
STANOVY 

4. Orgány klubu 

Kontrolní a revizní komisi klubu  volí členská schůze a je tříčlenná. Ve své činnosti je nezávislá na 
výboru, podléhá pouze členské schůzi klubu. Ze svého středu si volí předsedu. Členové KRK se 
mohou zúčastňovat jednání výboru s hlasem poradním. Kontrolují plnění usnesení členské schůze, 
dodržování organizačních normativů a účelné vynakládání finančních a materiálních prostředků. Ve 
zvláště závažných případech může dát KRK podnět ke svolání mimořádné členské schůze. 

Odstoupí-li ze své funkce člen výboru klubu nebo člen revizní komise, nebo není-li schopen tento člen 
vykonávat svoji funkci déle než 30 dní,  může výbor klubu tohoto člena nahradit kooptací jiného člena 
klubu, podléhající schválení členské schůze na jejím nejbližším konání. 

6. Práva a povinnosti člena: 

e.odvolat se proti rozhodnutí výboru klubu v neprospěch člena do 30 dnů od doručení, odvolání nemá 
odkladný účinek. Odvolání musí mít písemnou formu a podává se k členské schůzi prostřednictvím 
orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. O odvolání pak rozhoduje členská schůze na svém 
nejbližším zasedání. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

BONITAČNÍ ŘÁD 

Čl. 2 Obsah a zásady bonitace 

4. Výsledek bonitace platí pro celý život. To neplatí v případě porušení čl.6 bod 4.Bonitačního 
řádu  

a. pro jedince odbonitovaného s celkovým hodnocením "chovný", pokud se následně neuplatní 

podmínky pro vyloučení z chovu ve smyslu Zápisního řádu KCHN ČR nebo 

b.pro jedince odbonitovaného s celkovým hodnocením "nechovný", pokud nebude 

účinné odvolání se majitele nebo držitele psa proti rozhodnutí bonitační komise nebo 

se následně neuplatní schválená změna bonitačních kritérií, na jejichž základě by 
tento jedinec mohl být do chovu zařazen. 

 

Čl. 4 Přihláška na bonitaci 

1. Přihláška na bonitaci je písemná a obsahuje plné znění adresy majitele, termín bonitace na 

níž majitel jedince hlásí a oboustrannou kopii PP jedince. Součástí přihlášky je i kopie dokladu 

o zaplacení bonitačního poplatku, doklad o absolvování potřebné výstavy nad 12 měsíců věku, 
kopie požadovaných zdravotních vyšetření a  u psů ve spoluvlastnictví více osob předloží majitelé 
souhlas s podpisovým právem spolumajitele. 

 

 

 



Čl. 6 Postup při posuzování 

4. Každý chirurgický zákrok, v jehož důsledku vznikla ve smyslu bonitačních kritérií nějaká 

vada nebo vyřazující znak, musí být majitelem psa při bonitaci doložen veterinární zprávou (s 

případným doplněním rtg. a pod.).Majitel psa před samotnou bonitací musí oznámit a doložit 

jakýkoliv zákrok či operaci, které by mohly upravit vzhled psa či vylučující vady. Zatajování 

jakýchkoliv vad je nepřípustné a je hrubým porušením Bonitačního řádu KCHN ČR a je 
důvodem pro zrušení chovnosti psa. 

 

 

ZÁPISNÍ ŘÁD 

Odst. 6. Základní podmínky pro chov psů jsou následující: 

d. krytí dvou již chovných jedinců je povoleno pouze za podmínek: 

- u plemene čínský chocholatý pes: provedení genetických testů na PLL a PRA-prcd a PRA-

rcd3 a kopie výsledků těchto vyšetření od obou rodičů jsou chovatelé povinni zaslat poradci 

chovu při hlášení krytí současně s krycím listem č. 1. Tato vyšetření musí být provedena před 

vlastním krytím a chovné páry je možno spojovat pouze tak, aby nebyla produkována 

nemocná štěňata, tzn. spojovat se mohou pouze clear (čistý) × clear (čistý), clear (čistý) × 

carrier (přenašeč). Za čistého (clear jedince) je považován ten jedinec, který pochází se 

spojení čistých jedinců nebo je vyšetřen s výsledkem clear (čistý). Není povoleno spojovat 

dva carrier (přenašeče) jedince. Affected (postižení) jedinci jsou u PRA-prcd, PRA-rcd3 a PLL z 

chovu vyloučeni. U hlášení krytí, kde je jeden nebo oba z rodičů po již vyšetřených a současně 

čistých (clear) rodičích, může chovatel kopie těchto vyšetření doložit a nahradit tím vyšetření 

daného jedince, přičemž chovatel ručí za správnost těchto vyšetření. Bez doložení těchto 

vyšetření není možno štěňatům z takových spojení vystavit průkazy původu. Na webových 

stránkách klubu je vedena databáze vyšetření, kde s výsledkem clear/čistý jsou uveřejňováni 

pouze jedinci s vlastním vyšetřením a nebo s vyšetřením po rodičích. Databáze je vedena pro 

psy zapsané v české plemenné knize a pro psy zahraniční, kteří jsou v ČR využiti v chovu. 

