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            CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD                     
                  
                                                                              I. 

                                                             ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Chovatelský a zápisní řád KUCR z.s. platí pro všechny členské subjekty KUCR z.s. a koresponduje s 

Mezinárodním chovatelským řádem WCHSA. Platí pro všechny členské organizace KUCR z.s. 

2. Hlavní zásadou chovatelského řádu je umožnit chovat pouze s geneticky a funkčně 

zdravými, povahově pevnými čistokrevnými jedinci, kteří jsou zapsáni v plemenných knihách 

nebo registrech uznávaných WCHSA a kteří splňují kritéria stanovené příslušným 

chovatelským klubem. Chovná fena musí být zapsána v plemenné knize KUCR z.s. 

3. Dědičně zdravý pes ve smyslu tohoto chovatelského řádu je ten, který přenáší znaky 

standardu a typu plemene, povahu a výkonové vlastnosti typické pro dané plemeno. Nemá 

žádné podstatné dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit funkční zdraví jeho 

potomstva. Chovatelé a chovatelské kluby nemají zvýrazňovat plemenné znaky, které by 

mohly následkem extrémního vývoje nepříznivě ovlivnit funkční zdraví jedinců daného 

plemene. 

4. V chovu se nesmějí používat psi s projevem agresivity na člověka, jakož i s vylučujícími 

vadami, jako jsou poruchy charakteru, vrozená hluchota nebo slepota, zaječí pysk, rozštěp 

patra, významné vady chrupu nebo anomálie čelisti, PRA, epilepsie, kryptorchismus, 

monorchismus , albinismus, chybné barvy, či dědičné vady. 

5. Do chovu jsou připuštěni pouze zdraví psi / feny, kteří budou řádně Bonitovaní 

(uchovnění) v 12 měsících s následujícími podmínkami chovu chovatele a to: 

a) malá a střední plemena 

Samice / fena 

- s předložením Veterinárního  potvrzení z oboru veterinární ortopedie, ve kterém se 

palpačně posoudí stav luxace patelly - PL (kolenního kloubu). 

Akceptovány jsou stupně PL: 
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PL: 0 stupeň                        PL: 2 stupeň 

PL: 1 stupeň 

PL 3 stupeň a PL 4 stupeň - nejsou akceptovány pro chov. 

V případě, že fena má PL: 1 a 2 stupně, musí být připuštěna k páření výhradně se samcem s 

PL: 0 stupně. 

- může být připuštěna k páření druhým plodným cyklem feny ve věku od ukončených 12 

měsíců 

- chovatel odpovídá za to, že páření feny se může uskutečnit dva krát po sobě jdoucí plodné 

cykly feny a následnou přestávkou v podobě přerušení páření na 1 plodný cyklus feny nebo 

jednou ročně, s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu feny i s delšími potřebnými přestávkami 

na regeneraci feny . 

- Fenka nemůže být připuštěna k páření po ukončení 8 roku věku feny 

- Od ukončeného 6-týdne štěňat provede veterinář nebo poradce chovu kontrolu vrhu. O 

kontrole vrhu se vydá písemné potvrzení. 

samec / pes 

- s předložením Veterinární potvrzení s odboru veterinární ortopedie, ve kterém se palpačně 

posoudí stav luxace pately - PL (kolenního kloubu). 

Akceptovány jsou stupně PL: 

PL: 0 stupeň                        PL: 2 stupeň 

PL: 1 stupeň 

PL 3 stupeň a PL 4 stupeň - nejsou akceptovány pro chov. 

V případě, že samec má PL: 1 a 2 stupně, musí být připuštěn výlučně s fenou s PL: 0 stupně. 

