Chovatelský a zápisní řád Klubu chovatelů bišonků, z.s.
1) Klub chovatelů bišonků, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolný zájmový spolek, řídící se
platnými předpisy FCI, ČMKU, vnitřními řády spolku pro plemena Bišonek, Boloňský
psík a Ruská barevná bolonka.
2) Chov a jeho řízení
Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba především respektující zásady genetického zdraví jedince i populace
(chov nesmí být na úkor zdraví).
Druh chovu:
Řízený
Kontrolovaný
3) Chovní jedinci
Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří vlastní platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný
plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu na základě splněných podmínek stanovených
Bonitačním řádem spolku. Výsledek bonitace se vyznačí v průkazu původu. Majitel chovného jedince následně
předá průkaz původu i s přílohou plemenné knize k zapsání jedince do evidence chovných jedinců a to
prostřednictvím HPCH. Chovnost psa je doživotní. Chovnost feny, která ukončila 8. rok věku, je možné
zabřeznutí (další krytí) pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje
s potvrzením, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik. Toto je podmíněno též schválením
příslušného spolku, a to pouze na 1 vrh.
4) Chovatel, majitel chovného psa
Majitel chovného psa či feny je fyzická nebo právnická osoba, která jedince právoplatně nabyla a může to
prokázat jeho průkazem původu.
Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice je řádně zaregistrována. Držitelem
chovného psa nebo feny je buď majitel, nebo ten, kdo je majitelem zmocněn používat jej k chovu. Každá změna
ve vlastnictví chovného jedince nebo úhyn jedince musí být do 15ti dnů oznámena písemně vedení
chovatelského spolku a plemenné knize.
Změna v držení:
- u chovného psa neprodleně
- u feny zápisem vrhu
Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici
nového majitele nebo držitele feny a pokud není stanoveno jinak, převádí se na něj povinnosti plynoucí z krytí
chovným psem. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na
chovatelskou stanici zemřelého. V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize
souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný ostatními spolumajiteli, eventuálně
všemi spolumajiteli. Je-li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více osob z různých zemí, musí splňovat
podmínky pro zařazení do chovu všech zemí spolumajitelů – nejedná se v tomto případě o zahraniční krytí.
5) Krycí list
Pro plánovaném krytí chovné feny vystaví hlavní poradce chou (HPCH) krycí list na základě žádosti chovatele.
Chovatel si může vybrat krycího psa sám. HPCH však má povinnost navržené spojení prověřit z důvodu
vhodnosti a buď vybraného psa doporučí nebo navrhne jiného vhodného psa i více psů. Platnost krycího listu je
1 rok od data vystavení. HPCH má 30 dnů na vystavení krycího listu ode dne doručení žádosti od chovatele.
Krycí list obsahuje následující údaje a přílohy:
a) číslo krycího listu, rok vystavení
b) plemeno

c) jméno feny a číslo jejího zápisu
d) jméno krycího psa a číslo jeho zápisu
e) datum krytí
f) inseminace
g) podmínky krytí
h) podpis, jméno a adresa majitele psa
i) podpis, jméno a adresa majitele feny
j) datum vystavení krycího listu
k) razítko a podpis hlavního poradce chovu
l) předpokládaný den vrhu
m) skutečný datum vrhu
n) poučení o manipulaci s krycím listem (1) a (2)
o) certifikát – vyšetření luxace patelly na obou zadních končetinách psa a feny
p) certifikát – vyšetření očí na dědičné choroby PRA a KATARAKTA u psa a feny
Řádně vyplněné a podepsané krycí listy jsou dokladem nutným k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání
průkazu původu.
Přílohou krycího listu při zahraničním krytí jsou kopie PP psa a doklad o jeho chovnosti, popřípadě výstavní
ocenění.
