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Směrnice č.3/2010 

Kontrola vrhu v podmínkách  

Pannonia Klub Česká republika. 
/ dále jen Klub / 

 

I. 
Základní ustanovení 

 

1. V souladu se stanovami Pannonia  Klubu maďarských pasteveckých plemen  České 

republiky / dále jen Klub /  článek VI. bod 10 vydává Klub Směrnici Kontrola vrhu  / 

dále jen KV / v podmínkách Klubu. 

 

2. Realizací této Směrnice pověřuje valná hromada Klubu výbor Klubu. 

 

3.   Zodpovědnost za plnění Směrnice mají hlavní poradci Klubu a  členové Klubu. 

 

4.   Směrnice se týká všech klubových plemen. 

 

 

II. 

Účel kontroly vrhu. 

 

1. V souladu se stanovami ČMKU, Řádem ochrany zvířat při chovu psů, Zápisním 

řádem ČMKU a  Klubu stanovuje Klub povinnou kontrolu vrhu  u členů a nečlenů 

Klubu okolo 7 týdne věku štěňat. 

 

2. Cílem kontroly vrhu štěňat u chovatele (chovatel je majitel feny v době vrhu) je  

ubytování štěňat a matky, péče o štěňata, kondice a zdraví štěňat, velikost odpovídající 

věku, není-li porušován Řád ochrany zvířat při chovu psů, Zákon na ochranu zvířat 

proti týrání, zda se u chovatele nachází stejný počet štěňat, které uvedl do knihy 

odchovů, zda jsou štěňata řádně tetovaná / čipovaná /, očkovaná a odčervená. Dále 

poradce zjišťuje zda se u štěňat nevyskytují vrozené vady nebo vady vylučující 

z chovu.  
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III. 

Sytém provádění kontroly vrhu 

 

1. Kontrolu vrhu provádí nejbližší  hlavní poradce chovu, člen výboru Klubu z pověření 

výboru Klubu  nebo člen Klubu z pověření výboru Klubu. Pověření má písemnou 

formu. 

 

2. Osoba pověřená dá na vědomí chovateli termín kontroly vrhu v písemné formě. 

Možno i elektroniky.Termín si vzájemně prokazatelně  odsouhlasí. 

 

3. V případě že, chovatel – nečlen Klubu odmítne kontrolu vrhu písemnou cestou je 

informován výbor Klubu, který věc oznamuje cestou doporučeného dopisu ČMKU 

k dalšímu řešení. 

 

    

IV. 

Dokumentace o kontrole vrhu 

 

1. O kontrole vrhu je proveden zápis do formuláře „Protokol o kontrole vrhu“ a jeho 

přílohy / dále jen protokol /. Vzory formulářů  jsou součástí této směrnice. 

  

2. Protokol je platný pouze s podpisy zúčastněných stran. 

 

3. Protokol je vyhotoven ve dvou výtiscích, přičemž každý z výtisků má povahu 

originálu.   

 

4. Protokoly jsou řádně uloženy u příslušných hlavních poradců chovu. 

 

V. Platba za kontrolu vrhu u člena Klubu.  

 

1. Chovatel – člen Klubu neplatí žádné náklady spojené s kontrolou vrhu. 

 

2. Klub hradí 100%  nákladů na dopravu členu Klubu, který provádí kontrolu vrhu. 

 

3. Náklady na dopravu jsou ve výši zpátečního  jízdné  2 třídy vlakem ( R, Ex, IC/EC ) 

hradí Klubu. 

 

4. Klub hradí jednotné stravné ve výší 165,- Kč/den. 

 

5. Nejsou přípustné žádné další platby pro členy Klubu. 
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VI. Platba za kontrolu vrhu u nečlena Klubu.  

 

6. Chovatel – nečlen Klubu platí určené náklady  touto směrnicí spojené s kontrolou 

vrhu. 

 

7. Chovatel – nečlen Klubu  hradí jízdné  ve výši zpáteční  jízdenky 2 třídy vlakem ( R, 

Ex, IC/EC ). 

 

8. Chovatel – nečlen Klubu hradí jednotné stravné ve výší 165,- Kč/den. 

 

9. Chovatel – nečlen Klubu  hradí 350,- Kč za jedno kontrolované štěně. Maximálně 

částka, kterou chovatel – nečlen Klubu zaplatí je 3.000,- Kč.  

 

10. Úhrada za kontrolu vrhu je splatná   týden před plánovanou kontrolu vrhu. Peníze lze 

zaslat na účet Klubu nebo na adresu Klubu. V případě, že platba nebude uskutečněná 

Klubu nemá povinnost uskutečnit kontrolu vrhu.   

 

11.  Nejsou přípustné žádné další platby pro chovatele – nečlena Klubu. 

 

 

 

VI. Ustanovení přechodná a závěrečná 

 

1. Jakékoliv změny a doplňky této Směrnice  do výlučné pravomoci valné hromady 

Klubu a nabývají závaznosti dnem vydání. 

 

Tuto Směrnici č.3/2010 projednala a schválila  

                                                     valná hromada  Klubu dne 10. dubna 2010.  
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Příloha č.1 ke Směrnici č.3/2010 :                                                               VZOR! 

 

PROTOKOL O PROVEDENÉ KONTROLE VRHU 

 
Chovatel:              Adresa:  
 
Chovatelská stanice: 
 
Kontrolu provedl :    Dne:  
 
Člen Klubu :   ano –ne  

Matka štěňat: 
 
Jméno a ch.st.: …………………………….Zápis v PK:CMKU/…./……………….. 
Nar: …………………………..……………….Pořadí vrhu :………. 
 
Kondice feny: ……………………………….  Porod veden císařským řezem : ano/ne 
 

 

Otec štěňat: 
Jméno a ch.st.: …………………………….Zápis v PK:CMKU/…./………………….. 
 
Nar: ………………………….. 
 

 
Údaje o vrhu: 

 
Datum vrhu: ………200..    Narozeno: /P/F…….    Uhynulo před zápisem   /P/F ……  
 
Počet štěňat v den přejímky: /P/F…..   zápisu převzato: /P/F…..  Tetováno: /P/F…….     
 
Fyzický stav štěňat odpovídá/neodpovídá věku v den přejímky 
 
Vrh způsobilý k zápisu do PK : ANO/NE 

 

 
 
V ……………    dne : ……………...  
 
Podpis chovatele:       Podpis hlavního poradce chovu: 
 
……………………………….                   ………………………………………………….... 
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Údaje o jednotlivých štěňatech ve vrhu :                                                      VZOR! 
/příloha k protokolu o kontrole vrhu / 

 
 

Pořadové 
číslo 

Zápisové 
číslo 

Číslo čipu Jméno 
 

Pohlaví 
P/F 

Výživná kondice Barva 
Pigment 

Skus Zuby 
 

Varlata Ocas 
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Ve vrhu došlo k výskytu vývojových vad:……………………………………………………………VZOR!………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..................................... 

 

Poznámka / Doporučení  : (  pupeční a tříselná kýla, řádně odčervována a očkována, napadení vnějšími parazity;  štěňata samostatná ve výživě; 

kvalita  ustájení )……………..…………………………………………………………………………………………............................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. ………………………………………………….......................... 

 

Podpis chovatele :………………………..Podpis pověřeného kontrolou:………………………………… 

 