- může být připuštěn k páření od ukončeného 12 měsíce věku, po řádném Bonitování, 

vhodnosti psa do chovu. 

b) velká plemena 

Velká plemena jsou Bonitována - uchovněna po 18 měsíci věku. K bonitaci je třeba předložit 

veterinární vyšetření a to: 

A) HD - Dysplazie kyčelního kloubu 

           - HD O - A1-A2 frei 

           - HD 1-B1-B2 možná dysplazie 

           - HD 2 -C lehká dysplazie 

           - HD 3-D střední dysplazie 

           - HD 4 E těžká dysplazie - zcela vyřazení z chovu 

 

Jedinci s HD 1,2,3 může být připuštěn pouze výlučně k jedinci s HD 0. 
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B) ED- dysplazie loketního kloubu 

          - ED - frei 

          - ED-GED -hranica 

          - ED 1 lehká zákaz chovu 

          - ED 2 střední / Bonitace možná pouze se souhlasem hlavního poradce chovu 

          - ED 3 těžká zákaz chovu 

 

     Minimální věk psa při vyšetření je 12 měsíců. 

6. Chovatel nesmí mít jiný chov pod záštitou jiné chovatelské skupiny nebo klubu. 

7. Hlavní plemennou knihu psů vede KUCRz.s., která může pověřit členské subjekty, vedením 

dílčích pelmenných knih. 

 

8. Komerčním obchodníkům se psy a komerčním chovatelům tzv. množitelům se chov 

nepovoluje. 

 

9. Vzájemná práva chovných psů a fen může upravovat chovatelský řád příslušného subjektu. 

Kde taková ustanovení chybí, platí mezinárodní chovatelský řád WCHSA a chovatelský 

pořádek KUCR z.s. 

 

10. Chovatelům a vlastníkům chovných psů se naléhavě doporučuje, před každým 

plánovaným krytím feny si sjednat písemně vzájemnou dohodu a zvláště ve věci finančních 

závazků sjednat jasné podmínky. 

 

11. Za vlastníka se považuje ta osoba, která zvíře získala právoplatně, je tedy nepochybně 

majitelem psa a může toto vlastnictví prokázat platných průkazem původu psa. 

12. Držitelem chovného psa je  majitel chovného psa, nebo ta osoba, která je majitelem 

oprávněna, aby chovného psa využila ke krytí fen. 

    

II. 

CHOVATELSKÉ KLUBY 

1. Za chov jednotlivých plemen odpovídají příslušné chovatelské kluby. Odpovídají za řízení 

chovu, poradenskou činnost v chovu a kontrolu chovu. Chov a rozvoj plemen psů musí 

vycházet z dlouhodobých cílů a rozumných zásad, tak aby chovem nedocházelo ke vzniku 

chorob, povahových chyb či nedostatku výkonových schopností. Chov musí sloužit cíli 

zachování a pokud možno i rozšiřování genetické rozmanitosti plemen. 

 

2. Chovatelské kluby jsou zastřešené KUCR z.s. prostřednictvím členských organizací KUCR 

z.s. Pro jedno plemeno může existovat v rámci České republiky pouze jeden chovatelský 
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klub, který zodpovídá své mateřské organizaci a KUCR z.s. za rozvoj a zodpovědné řízení 

chovu daného plemene. 

 

3. Je povinností všech chovatelských klubů v souladu s tímto chovatelským a zápisným 

řádem zpracovat vlastní chovatelské řády, ve kterých budou stanoveny chovatelské cíle pro 

konkrétní plemeno / plemena, které zastřešují. V těchto řádech je třeba přiměřeně zohlednit 

exteriér, povahové a výkonové vlastnosti a specifikace pro jednotlivá plemena. 

 

4. Zájemce o chov nesmí být nucený k členství v chovatelském klubu, který dané plemeno 

zastřešuje. Chovný jedinec však musí splňovat podmínky chovné způsobilosti stanovené 

chovatelským klubem bez ohledu na to, zda majitel chovného jedince je nebo není členem 

klubu. Při splnění podmínek chovné způsobilosti a dodržování pravidel chovu stanovených 

klubem je chovatelský klub povinnen zajistit stejný servis členům i nečlenům. 

 

5. V případě poskytování služeb nečlenům klubu, mohou být v ceně služeb zohledněny 

náklady vyplývající ze zabezpečení úkolů při řízení chovu a zabezpečování činnosti klubu. 

Ceny služeb pro nečleny klubu však nesmí být likvidační. Doporučuje se chovatelským 

klubem upravit si vztahy s chovateli-nečleny klubu smluvně. Nečlen může požádat o tuto 

službu přímo KUCR z.s., který je povinen mu vyhovět a poskytnout chovatelský servis v rámci 

chovatelského pořádku KUCR z.s. 

