Jak zažádat o krycí list

Členi KCHBO mohou krycí list získat dvěmi způsoby:
a) generováním z databáze KCHBO
Postup naleznete zde: http://www.kchbo.com/soubory/databaze/kryci_list_navod.pdf
Tato možnost je vyhrazena pouze pro členy KCHBO!
Krycí list si můžete vytisknout kdykoliv před krytím, po dobu Vašeho členství v klubu má neomezenou platnost.
Vygenerování krycího listu podléhá úhradě dle ceníku uvedeného v sekci Klub – Ceník služeb klubu (link).
Dle řádů je třeba krycí list uhradit do dvou týdnů od generování. Upozornění: možnost generování krycího
listu z databáze neznamená, že lze krycí list vyplňovat dodatečně až po krytí!!!
b) prostřednictvím příslušného poradce chovu (jejich adresy zde)
O krycí list je třeba písemně požádat nejméně 8 týdnů před plánovaným krytím feny. Žádost musí obsahovat
základní informace o feně. V případě zahraničního či meziklubového krytí musí chovatel zaslat zároveň s
krycím listem oboustrannou fotokopii průkazu původu a dokladů o chovnosti psa v zemi trvalého bydliště jeho
majitele. V případě žádosti o vystavení krycího listu pro australské ovčáky je nutné k této žádosti ještě přiložit
kopii protokolu o vyšetření očí provedeného veterinárním lékařem zapsaným do seznamu specialistů (seznam
vede Komora veterinárních lékařů) – posuzovatelů vrozených genetických vad očí ne starším 12-ti měsíců
k datu předpokládaného krytí. Toto platí pro oba jedince z navrhovaného chovného páru. V případě, že toto
vyšetření očí bylo u krycího psa provedeno ve věku 10 a/ nebo více let, stačí doložit tento protokol a již není
nutno dodržet podmínku 12-ti měsíců. U zahraničního krytí se dále požaduje doložení tohoto protokolu o
provedené kontrole očí do věku dvou měsíců jedince (v případě, že existuje) provedené veterinárním lékařem
dané země, který je oprávněn ve své zemi tyto kontroly provádět.
Krycí list Vám přijde od poradce chovu poštou na dobírku, jejíž výše se rovná ceně krycího listu (viz Ceník
služeb klubu) plus aktuálního poštovného dle ceníku České pošty.
Nečleni KCHBO mohou požádat o krycí list pouze prostřednictvím příslušného poradce chovu a na základě
uzavřené smlouvy o poskytování chovatelského servisu.

Obecná pravidla:
Krycí listy v klubu KCHBO mají neomezenou platnost po dobu nepřerušeného členství v klubu. Po
skončení členství v klubu je chovatel povinen vrátit nevyužité krycí listy do 15-ti dnů.
O krycím psu může chovatel rozhodnout sám, na základě svého vlastního uvážení, za dodržení
podmínek stanovených Zápisním řádem (tedy zejména omezení pro vzájemné páření psů a fen
s určitým zdravotním problémem – viz oddíl 3 Zápisního řádu). V případě, že chce s výběrem pomoci,
je mu příslušný poradce chovu k dispozici.
Krycí list je třeba vyplnit i v případě že pes i fena patří stejnému majiteli, v takovém případě je nutné
připojit ještě podpis svědka, který byl krytí přítomen.

Doporučujeme si před krytím prostudovat Zápisní řád – najdete ho v sekci Klub – Stanovy, řády a
směrnice (link)
Následující postup s „papírováním“ ohledně zápisu vrhu najdete v sekci Jak na to – Potřebná
dokumentace v souvislosti s odchovem vrhu (link).

