Chovatelský řád
Českomoravské kynologické federace z. s.
Článek I.
Účel a působnost
§1
Chovatelský řád stanoví podmínky řízeného chovu podle Mezinárodního
chovatelského řádu UCI a platného standardu plemene. Je závazný pro
všechny členy ČKF.
§2
Vlastníkem psa nebo feny je ten, kdo získá zvíře právoplatně a může
doložit jeho čistokrevnost platným průkazem původu.
Chovatelem je vlastník chovné feny, jehož chovatelská stanice je
registrována plemennou knihou ČKF (UCI).
§3
V případě osobního nebo bezpodílového vlastnictví manželů je nutné, aby
pouze jeden byl zmocněn k jednání s ČKF.
§4
Členové ČKF se svým členstvím zavazují, že nebudou produkovat
jedince bez průkazu původu.
Článek II.
§1
Plemeno znamená čistokrevné psy a feny odpovídající platnému
plemennému standardu a kteří jsou zapsáni do plemenné knihy.
Článek III.
§1
Povinné ručení
Ručitel je ten, kdo v době vzniklé škody poskytuje zvířeti pobyt a
zaopatření. Pokud by v této době došlo k úhynu, uvědomí ihned chovatele a
udá příčinu smrti potvrzením veterinárního lékaře. Pokud si chovatel přeje
vidět mrtvé zvíře, musí mu být k tomu dána příležitost. Úhyn zvířete - došloli k úhynu nezaviněně ze strany majitele - je chovatel povinen hradit výlohy,
které s úhynem vznikly. Pokud smrt nastala vinou chovatele, hradí tento
majiteli všechny výlohy včetně vrácení ceny štěněte.

Článek IV.
Chovní jedinci
§1
Chovný jedinec je ten, který splnil podmínky zařazení do chovu.
Je veden v rejstříku chovných jedinců plemenné knihy ČKF (UCI).
Podmínky:
- čistokrevnost doložená průkazem původu uznaných plemenných
knih
- absolvování bonitace v patřičném věku
- absolvování nejméně jedné výstavy s výsledkem výborný.
Chovnost psa i feny končí koncem kalendářního roku, kdy dosáhl pes 9
let a fena 8 let. O prodloužení chovnosti o 1 rok žádá její majitel písemně
plemennou knihu. Ta přihlíží k celkovému zdravotnímu stavu feny a ke
kvalitě odchovů po ní.
Nechovnost - do chovu se nezařazují jedinci, kteří nesplňují kritéria
standardu plemene, neodpovídají chovatelským záměrům anebo ti, kterým
byla chirurgicky veterinárně odstraněna vada vyřazující z chovu.
Článek V.
Převod chovných jedinců
§1
Podmínky převodu
Psa i fenu lze k chovnému využití převést na další osobu - nového majitele.
Odstoupení práva chovu musí být provedeno písemně, u feny před
předpokládaným krytím s uvedením všech povinností a práv z obou stran.
Hlásí se plemenné knize. Kdo přebírá fenu dočasně k chovnému využití, platí
po dobu od nakrytí do odstavení štěňat za majitele feny. Je povinností spolu
se štěnětem předat veškeré jeho dokumenty (průkaz původu, očkovací
průkaz). O všech okolnostech, týkajících se převodu chovných jedinců, musí
být uvědoměna plemenná kniha.
§2
Prodej chovné feny
Při převodu březí feny přísluší novému majiteli veškeré dispozice s
odchovem. Není přípustné, aby mláďata nesla jméno chovatelské stanice
matky. Vyjímku tvoří okolnost, kdy nový majitel žije v zemi, která nemá

