Jak na to – Krycí list
Pořídili jsme si fenku a rozhodli jsme se, že chceme štěňátka. Jak postupovat?
Nejprve je potřeba, aby fena splnila podmínky uchovnění (viz. Podmínky chovnosti
KCHMPP) a byla přeregistrovaná mezi chovné jedince. Dále potřebuji mít zaregistrovanou
chovatelskou stanici nebo mít dohodu o jejím zapůjčení na 1 vrh od jiného chovatele.
Krycí list
Dalším krokem je žádost o krycí list. Její formulář je k dispozici na klubových stránkách
(http://www.kchmpp.cz/formulare.html). Lze ho poslat buď poštou nebo oskenovaný
prostřednictvím e-mailu poradci chovu. K němu je potřeba doložit doklad o zaplacení
poplatku 100 Kč za jeho vystavení. Povinností poradce chovu je pak vystavit krycí list do 14
dnů od jeho obdržení. U českých strakatých psů je řízená plemenitba, tj. krycí psy je vhodné
vybírat po dohodě s poradcem chovu. Je také samozřejmě možné vybrat si krycího psa podle
vlastního uvážení. Potom ale bude na krycím listu poznámka, že se jedná o krytí na vlastní
žádost. Je dobré vybrat alespoň 3 psy. Může se totiž stát cokoliv nepředvídaného, a tak
vybraný favorit nebude zrovna k dispozici. Krycí list se jmény vybraných psů a s jejich
adresami přijde poštou spolu s přihláškou vrhu a formulářem na kontrolu vrhu.
Krycí list má 2 výtisky. Do 7 dní po krytí byste měli odeslat kopii krycího listu na adresu
poradce chovu. Originál si ponecháte a pošlete ho opět poradci chovu do 7 dní po porodu
štěňat. Pokud fena nezabřezne, zašlete originál do 75 dní od po krytí s poznámkou, že fena
nezabřezla.

Jakmile máme vystavený krycí list, je dobré si dohodnout předem podmínky krytí s majitelem
vybraného psa. Na krycím listu je kolonka „Za krytí byla smluvena tato cena:“. Do ní lze
uvést buď konkrétní cenu za krytí nebo jen poznámku, že je to věcí extra smlouvy nebo ústní
dohody. Není nezbytně nutné uvádět přesnou cenu.
Příště: Přihláška vrhu

