
otec: číslo zápisu: 

matka: číslo zápisu: 

datum krytí: datum vrhu: narozeno: psů fen ponecháno: psů fen 

jméno štěněte pohlaví barva teček číslo zápisu číslo tetování / mikročipu 

K přihlášce připojuji: krycí list, 

Svým podpisem stvrzuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. Dále prohlašuji, že jsem seznámen s platnými Směrnicemi, 
Chovatelským a zápisním řádem Dalmatin klubu ČR, platným Zápisním řádem ČMKU a Řádem na ochranu zvířat při chovu psů ČMKU. 
Podpisem tohoto dokladu vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby Dalmatin klubu ČR a se zveřejněním těchto údajů 
na klubových stránkách, v seznamu a databázi vrhů a narozených štěňat a dále v klubovém zpravodaji. 

V dne: podpis chovatele: 

Dalmatin klub ČR, z.s. souhlasí se zápisem vrhu do plemenné knihy 

datum: razítko, jméno a podpis: 

 
 

Českomoravská kynologická jednota 
Lešanská 1176/2A, 141 00 Praha 4 

přihlášky vyřizuje paní Irena Šestáková, 

tel.: +420 702 021 641, email: sestakova@cmkj.info 

 
 
 

 
      Dalmatin Klub ČR z.s., Příčná 1892/4, 110 00, Praha 1 

 

 
 

 

Zdravotní a genetické testy a výstavní tituly se při první registraci chovného jedince plemennou knihou dokládají fotokopií certifikátů, šampionátů a 
posudkových listů / kopií průkazu původu. Nedoložené tituly, zdravotní a genetické testy rodičů nelze uznat a zapsat do průkazů původu štěňat. 

 

 

 

 

Chovatel vytiskne (oboustranně – na jeden list papíru) a čitelně vyplní tuto Přihlášku k zápisu vrhu štěňat a odešle do 28 dnů od narození 
na výše uvedenou adresu, pro vydání zápisových čísel. Šedá pole vyplní plemenná kniha, veterinární lékař nebo pověřená osoba DK ČR, z.s. 

 

Chovatelská stanice: 

jméno a adresa chovatele: 

tel: email: 

Dalmatin 
přihláška k zápisu vrhu štěňat 

mailto:sestakova@cmkj.info


Potvrzení o označení štěňat: tetováním a/nebo čipováním *) označte provedené 

čísla zápisu: 

datum: razítko a podpis veterinárního lékaře: 

Potvrzení o provedené kontrole vrhu: zkontrolováno celkem: štěňat, z toho: psů fen 

Nestandardní štěňata (číslo zápisu a vada štěněte): 

datum: razítko, jméno a podpis kontrolujícího: 

Potvrzení o provedeném vyšetření sluchu: 

jméno štěněte číslo zápisu číslo tetování / mikročipu výsledek BAER 

datum: razítko, jméno a podpis veterinárního lékaře: 

 

 

      Dalmatin Klub ČR z.s., Příčná 1892/4, 110 00, Praha 1 
 

 

 

Dalmatin 
přihláška k zápisu vrhu štěňat 