registraci UCI, po dohodě lze odchovat štěňata na název chovatelské stanice
prodávajícího.
§3
Úmrtí majitele
Zemře-li majitel chovné feny v době její březosti, může se vrh zapsat na
chovatelskou stanici zemřelého nebo na chovatelskou stanici nového majitele.
§4
Chovatelská stanice
Název a zřízení chovatelské stanice je schváleno plemennou knihou na
základě písemné žádosti majitele feny, a to před prvním vrhem jeho první
feny. Název chovatelské stanice je předmětem dědického řízení , může být
děděn. Podmínkou užívání názvu chovatelské stanice novým majitelem je
členství v ČKF.
Článek VI.
Řízení chovu
§1
V ČKF je uplatňován řízený chov.
§2
Prezident, sekretář a prezidentem pověření členové prezidia federace mají
právo kontrolovat životní podmínky (zacházení, ustájení, výživa a hygiena)
psů a fen a zdravotní stav z těchto podmínek vyplývající. U chovatelů rovněž
kontroluje odchovy štěňat.
Článek VII.
Krytí
§1
Krycí list
Vystavení krycího listu se provádí na základě písemné žádosti chovatele,
podané plemenné knize, minimálně 8 týdnů před předpokládaným háráním
feny. Chovatel si může navrhnout krycího psa sám, nebo o navržení požádá
plemennou knihu. Vyjádření plemenné knihy k návrhu chovatele je
směrodatné. Své stanovisko sdělí chovateli spolu s vystavením krycího listu.
Na zadní straně krycího listu jsou uvedeni krycí psi. Krycí list odesílá
plemenná kniha do 30 dnů ode dne obdržení žádosti. Krycí list se vystavuje i
v případě, že pes a fena náleží jednomu majiteli.
§2
Platnost krycího listu je jeden kalendářní rok.

§3
Žádost o krytí psem, jehož majitel není členem ČKF, je potřeba doložit
kopií PP a bonitační kartou, popř. výstavními výsledky. Totéž se požaduje u
žádosti zahraničního krytí. Není-li pes plemenné knize znám, přikládá se jeho
fotografie.

§4
Fena může být nakryta jen jediným krycím psem v jednom hárání. Krytí se
může uskutečnit jen mezi chovnými jedinci v náležitém zdravotním stavu a
kondici. Krytí může být na žádost chovatele opakováno. Majitel psa je
povinen opakovat krytí alespoň jedenkrát. Mezi jednotlivými krycími akty
musí být přestávka nejméně 24 hodin
§5
Platnost krytí potvrzují majitel psa i feny svým podpisem na krycím listu.
Pokud se některý z majitelů nechá zastupovat, je toto nutné uvést na krycím
listu.
§6
Úhrada za krytí se sjednává předem, její způsob musí být konkrétně na
krycím listu uveden. Úhrada za krytí je splatná do deseti dnů od narození
štěňat. Lze zvolit:
a) jednorázová platba
b) poměrná částka z prodeje zapsaného vrhu (1/6 zapsaného vrhu)
započítávají se i štěňata darovaná a štěně, které si ponechává
chovatel
c) při počtu šesti štěňat jedno štěně, majitel krycího psa má právo
druhého výběru, ponechává-li si chovatel jedno štěně pro sebe, u
slabšího vrhu musí doplatit cenu štěněte. Štěně musí majitel
krycího psa odebrat v 8 týdnech, jinak se cena štěněte zvyšuje o
nutnou vynaloženou péči.
d) každá jiná forma úhrady musí být zapsána na krycím listě.
§7
Krytí se může uskutečnit 3x do dvou let. Tedy 2x krytí, třetí hárání fena
stojí!
.