6) Krytí
Ke krytí smí dojít pouze mezi dvěma chovnými jedinci a na základě platného krycího listu. Během jednoho
hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden v krycím listě. Doporučuje se krýt fenu u majitele
(držitele) psa. Fenu ke krytí doprovází její majitel nebo jím pověřená osoba. Pokud fena zůstane u majitele
(držitele) psa několik dní, pak veškeré náklady s tím spojené a dopravu zpět hradí majitel feny.
Držitel psa je povinen se v té době o fenu řádně starat a ručí i za škody, které by v této době způsobila třetí
osobě. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být užit náhradní pes se souhlasem majitele (držitele) feny. Při
neplánovaném krytí jiným psem než smluveným je držitel psa povinen toto majiteli (držiteli) feny ohlásit a
nahradit všechny vzniklé škody. Držitel psa nesmí po takovémto krytí žádat od majitele feny žádné finanční
vyrovnání. Pokud by došlo k úhynu feny v době, kdy byla v péči držitele chovného psa, nechá tento na své
náklady zjistit příčinu úhynu a podá o tom zprávu majiteli (držiteli) feny. Pokud smrt feny nastala z viny
držitele psa, je tento povinen její ztrátu nahradit. Pokud prokazatelně smrt feny z viny držitele nenastala, je
majitel feny povinen uhradit držiteli psa veškeré náklady, které mu smrtí feny vznikly.
Po krytí vyplní držitel psa a majitel (držitel) feny krycí listy.
Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně. Při úhradě krytí formou štěněte
přísluší první volba chovateli.
Další ujednání má být sepsáno v dohodě, která musí obsahovat především tyto body:
a) doba výběru štěněte majitele psa
b) doba odběru štěněte majitelem psa
c) doba, po které právo na výběr štěněte zaniká
d) doba, po které právo na odběr štěněte zaniká
e) vyrovnání výloh s dopravou
f) zvláštní ustanovení pro případ, že fena vrhne jen mrtvá štěňata nebo jen jedno štěně, případně že štěně
zvolené majitelem psa do doby odběru uhyne
Nedodržení dohody je předmětem občansko-právního řízení.
Je povoleno užít umělé inseminace. Tento úkon smí provádět pouze odborně způsobilá osoba a musí svým
podpisem stvrdit, že bylo užito semeno určeného (dohodnutého) psa. Náklady na inseminaci uhradí majitel
feny. Inseminace nesmí být v žádném případě použita mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně
nereprodukovali přirozeným způsobem. Nezabřezne-li fena a došlo-li k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel
(držitel) feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny – stejným psem. Právo krytí zdarma zaniká úhynem psa
nebo feny. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení peněz
uhrazený za akt krytí.

Podmínka zahraničního krytí je v kompetenci chovatele. Užitý pes musí být ve své zemi chovný. Doklad o
chovnosti musí být přílohou krycího listu. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu
fenu, jinak počet krytí chovného psa není omezen. Uskutečnění krytí se ohlásí zasláním Krycího listu 2
hlavnímu poradci chovu.
7) Podmínky pro zařazení do chovu platné od 1.1.2020
Od 1.1.2020 je pro zařazení do chovu u nově bonitovaných jedinců POVINNÉ vyšetření očí (PRA, Katarakta) a
vyšetření luxace patelly. Toto je platné pro všechna plemena tj. BIŠONEK, BOLOŇSKÝ PSÍK, RUSKÁ
BAREVNÁ BOLONKA
a) Vyšetření luxace patelly na obou zadních končetinách.
Do chovu mohou být zařazeni jedinci s negativním výsledkem a jedinci s nejhorším výsledkem 2. stupně (to
znamená 0/0, 0/1, 1/0, 0/2, 2/0, 2/2, 1/2, 2/1). Toto vyšetření je pro působení v chovu doživotní pro samce (psy)
a pro samice (feny) až do ukončení chovnosti. Vyšetření lze provádět po ukončených 12 měsících věku jedince
(tj. minimální věk pro vyšetření je 1 rok)
Vyšetření může provést pouze akreditovaný veterinář, který vystaví certifikát a výsledek zapíše do
Průkazu původu. Akreditovaný veterinář je uveden v registru Veterinární komory, jako posuzovatel
PATELLY (nebo v našem Zpravodaji č. 4/2019).
b) Vyšetření očí na dědičné choroby PRA a KATARAKTA.
