ve výsledkovém protokolu 
7. uznávány jsou pouze výsledky, v kterých je uvedeno, o kterého jedince se jedná 

(plemeno, pohlaví, datum vrhu, identifikační označení) 
8. o zápis může požádat chovatelský klub nebo majitel/chovatel psa/feny.   
9. ověření parentity je doporučováno v případě, kdy se při vyšetřování na jednotlivé dědičně 

podmíněné choroby má být u potomků uváděno, že jsou „clear po rodičích" nebo 
„normal po rodičích" 

Směrnice schválena P ČMKU dne 04. 08. 2005 s okamžitou platností.  

Doplnění bodu č. 2 schváleno P ČMKU dne 19. 01. 2006 s okamžitou platností. 
Úprava bodu 4 – Usnesení P ČMKU 178/05/10 ze dne 27.5.2010 s okamžitou platností. 
Úprava názvu směrnice, bodu 1 a 5 – Usnesení P ČMKU 54/10/11 ze dne 26.10.2011 s okamžitou 
platností.  
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Doplnění metodiky pro zápis potvrzené parentity do průkazu původu – Usnesení P ČMKU 88/10/16 
ze dne 13.10.2016, s platností od 1.1.2017 

 

 