Článek VIII.
Vrh
§1
Platnost vrhu
Štěňata narozená bez krycího listu nebo listu neplatného nebudou zapsána
do plemenné knihy.
§2
Hlášení vrhu
Chovatel do 24 hodin po porodu feny hlásí plemenné knize, telefonicky
nebo e-mailem, počet narození štěňat a jejich pohlaví. Jestliže nebude štěňata
čipovat, požádá plemennou knihu o přidělení tetovacích čísel a zajistí
otetování /nebo očipování/ štěňat. Krácení ocásků a paspárků přísluší pouze
veterinárnímu lékaři a provádí se do 5 dnů po porodu. Kupírování uší je
zákonem zakázané!
§3
Četnost vrhů
Fena může mít 3 vrhy do dvou let, to znamená, že fena hárající po 6
měsících může být dvakrát za sebou kryta a krytí při třetím hárání musí
vynechat. Nedodržení této zásady má za následek okamžité vyřazení
chovné feny z plemenné knihy!!
§4
Kontroly vrhu
Kontroly vrhu provádí prezident federace, sekretář federace nebo
prezidentem pověřený člen prezidia federace, a to na konci 7. týdne jejich
života. Tato kontrola vrhu je spojena s kontrolou tetovacích nebo čipových
čísel. Při této kontrole je nutné, aby chovatel předložil potvrzení od
veterinárního lékaře o provedeném tetování nebo očipování všech
narozených štěňat, a zároveň chovatel předloží seznam se jmény všech štěňat
a jaké tetovací číslo nebo který čip je kterému štěněti přidělen. Číslo čipu
nebo tetování je zaznamenáno v rodokmenu každého štěněte, proto je potřeba
zápis o provedené kontrole vrhu, spolu s čipovými čísly /samolepkami/,
obratem zaslat plemenné knize, aby bylo možné toto číslo do rodokmenu
štěněte uvést. Kontrolu vrhu hradí chovatel kontrolujícímu podle ujetých km.
V době kontroly musí být štěňata již očkovaná, odčervená a chovatel to
prokáže očkovacími průkazy. Štěňata smí chovatel prodat až po kontrole,
ne dříve, než štěňata dosáhnou věku 8 týdnů!

§5
Péče o vrh
Chovatel je povinen pečovat o březí fenu a poté o vrh až do prodeje štěňat
tak, aby byl zaručen zdárný vývoj štěňat a fena nebyla nadměrně vysilována..

§6
Prodej štěňat
Štěňata jsou registrována v plemenné knize země, ve které má majitel
feny trvalé bydliště. Při odběru štěňat chovatel seznámí nové majitele se zásadami chovu a řádné péče o štěňata. Současně s průkazem původu štěněte
předává chovatel novým majitelům přihlášku do ČKF a doporučí jim vstup
do federace. U štěňat, která jsou netypická a která jsou výhledově nechovná,
je chovatel povinen nového majitele na tuto skutečnost upozornit a tuto skutečnost zohlednit v nižší ceně štěněte. Kupující musí být se všemi okolnostmi
snižujícími cenu štěněte seznámen a je nutné to uvést v kupní smlouvě!
Článek IX.
Dovoz – vývoz
§1
Dovoz
Pokud má být dovezený jedinec zapsán do plemenné knihy ČKF za účelem chovu, musí splnit dané platné chovatelské podmínky.
§2
Vývoz
Vývoz štěňat i dospělých zvířat přímému zájemci se řídí platnými celními
a právními předpisy.

Článek X.
Závěrečná ustanovení
Vyjímky
Žádosti o vyjímky z tohoto chovatelského řádu rozhodne prezídium
ČKF. Tato žádost musí být zaslána v písemné formě k rukám prezidenta federace ČKF. Rozhodnutí prezidia je konečné.
Kárné řízení
Nedodržení jakéhokoliv z výše uvedených ustanovení tohoto chovatelského řádu je předmětem kárného řízení.

Tento chovatelský řád je platný od 1. 1. 2016

Zápisný řád
Českomoravské kynologické federace z. s.
§ 1.
Českomoravská kynologická federace (ČKF) je jednotná kynologická organizace na území České republiky specializovaná na chovatele psů všech