                                                               

III. 

CHOVATEL, MAJITEL A DRŽITEL 

1. Chovatelem daného jedince je majitel chovné feny v době narození štěňat. Potomstvo 

feny se registruje na jeho chovatelskou stanici. 

2. Majitel daného jedince je fyzická nebo právnická osoba, v jejímž majetku se jedinec 

nachází. Za majitele se považuje ta osoba, která zvíře získala právoplatně, je tedy 

nepochybně majitelem psa a může toto vlastnictví prokázat platným průkazem o původu 

psa. 

3. Držitel psa nebo feny je fyzická nebo právnická osoba, u které se daný jedinec fyzicky 

nachází a v jejíž je péči a je majitelem daného jedince oprávněná k jeho držení. 

4. Držitelem chovného psa je majitel chovného psa, nebo ta osoba, která je majitelem 

oprávněna, aby chovného psa využila ke krytí fen. 

5. Vzájemná práva a povinnosti vlastníků chovných psů a fen může upravovat chovatelský 

řád příslušného subjektu. Kde taková ustanovení chybějí, platí chovatelský a zápisní pořádek 

KUCR z.s. a mezinárodní chovatelský řád WCHSA. 

6. Chovatelům a vlastníkům chovných psů se naléhavě doporučuje, před každým 

plánovaným pářením si sjednat písemně vzájemnou dohodu a zvláště ve věci finančních 

závazků sjednat jasné podmínky. 
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Podmínky Smlouvy o krytí, by měly obsahovat následující: 

a) dopravu a stravu feny 

b) případnou smrt feny během pobytu u držitele chovného psa, 

c) volbu psa i prohlášení držitele chovného psa, že nepřipustí fenu jiným psem, než tím, který 

je přesně dohodnutý ve smlouvě. 

d) Vadné krytí 

e) Potvrzení o krytí 

f) Náhradní krytí v případě, že se krytí neuskutečnilo 

g) Neoplodnění feny 

h) Umělé oplodnění 

7. Správné a plně provedené krytí feny potvrzuje držitel psa vystavením potvrzení o krytí. 

Potvrzuje v něm svým podpisem, že byl očitým svědkem krytí. Příslušná plemenná kniha 

předepisuje formuláře, ve kterých je vrh zapisován a je povinností majitele feny tyto 

formuláře obstarat, řádně vyplnit a předložit držiteli psa k podpisu.  

Toto potvrzeni o krytí musí v každém případě obsahovat: 

a) Jméno a číslo zápisu plemenné knihy chovného psa 

b) Jméno a číslo zápisu plemenné knihy feny 

c) Jméno a adresu majitele popřípadě držitele chovného psa 

d) Jméno a adresu majitele feny v době krytí, eventuálně datum získání feny 

e) Místo a datum uskutečněného krytí 

f) Podpisy držitele psa a majitele feny 

g) Pokud správce plemenné knihy požaduje pro zápis štěňat ověřenou fotokopii nebo 

ověřený zápis z plemenné knihy vztahující se ke chovnému psovi, musí držitel psa poskytnout 

takový dokument majiteli feny bezplatně. 

IV. 

UMĚLÉ OPLODNĚNÍ 

1.Umělé oplodnění není dovoleno provést u psů, kteří se předtím nerozmnožovali 

přirozeným způsobem. V ojedinělých případech (když se jen pes nebo jen fena předtím 

nerozmnožovali přirozeným způsobem) může členská organizace KUCR z.s. pověřená 

vedením dílčí plemenné knihy povolit výjimky, na základě doporučení příslušného 

chovatelského klubu. 
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2. Při umělém oplodnění feny musí veterinární lékař, který psovi odebral sperma, potvrdit 

tuto skutečnost správci plemenné knihy, ve které se budou štěňata zapisovat, že čerstvé 

nebo zmražené sperma, pochází od dohodnutého psa. Dále musí majitel eventuálně držitel 

psa, poskytnout majiteli feny zdarma uvedené informace ohledně krycího psa. 