Dále jsou chovatelé povinni provést klinické vyšetření na dědičné oční vady.  Chovat lze pouze 

na jedincích s výsledkem vyšetření - dědičná oční onemocnění klinicky prostá. Kopie vyšetření 

chovných párů (obou rodičů) nesmí být starší 2 let. Chovatel je povinen tato vyšetření provést 

před krytím a zaslat poradci chovu při hlášení krytí současně s krycím listem č. 1. Bez 

doložení těchto vyšetření není možno štěňatům z těchto spojení vystavit průkazy původu. 

Vyšetření může provádět pouze veterinář specialista ze seznamu posuzovatelů dědičných 

očních vad Komory veterinárních lékařů ČR ve věku minimálně 12 měsíců.  

- u plemene peruánský naháč: chovatelé jsou povinni před  krytím provést klinické vyšetření 

na dědičné oční vady. Chovat lze pouze na jedincích s výsledkem - dědičná oční onemocnění 

klinicky prostá. Kopie vyšetření chovných párů (obou rodičů) nesmí být starší dvou let. 

Chovatel je povinen tato vyšetření zaslat poradci chovu při hlášení krytí současně s krycím 

listem č. 1. Bez doložení těchto vyšetření není možno štěňatům z takových spojení vystavit 

průkazy původu. Vyšetření může provádět pouze veterinář specialista ze seznamu 

posuzovatelů dědičných očních vad komory veterinárních lékařů ČR ve věku minimálně 12 
měsíců.  

Pro obě plemena: 

Jakákoliv manipulace s výsledky vyšetření není přípustná a následky takového konání ošetřuje 

kárný řád (čl. XVII - Kárná opatření), který je součástí tohoto zápisního řádu. Výsledky 

genetických vyšetření, provedených od 1.4.2014, jsou uznávány pouze z akreditovaných 

laboratoří dle seznamu ČMKU. Veškerá vyšetření – klinická i genetická – která se dokládají ke 

krytí, musí být provedena již před krytím. Vzorky pro genetická vyšetření musí být odebrány a 



potvrzeny veterinárním lékařem, přičemž identita psa musí být ověřena a odběr a druh 

vyšetření zapsán do PP jedince. U klinického vyšetření je nutno ověřit identitu psa a výsledek 

vyšetření zapsat do PP jedince.  Výsledky všech povinných vyšetření budou sdělovány 
zákazníkům i výboru klubu. 

e. - u jedinců plemene čínský chocholatý pes je majitel povinen při hlášení na bonitaci 

předložit genetická vyšetření bonitovaného jedince na PLL, PRA-prcd a PRA-rcd3, případně 

doložit vyšetření obou rodičů, pokud jsou jejich vyšetření clear (čistá). Na webových 

stránkách klubu je vedena databáze vyšetření, kde s výsledkem clear/čistý jsou uveřejňováni 

pouze jedinci s vlastním vyšetřením a nebo s vyšetřením po rodičích. Databáze je vedena pro 

psy zapsané v české plemenné knize a pro psy zahraniční, kteří jsou v ČR využiti v chovu. 

Dále je nutno doložit klinické oční vyšetření, které nesmí být starší dvou let. Další postupy 
upravuje bod d) tohoto článku. 

 

- u jedinců plemene peruánský naháč  je majitel povinen při hlášení na bonitaci předložit 

klinické vyšetření na dědičné oční vady s výsledkem – prosté, které nesmí být starší dvou let. 
Další postupy upravuje bod d) tohoto článku. 

f. - výjimku při dokládání genetických vyšetření u hlášení krytí nebo k bonitaci tvoří clear/čistí 

jedinci, kteří jsou uvedeni v seznamu zdravotních záznamů na webových stránkách klubu, 

maximálně však do čtvrté generace daného psa či feny s vlastním vyšetřením a maximálně do 

třetí generace u psa či feny s vyšetřením clear/čistý po rodičích. Jedince z takového spojení 

předků je možno považovat jako clear/čistého na PRA-prcd, PLL či PRA-rcd3 bez dokládání 

vlastního vyšetření nebo vyšetření rodičů. V tom případě je třeba na tuto skutečnost při 

hlášení krytí nebo hlášení na bonitaci upozornit daného člena výboru. 

