
Specializovaná organizace chovatelů potkanů 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL ZVÍŘETE 
(předávaným zvířetem je šlechtěný „domácí“ potkan Rattus norvegicus var. alba) 

Jméno zvířete:  

Datum narození:  

Varieta a zbarvení:  

Předávající prohlašuje, že výše uvedené zvíře: 

▪ je v dobrém výživovém stavu, bez známek vyhublosti (vylézající kosti apod.) 

▪ je přiměřeně akční (bez známek apatie) 

▪ má kůži bez šupin (lupů), zarudnutí, strupů, vředů, boulí a otevřených a/nebo hnisajících ran 

▪ vzhledem srsti odpovídá danému typu (standardní srst je lesklá a bez lysin, rex může být hrubý 

a matný, přesrsťující rex a velvetýn mohou mít dočasně lysiny, u fuzze a dvojitého rexe patří 

lysiny k charakteru variety, dlouhosrstí mívají řidší srst atp.) 

▪ má čisté okolí vylučovacích a pohlavních orgánů (nejsou známky průjmu, krvácení z močové 

papily nebo pohlavních orgánů, ani jiných výtoků) 

▪ nemá žádné známky parazitárního onemocnění (stroupky v srsti, krusty na uších, hnidy na 

chlupech, pohybující se „tečky“ v srsti, viditelní zástupci parazitů…) 

▪ je bez zjevných projevů respiračního onemocnění (pšíkání, výtok z nosu, soustavné vrkavé 

zvuky, ztížené dýchání…) 

▪ je bez výrazného znečistění nosu a očí porfyrinem (červeným barvivem) 

▪ má oči čisté a lesklé, bez ospalků, bez soustavného mhouření 

▪ je bez známek zánětu uší (uši jsou bez hnisavého výtoku a není z nich cítit podivný zápach) 

▪ nebylo v posledních 14 dnech přelečováno antibiotiky 

▪ předává s řádnými dokumenty o původu zvířete (průkaz původu či výpis předků) 

S výhradou k výše uvedenému: 

 

 

 

(Doplňte čitelně případné specifické podmínky předání, na kterých jste se s přebírajícím výslovně domluvili!) 

Datum předání:  Jméno předávajícího:  

  Podpis: 

(hůlkovým písmem) 

Přebírající svým podpisem stvrzuje, že předávané zvíře dostává ve stavu, který odpovídá prohlášení 

předávajícího včetně případných specifických podmínek předání, na kterých se s ním domluvil. 

K výše uvedenému má následující výhrady: 

 

 

(Pokud je předání bez výhrad, vlastnoručně toto uveďte výše. Vyplňujte čitelně.) 

Datum předání:  Jméno přebírajícího:  

  Podpis: 

(hůlkovým písmem) 

 