Do chovu mohou být zařazeni pouze jedinci s NEGATIVNÍM výsledkem (tj. bez nálezu).
Vyšetření lze provádět u jedinců s minimálním věkem 12 měsíců (1 rok).
Testy na PRA a KATARAKTU se budou opakovat vždy po 2 LETECH OD POSLEDNÍHO
VYŠETŘENÍ až do věku 6 let, pokud budou jedinci dále působit v chovu. Po dosažení 6 let věku jedince
bude toto vyšetření doživotní pro samce (psy) a pro samice (feny) do ukončení chovnosti.
Vysvětlení: pokud budete mít vyšetření u např. jedince narozeného 5.3.2019, testy provedeny např. 5.3.2020 (tj.
v jeho 1 roce) pak další musíte mít do 5.3.2022 v jeho třech letech a další 5.3.2024 v jeho pěti letech. Vyšetření
je pak doživotní pro samce (psy) a pro samice (feny) do ukončení chovnosti. Prosím, komu to nebude jasné,
kontaktujte poradce chovu nebo předsedu klubu pro vysvětlení.
Vyšetření může provést pouze akreditovaný veterinář, který vystaví certifikát a výsledek zapíše do
Průkazu původu. Akreditovaný veterinář je uveden v registru Veterinární komory, jako posuzovatel
PRA a KATARAKTY (nebo v našem Zpravodaji č. 4/2019).
CERTIFIKÁTY (TESTY) NA OČI A PATELLY MUSÍ BÝT SOUČÁSTÍ PŘI BONITACI – jako
příloha Bonitačního listu. VE VYJÍMEČNÉM PŘÍPADĚ MŮŽE BÝT BONITACE PROVEDENA, ALE
BONITACE NEBUDE ZAPSANÁ DO PRŮKAZU PŮVODU AŽ DO DOBY NEŽ POTŘEBNÉ
PŘÍLOHY BUDOU DODÁNY. DO TÉ DOBY BUDE BONITACE NEPLATNÁ A JEDINEC NENÍ
CHOVNÝ!!!
VŠECHNY CHOVATELE DŮRAZNĚ ŽÁDÁM ABY SI TUTO INFORMACI PEČLIVĚ PŘEČETLI –
PŘEDEJDETE TÍM NEPŘÍJEMNOSTEM, ŠTĚŇATŮM BY V PŘÍPADĚ NEZAJIŠTĚNÍ
VYŠETŘENÍ NEBYLY VYSTAVENY PRŮKAZY PŮVODU, PROTOŽE RODIČE NEBO JEDEN Z
RODIČŮ BY NESPLŇOVAL PODMÍNKY CHOVNOSTI.
Odpovědnost za to, zda pes či fena mají platná vyšetření, má chovatel (tj. majitel feny) a rovněž tak majitel
krycího psa.
Mělo by být v zájmu chovatele i majitele krycího psa, aby si u druhé strany ověřil, zda jeho pes či fena
požadovaná vyšetření má provedené a zvláště u vyšetření PRA a KATARAKTY zda je platné (je platné na 2
roky).
POKUD BYSTE POUŽILI KE KRYTÍ PSA ČLENA Z JINÉHO KLUBU - TÝKA SE TO PRO
BIŠONKY – KLUB CHOVATELŮ BICHON A POIL FRISE, z.s. A PRO BOLOŇSKÉ PSÍKY Moravskoslezský klub chovatelů maltézských a boloňských psíků, z.s., PŘÍPADNĚ PSA ZE
ZAHRANIČÍ TAK STEJNĚ PLATÍ, ŽE PES MUSÍ MÍT PLATNÁ VYŠETŘENÍ
Oba výše zmíněné kluby byli předsedkyní klubu o této změně informovány.