plemen. Řídí v tomto regionu veškerý chov v čisté plemenitbě. Evidenci a
registraci chovu vede centrálně plemenná kniha ČKF.
Spolek je samostatnou právní osobností, vymezenou zákonem č.89/2012Sb,
Občanský zákoník v platném znění, která sdružuje své členy zejména ke společnému chovu a zušlechťování jednotlivých psích plemen a zajišťuje pro své
členy komunikaci se zastřešující mezinárodní organizací United kennel Clubs
International /UCI/. Svou činnost vykonává v souladu s právními předpisy a
těmito řády.
§ 2.
Plemenná kniha je vedena jako jednotná, používání formulářů (PP) stejně
jako razítko a zkratka plemenné knihy jako součást začleněná v UCI.
Plemenná kniha
Sídlo hlavní plemenné knihy: Českomoravská kynologická federace z.s.
Tymákov 268
332 01 Tymákov
Úkoly:
a) administrativně zajišťovat veškeré úkony při zapisování a potvrzování
- vrhů štěňat
- importů
- exportů
- chovnosti
b) vystavovat příslušné doklady
c) poskytovat pomoc při řešení problémů chovatelů
Placené služby poskytované plemennou knihou:
Druh služby
a) vystavení průkazu původu a rodokmenu
b) export štěněte
c) zápis importu
d) duplikát průkazu

e) registrace chovné stanice
f) přeregistrace z jiné plemenné knihy
g) bonitace
Poštovné a balné dle objemu zásilky a poštovn ího poplatku.
§ 3.
Povinností plemenné knihy je vyřídit veškerá podání včetně PP do 30 dnů
ode dne doručení úplně vyplněné přihlášky k zápisu štěňat se všemi stanovenými přílohami. Při nutnosti žádat doplnění údajů nebo dokladů se počítá
doba k vyřízení až od data dodání doplňků.
§ 4.
Veškeré podkladové materiály předané plemenné knize chovateli jsou
majetkem ČKF. Způsob nakládání s nimi určuje vedoucí plemenné knihy
spolu s prezídiem, aby byla zabezpečena řádná činnost plemenné knihy.
§ 5.
Poplatky za úkony plemenné knihy se provádějí dobírkou, všechny dokumenty a písemnosti týkající se plemenitby se musí zasílat doporučeným dopisem.
§ 6.
Do plemenné knihy mohou být zapsáni pouze potomci rodičů zapsaných
v právoplatných plemenných knihách české nebo zahraniční země, která je
členem UCI!

§ 7.
Zápis vrhu se provádí na základě přihlášky k zápisu vrhu, kterou je chovatel povinnen čitelně vyplnit na předepsaném tiskopise a společně s krycím
listem zaslat plemenné knize.
§ 8.
K zápisu prvního vrhu feny musí chovatel připojit originál a kopii PP feny,
od které vrh pochází. Při zápisu štěňat dalších vrhů přikládá PP feny pouze
tehdy, je-li potřeba vyplnit výstavní tituly nebo zkoušky.

§ 9.
Celý vrh se musí přihlásit k zápisu najednou, dodatečné hlášení jednotlivých štěňat není přípustné. V případě úhynu štěňat po odeslání přihlášky je
nutno tuto skutečnost ihned ohlásit doporučeným dopisem nebo elektronicky
plemenné knize.
§ 10.
Jména štěňat jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem. Majitel chovatelské stanice začínající s odchovem plemene pojmenovává štěňata své
první feny tohoto plemene vždy jmény od písmene ‘A’. Při dalších vrzích
tohoto plemene pokračuje v abecedním pořadí bez ohledu na to, že odchovy
pocházejí od různých fen téhož plemene. Počáteční písmena, která se špatně
vyslovují mohou být vynechána. Pokud chovatel vyčerpá písmena abecedy,
začíná znovu od ‘A’, musí však zvolit jiná jména, než která byla použita v
předešlém zápisu vrhu ‘A’. Označování jmen štěňat číslicemi je nepřípustné.
§ 11.
Psi a feny dovezení z ciziny za účelem chovu, musí být bez ohledu na
stáří zapsáni do plemenné knihy, kde dostanou evidenční číslo, které plemenná kniha označí na zahraničním originálu PP.
§ 12.
Přepisování PP importovaného jedince na české formuláře je přípustné
pouze tehdy, je-li zahraniční originál PP vážně poškozen. Poškozený originál
archivuje plemenná kniha.