Při krytí v zahraničí či krytí zapůjčeným psem ze zahraničí, je třeba doložit vyšetření daného 

jedince nebo jeho rodičů dle bodu 6 d tohoto článku. Výjimku do data konání členské schůze 

v roce 2017 tvoří spojení, kde ČR jedinec má u vyšetření PRA-rcd3 výsledek clear. V tom 
případě není třeba dokládat vyšetření druhého z rodičů.  

Čl. VI Krycí list 

Odst. 3. Krycí list platí pouze s podpisem PCH a jen pro fenu na jejíž krytí byl vystaven. 

Platnost  trvá dva roky  od vystavení a končí uplynutím 8. roku věku feny. Platnost KL je 
podmíněna členstvím v klubu nebo uzavřenou smlouvou o chovatelském servisu. 

VIII. Vrh 

2. Chovná fena smí mít v kalendářním roce jen jeden vrh. Vrh, kdy fena porodí pouze jedno 

štěně je započítáván jako regulérní vrh. Současně fena nesmí být nakryta dříve než jeden rok 
od prvního dne krytí posledního vrhu. 

XIII. Zápis do registru – musíme povinně - čmku 

1. Pomocný registr (P Reg) 

Do pomocného registru se zapisují: 

a) Jedinci importovaní z nečlenských zemí nebo nečlenských organizací FCI, pokud tato země 

není zemí jejich původu (např. pudl z Vietnamu apod.). 
b) Jedinci bez průkazu původu.  

Pomocný registr vede výhradně pracoviště plemenné knihy ČMKU č. 1, a to pro všechna 

plemena. Průkaz P Reg je vystaven pouze na základě písemné žádosti příslušného 
chovatelského klubu. 

- K ní je nutno doložit dva originály výstavních posudků na formulářích vydaných ČMKU od 

dvou mezinárodních rozhodčích s oceněním nejméně „velmi dobrá“. Kopii této žádosti 



poskytne klub majiteli dotyčného psa pro účely přihlašování na výstavu k získání uvedených 

posudků. Výstavní posudky musí být vypracovány na formulářích, které žadateli poskytne 

ČMKU. Zvíře může být posouzeno pouze v dospělém věku (tzn. od ukončeného 14. měsíce 

nebo 17. měsíce dle kohoutkové výšky jedince). 

- Veškeré výjimky podléhají schválení Komise pro chov a zdraví ČMKU a Rady plemenných 

knih ČMKU. 

Pro jedince v pomocném registru je pověřeným pracovníkem plemenné knihy vystavena 

registrační karta (průkaz P Reg), kde smí být uvedeno pouze jméno, plemeno, datum 

narození, eventuelně barva a typ srsti. Jména předků se neuvádějí, i když jsou známa, stejně 

jako chovatel. Je možno vystavit též přílohu pro výstavy. 

Zápis se provádí ve zvláštní řadě čísel, jediné pro celou ČR a pro všechna plemena v 

pomocném registru tímto způsobem: P Reg/zkratka plemene/pořadové číslo/rok 

zápisu/rok narození, je-li znám. 

Jedinci zapsaní v pomocném registru smí být v chovu spojováni výhradně s partnery 

zapsanými v řádném rejstříku (FCI) plemenné knihy ČMKU, tzn. jedinci s plným průkazem 

původu (ve všech třech generacích uvedeno jméno a číslo zápisu plemenné knihy FCI daného 
jedince). Toto se netýká plemen zapisovaných v národním registru (N Reg). 

2. Zvláštní registr (Z Reg) 

Do zvláštního registru se zapisují: 

a) Potomci jedinců zapsaných v pomocném registru, nejde-li o plemeno vedené v N Reg. 

b) Jedinci importovaní z nečlenských zemí FCI, pokud jsou tyto země zeměmi původu 

dotyčného plemene. (např. azavak z Mali). V tomto případě jsou nutná dvě posouzení jako při 

zařazení do P Registru. 

c) Jedinci ze zahraničních registrů FCI na úrovni zvláštního registru, jestliže tito psi postrádají 

3 kompletní generace. 
d) Jedinci importovaní ze zemí FCI, kteří nemají doloženy 3 generace předků FCI.  

Štěňatům, narozeným ve zvláštním registru, se vystavuje průkaz původu se všemi běžnými 

identifikačními údaji a všemi předky, kteří jsou v dokladech rodičů uvedeni. 