8) Vrh štěňat
Fena a vrh má být umístěn u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit jinam, musí být této skutečnosti
uvědomen hlavní poradce chovu.
Počet vrhů feny povoluje spolek: 3 x za 2 roky (24 měsíců)
Počet štěňat není omezen, avšak fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici
dle posouzení veterinárního lékaře.
Utracení zvířat v chovech včetně regulace počtu štěňat smí provádět pouze veterinární lékař v těchto případech:
a) slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická nebo vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stání
zvířete znamenající při dalším přežívání jeho trvalé utrpení,
b) jde o nařízené ochranné a zdolávací opatření při výskytu nákazy nebo jiného hromadného onemocnění zvířat,
c) jde o regulování populace zvířat.
Posouzení, zda v konkrétním případě je vhodné z uvedených důvodů zvíře usmrtit, náleží veterinárnímu lékaři.
O narození štěňat je chovatel povinen informovat držitele krycího psa.
Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) držiteli krycího psa do 75 dní po krytí.
Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů. Štěňata (vrh) musí být v době odběru označen mikročipem,
musí mít základní očkování, být opakovaně odčervena proti vnitřním parazitům. Kontroly vrhů budou
prováděny HPCH nebo jím pověřeným zástupcem u vrhů, kde rodiče štěňat jsou vedení v Registru, u fen, který
byla pro věk nad 8 let udělena výjimka, u chovatele, který má první vrh plemene Ruská barevná bolonka a dále
u chovatele, u něhož je podezření z porušení chovatelského řádu.
9) Chovatelská stanice
Evidenci chovatelských stanic vede ČMKU. Chovateli může být registrován pouze jeden název chovatelské
stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je osobní a
celoživotní.
Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI.
Tento název nelze měnit.
Majitelem chovatelské stanice může být pouze právně způsobilá fyzická osoba starší 18 let. Název chovatelské
stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince.
Převod chráněného názvu chovatelské stanice jinému chovateli je možný dědickým převodem nebo smluvním
postoupením.
Registrace chovatelské stanice zaniká:
a) písemným prohlášením jejího vlastníka o zrušení
b) úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice
Změny jména nebo bydliště majitele chovatelské stanice musí být do jednoho měsíce po změně ohlášeny
evidenci chovatelských stanic ČMKU.
Noví chovatelé žádají o registraci chráněného názvu chovatelské stanice na Registru chovatelských stanic
ČMKU.
Žádost musí obsahovat:
1. jméno a příjmení žadatele
2. rodné číslo (žadatel musí být starší 18 let)
3. úplná adresa, PSČ
4. chované plemeno(a)
5. 4 až 6 navržených názvů (pořadí bude respektováno) název nesmí být delší než dvě slova.
ČMKU porovná navržené názvy s národním rejstříkem a žádost postoupí FCO. Po registraci názvu CHS
sekretariátem FCI bude žadateli zasláno osvědčení o mezinárodně chráněném názvu chovatelské stanice na
dobírku.

10) Zápis štěňat do plemenné knihy
Podkladem pro zápis chovu do plemenné knihy je řádně a čitelně vyplněná přihláška vrhu – Přihláška k zápisu
štěňat. Součástí přihlášky je tetovací karta a Krycí list č. 1, kopie certifikátů - testů na oči a patelly, popřípadě
kopie výstavních ocenění chovné feny. Do průkazu původu štěňat se zapisují jen ta výstavní ocenění rodičů,
která má plemenná kniha k dispozici.
Vrh musí být přihlášen k zápisu najednou a celý. Není přípustné dodatečné ohlášení jednotlivých štěňat.
Vyplněná přihláška vrhu musí být odeslána dvojmo na adresu hlavního poradce chovu nejpozději do 2 měsíců
od data narození štěňat. Hlavní poradce chovu po kontrole zašle doklady plemenné knize. Jména štěňat jednoho
vrhu musí začínat stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Doporučuje se vést
pro každé plemeno v chovatelské stanici zvláštní abecední řadu. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici
v rámci jednoho plemene nesmí opakovat.