3. Náklady spojené s odebráním spermatu a provedením inseminace hradí majitel feny. 

Veterinář, který inseminaci provádí, potvrzuje v připouštěcím protokolu, že fena byla 

oplodněna spermiemi vybraného psa. V tomto protokolu musí být uvedeno místo a doba 

umělého oplodnění, jméno a číslo zápisu plemenné knihy feny a jméno a adresa majitele 

feny. 

4. Majitel psa, kterému byly odebrány spermie je povinen majiteli feny potvrdit páření v 

připouštěcím protokolu.  

V. 

POSTOUPENÍ PRÁVA CHOVU 

1. Jako chovatel vrhu vstupuje zpravidla majitel feny v době krytí. Právo k chovnému využití 

feny nebo psa může být smluvně postoupeno třetí osobě. 

2. Postoupení práva chovu musí být v každém případě převedeno písemně a to před 

předpokládaným krytím. Písemné postoupení práva chovu se musí včas hlásit příslušnému 

správci plemenné knihy a také chovatelskému klubu příslušného plemene. Musí být 

přiloženo i k žádosti o zápis vrhu. Postoupená práva chovu musí zřetelně zahrnovat všechna 

práva a povinnosti obou stran. 

3. Ten, kdo dočasně přebírá fenu k chovnému využití, se ve smyslu tohoto řádu považuje po 

dobu od krytí do odstavení štěňat za majitele feny. 

                                    

VI. 

PODKLADY 

1. Chovatelský zápisní řád KUCR z.s. se plně ztotožňuje se zněním mezinárodního 

chovatelského řádu WCHSA, podle kterého potomci dvou čistokrevných rodičů stejného 

plemene, kteří mají průkazy o původu vystavené plemennou knihou uznanou WCHSA a  

nejsou v nich uvedeny omezující ustanovení, která jim neumožňují použití v chovu, jsou 

bez jakýchkoliv výhrad nebo omezení čistokrevnými psy a mají nárok na průkazy o 

původu uznané WCHSA. Podmínky pro chovné využití jedinců na čistokrevnou 

plemenitbu jsou v plné kompetenci příslušného chovatelského klubu na území České 

republiky, který nese zodpovědnost za správu plemene, resp. plemen, které zastřešuje. 

Omezující ustanovení mohou být zrušené pouze dílčí plemennou knihou, která průkaz 

původu psa vydala. 
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2. Štěňata, která se prodávají nebo převádějí vlastnická práva fyzickým nebo právnickým 

osobám na jejich jméno, se vystavuje v případě potřeby i exportní průkaz původu. V žádném 

případě se nesmí prodávat zprostředkovatelům a obchodníkům se psy. Chovatel je povinen 

vést evidenci o nabyvateli štěněte / jméno a adresu / a archivovat ji minimálně 10 let. 

3. Průkazy o původu psů WCHSA se považují za platný doklad o původu, nikoliv však za 

osvědčení o vlastnících zapsaného psa. 

VII. 

ZÁPIS ŠTĚŇAT DO PLEMENNÉ KNIHY 

1. Nebylo-li dohodnuto jinak, považuje se při převodu vlastnictví březí feny nový majitel 

automaticky za chovatele nastávajícího vrhu. 

2. Každý pes, který je chován a zapsán v plemenné knize KUCR z.s., musí být opatřen trvalým 

a nezfalšovatelným označením. Toto označení je uvedeno v průkazu původu psa. 

3. Podle chovatelského řádu WCHSA  se štěňata zapisují do plemenné knihy země, ve které 

má majitel feny trvalý pobyt a na jeho chovatelskou stanici. V případě nemožnosti právního 

určení trvalého pobytu, má majitel feny právo na vrh a zápis vrhu v České republice, 

v případě, že se zde zdržuje v době krytí, za předpokladu splnění následujících požadavků: 

         a) Majitel musí splnit požadavky KUCR z.s. a příslušného chovatelského klubu. 

         b) Majitel musí předložit osvědčení vydané příslušným místním úřadem v místě pobytu           

             osvědčující nepřerušenou délku pobytu v zemi po dobu alespoň 6 měsíců. 