Zápis do zvláštního registru se provádí v souvislé řadě čísel spolu s řádnými zápisy daného 

plemene způsobem: Z Reg/zkratka plemene/číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy 

rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro 

identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu apod.). 

CACIB nebo Interšampion nemůže být potvrzen FCI, pokud v 1. - 3. generaci průkazu původu 
je jedinec zapsaný v registru. 

Jedinci zapsaní ve zvláštním registru smí být v chovu spojováni výhradně s partnery 

zapsanými v řádném rejstříku (FCI) plemenné knihy ČMKU, tzn. jedinci s plným průkazem 

původu (ve všech třech generacích uvedeno jméno a číslo zápisu plemenné knihy FCI daného 

jedince). Jedinou výjimku tvoří spojení dvou jedinců, kteří jsou třetí generací zvláštního 
registru, protože jejich potomci již mají plnohodnotný rodokmen. 

3. Národní registr (N Reg) 

Do národního registru se zapisují plemena nebo rázy, které jsou ve šlechtění, tedy neuznané 

FCI (český horský pes, chodský pes, pražský krysařík, vícebarevný pudl atd.), a to i tehdy, 

nemají-li zapisovaní psi kompletní 3 generace. U plemen zařazovaných do do národního 

registru se smějí spojovat i jedinci s nekompletními generacemi v průkazu původu, a to 
včetně pomocných registrů, nikoliv však dva jedinci v pomocném registru. 

 

Čl. XVII. Kárná opatření 

 



Nově 

1. Za neplnění povinností člena klubu může být uloženo výborem klubu některé 

z následujících nebo i více kárných opatření podle závažnosti provinění: 

a.  

- napomenutí 

- důtka 

- pokuta 

- pozastavení klubových služeb 

- podmínečné vyloučení 

- trvalé vyloučení 

- dočasný nebo trvalý zákaz chovu na vyjmenovaných jedincích nebo celém plemeni  

Dále jsou stanoveny pokuty za konkrétní porušení tohoto řádu. 

- krytí před vystavením krycího listu 1000,-- Kč 

- nechtěné krytí 2000,-- Kč + 500,-- KL expres 

- vrh jedné feny 2× v kalendářním roce 5000,-- Kč + 500,-- KL expres, dále nepeněžitý postih 

tj. Zákaz vrhu pro fenu v následujícím roce. 

- pozdní zaslání hlášení krytí, hlášení vrhu apod. tzv. administrativní chyby - napomenutí, při 

opakování 500,-- Kč 

- nezažádání o zápisová čísla na ČMKU 1000,-- Kč 

- chov plemen bez PP – Výbor klubu se bude zabývat pouze řešením písemných a zároveň 

podepsaných stížností. Krytí neuchovněných fen chovným psem, případně naopak 5000,-- Kč, 

při opakovaném porušení 10 000,-- Kč. 

- porušení povinností dle článku V. odst. 4 až do výše Kč 10.000,- 

- opětovné nakrytí feny v dalším roce, kdy byl vydán zákaz vrhu Kč 20.000,-  

- krytí bez platného genetického nebo klinického vyšetření – uznání takového krytí za platné a 

možnost vystavení PP závisí na posouzení výboru klubu. Při uznání takového krytí – pokuta ve 
výši Kč 10.000,- 

b. Kárné řízení provádí výbor klubu a řízení o případném odvolání proti rozhodnutí výboru 

provádí členská schůze. 
c. Odvolání nemá odkladný účinek. Rozhodnutí odvolacího orgánu je konečné.  

2. Nevhodné podmínky pro držení zvířat, týrání zvířat bude předáno příslušným orgánům. 
Klub vyčká na výsledek šetření a dle toho bude jednat. 

3. Osobě, která není členem Klubu, lze za porušení tohoto řádu dle povahy a závažnosti 

tohoto porušení: vyslovit upozornění na možné důsledky dalšího porušování tohoto řádu nebo 

vypovědět smlouvu na dobu určitou nejdéle na 2 roky, případně vypovědět smlouvu natrvalo. 

4. Při projednávání případů porušení tohoto řádu nebo při rozhodování o závažných 

opatřeních a provedení úkonů v případech, kdy k rozhodné skutečnosti došlo v období před 

účinností tohoto zápisního řádu, postupuje se podle těch ustanovení řádu, které jsou pro 
dotyčnou osobu výhodnější. 

Tento zápisní řád je plně v souladu s platným zápisním řádem ČMKU. Ostatní záležitosti, které 
neupravuje tento Zápisní řád KCHN ČR se řídí platnými řády a směrnicemi ČMKU a FCI. 

 

 