§ 13.
Chovatelská stanice
O zápisy štěňat do plemenné knihy mohou požádat jenom chovatelé, kterým plemenná kniha přiznala chráněný název chovatelské stanice v rámci
ČKF v ČR. Název chovatelské stanice je nedílnou součástí jména psa nebo
feny a musí se s nimi trvale používat. Pro mezinárodní identifikaci se za chráněný název chovatelské stanice uvádí zn. CZ.
§ 14.
Ochranu názvu chovatelské stanice registruje plemenná kniha na žádost
chovatele, který za tímto účelem navrhne na předepsaném tiskopise čtyři
vhodné názvy v rozsahu nejvýše dvou slov. Názvy chovatelských stanic musí
být české.

§ 15.
Průkaz původu
Průkaz původu psa nebo feny je úřední písemný doklad. Majitel psa nebo
feny je povinen kdykoliv na požádání plemenné knize předložit originál PP,
jakož i další vyžádané doklady.
§ 16.
PP uhynulého psa nebo feny musí být nejpozději do 4 týdnů po úhynu
zaslán plemenné knize k znehodnocení. Na požádání majitele mu může být
označený nápisem ‘uhynul’ vrácen. V případě ztráty psa nebo feny se musí
obdobně toto opatření provést nejpozději do deseti dnů po této události.
§ 17.
Záznamy do PP jsou oprávněni provádět pouze plemenná kniha, delegovaní rozhodčí pro výkon a exteriér, bonitační komise nebo veterinární lékař.
Všechny ostatní záznamy jsou neplatné a znehodnocují PP.
§ 18.
Ztráta PP se musí neprodleně hlásit plemenné knize. Nebudou-li do jednoho měsíce po zveřejnění podány námitky, vystaví plemenná kniha duplikát,
a to na doporučení prezidia ČKF a žádost majitele. V žádosti uvede majitel
získaná ocenění, tituly, zkoušky, které budou v duplikátu uvedeny, ale jen za
předpokladu možnosti ověření.

§ 19.
PP je nepřenosný na jiného jedince. Padělání PP je trestné.
§ 20.
Samovolné provádění změn, škrtání, mazání a doplňování záznamů v PP,
a to i u uhynulých a utracených psů nebo fen, je nepřípustné. Takové jednání
je hrubým proviněním proti tomuto řádu a bude disciplinárně popřípadě
trestně stíháno.
§ 21.
Nový majitel štěněte má právo na bezplatné dodání PP chovatelem. Chovatel zašle majitelům štěňat PP do 14 dnů po jejich obdržení z plemenné knihy.

V případě, že štěně není zcela zaplaceno, zůstává PP u chovatele až do vyrovnání ceny, která byla dohodnuta. Chovatel je povinen před prodejem štěňata řádně odčervit a požádat o kontrolu vrhu. Chovatel je povinen štěňata
předat novému majiteli s průkazem původu.
§ 22.
Majitel chovného jedince, který získal nová ocenění, nebo vykonal
zkoušku, je povinen si toto nechat ihned zapsat do PP. Dodatečné vyplňování
těchto údajů do PP štěňat nelze provádět. Tituly a ocenění na výstavách,
zkouškách a bonitacích se zapisují do PP v plném znění, a to s uvedením
jména rozhodčího, dne, měsíce, roku, v němž byly zadány. Tento zápis je
bezpodmínečně nutné nechat si zapsat od rozhodčího, který ohodnocení zadal, dodatečné zapsání není možné!!!
§ 23.
Závěrečná ustanovení
Nedodržení tohoto zápisného řádu může mít za následek odmítnutí provedení požadovaného úkonu plemennou knihou. Podle charakteru přestupku
může být i důvodem k disciplinárnímu postihu nebo zahájení trestního řízení
prezídiem ČKF.
Tento zápisný řád je platný od 1. 1. 2016.