 

4. Po splnění výše uvedených požadavků zapíše KUCR z.s. vrh na svém územích do své 

plemenné knihy, vydá štěňatům průkazy o původu s uvedením chovné stanice majitele a 

jeho adresou pobytu. 

5. Výjimky jsou povolené pro chovatele  čistokrevných psů, kteří žijí v zemi, která nevede 

plemennou knihu uznanou KUCR z.s. Takový chovatel smí nechat vrh zapsat i v České 

republice, přestože zde nemá trvalý pobyt, avšak pouze za dodržení podmínek 

chovatelského zápisného řádu KUCR z.s. a příslušného chovatelského klubu. 

6. Průkazy o původu, které slouží jako rodné listy, se vystavují pouze pro jedince s přesně 

stanoveným původem. Proto se fena kryje jedním psem. V případě jakýchkoliv pochybností 

jsou plemenné knihy KUCR z.s. nebo chovatelské kluby povinny stanovit původ pomocí testů 

DNA na základě chovatele. 

7. Chovatel je povinen zapsat všechny čistokrevné vrhy z jeho chovatelské stanice do  

plemenné knihy. Všechny vrhy se zapisují úplně. To znamená, že se zapisují všechna štěňata, 

která byla odchována až do okamžiku podání žádosti o zápis vrhu. Žádost o zápis vrhu musí 

být podána do 3 měsíců od data narození štěňat. 

8. V případě, že plemenné knize budou doručeny nečitelné nebo nevěrohodné doklady k 

vystavení průkazů o původu, má plemenná kniha právo vyžadovat nové doklady. 
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9. V průkazu původu musí být uvedena správná barva štěněte a to i v tom případě, že je 

nestandardní. Pokud chovatel nebo chovatelský klub zjistí, že narozené štěně vykazuje 

závažnou vrozenou chybu, která se dalším vývojem nemůže změnit a neodpovídá tak 

standardu WCHSA, je povinen o této skutečnosti informovat příslušnou dílčí plemennou 

knihu uvedením konkrétní chyby do přihlášky. Ve všech těchto případech označí plemenná 

kniha průkaz původu těchto štěňat razítkem "NESTANDARDNÍ". 

VIII. 

CHOVATELSKÝ ŘÁD chovatelských klubů  

1. Chovatelské řády chovatelských klubů mohou překračovat ve svých požadavcích 

požadavky chovatelského zápisního řádu KUCR z.s. Nesmí však obsahovat žádné ustanovení, 

která by byla v rozporu s chovatelským řádem KUCR z.s. a Mezinárodním chovatelským 

řádem WCHSA. 

IX. 

SANKCE 

1. V případě porušení chovatelského řádu přijatého klubem, může chovatelský klub 

navrhnout dílčí plemenné knize pozastavení zápisu vrhů na registrovaný název chovatelské 

stanice příslušného chovatele na dobu určitou, resp. neurčitou. Disciplinární orgán příslušné 

členské organizace KUCR z.s. je povinen neprodleně rozhodnout v dané věci. Zákaz chovu lze 

vyslovit i na chovně způsobilé jedince v držení majitele této chovatelské stanice. V tomto 

případě nesmí být tito jedinci po dobu zákazu využiti v chovu, předvedení na chovatelských 

přehlídkách a výstavách, ani uznáni chovnými. 

2. V případě zjištění závažných porušení, resp. opakovaného porušení chovatelských řádů 

platných v KUCR z.s. a WCHSA, může o trestu rozhodnout přímo členská organizace KUCR 

z.s., resp. prezídium KUCR z.s. 

3. Ve všech případech se příslušný chovatel může odvolat na odvolací orgán, který je povinen 

rozhodnout o potvrzení nebo zrušení trestu na nejbližším zasedání. 

 

X. 

ZÁVĚR 

 

Tento chovatelský a zápisný řád KUCR z.s. je platný ode dne  08.12.2020 a jsou povinné ho 

dodržovat všechny subjekty KUCR z.s. 

 

Schváleno na zasedání KUCR dne 08.12.2020 
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