Zápisy štěňat do plemenné knihy se provádí podle schématu:
Zkratka plemenné knihy/identifikační značka plemene/číslo zápisu. Štěňata se zásadně zapisují do plemenné
knihy té země, kde má chovatel trvalé bydliště.
11) Tetovací karta
Štěňata označujeme čipováním (podkožní umístění mikročipu - transpondéru). Tetovací čísla si vyžádá
chovatel do 3-4 týdnů po narození štěňat na příslušné plemenné knize. Při označení štěňat mikročipem je nutné
si vyžádat na Plemenné knize tetovací čísla, která slouží jako čísla zápisu v průkazu původu.
Od 1.1.2020 je POVINNÉ OZNAČOVÁNÍ ŠTĚŇAT (celého vrhu) pouze MIKROČIPEM (transpondérem),
RUŠÍ SE OZNAČOVÁNÍ ŠTĚŇAT TETOVÁNÍM, pokud celý vrh štěňat nebude načipován, chovatel se
vystavuje riziku, že štěňatům nebudou vystaveny průkazy původu. Toto opatření koresponduje s novým
nařízením Zákona o veterinární péči a bylo odhlasováno členskou schůzí (viz. Zápis)

12) Export
Průkaz původu jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovníkem sekretariátu ČMKU
označen razítkem EXPORT PEDIGREE, průtlačným razítkem se znakem ČMKU, kulatým razítkem ČMKU,
podpisem odpovědného pracovník a adresou nového majitele. Nákup a prodej nebo vývoj psů prostřednictvím
obchodních organizací je nepřípustný.

13) Import
Jedincům dovezeným ze zahraničí s průkazem původu, které jsou vystaveny zeměmi uznanými FCI, přiděluje
příslušná plemenná kniha číslo zápisu podle výše uvedeného schématu. V případě, že jsou importovaní jedinci
uváděni do rodokmenu jako rodiče v ČR zapisovaných vrhů, je nutno před číslem jejich zápisu uvádět i zkratku
původní plemenné knihy (původní plemenná kniha/česká plemenná kniha/zkratka plemene/číslo zápisu).
Průkazy původu, které nejsou psány latinkou je nutno doložit ověřeným překladem.

14) Registr
Registr je součástí řádné plemenné knihy ČMKU. Průkazy původu, vystavené pro všechny jedince zapsané do
registru jsou nezaměnitelně označeny nápisem „ČMKU-registr“.
Při plemenné knize ČMKU existují 3 druhy registru:
- pomocný
- zvláštní
- národní
Zápis jedinců do registru je prováděn na základě samostatné směrnice ČMKU.
15) Průkaz původu
a) Průkaz původu psa je dokladem o původu jedince a je vystaven Plemennou knihou na formuláři uznaném
FCI, označeném znakem FCI a ČMKU. Tento formulář je čtyřgenerační.

b) Průkaz původu musí obsahovat nutné identifikační údaje o psu/feně:
- plemeno
- jméno a chovatelská stanice
- pohlaví
- číslo zápisu
- datum narození
- tetování/čipování
- druh a barva srsti
- údaje o chovateli včetně adresy
- razítko a podpis Plemenné knihy
- zápis o vyšetření luxace patelly na obou zadních končetinách
- zápis o vyšetření očí na dědičné choroby (PRA a KATARAKTA).
c) Pro každého jedince je vystaven jeden průkaz původu a tento průkaz je nedílnou součástí každého jedince.
d) Ztrátu průkazu původu je nutno ihned hlásit Plemenné knize. Za poškozený, zničený nebo ztracený průkaz
původu lze vystavit duplikát (kopii, opis).
e) Zápis do průkazu původu smí provádět pouze příslušná pracoviště ČMKU. Zápisy z výstav, svodů, bonitací a
další poznámky provádějí pouze k tomu oprávněné osoby.
f) Za správnost údaje v průkazu původu ručí svým podpisem ten, kdo průkaz vystavil (za předpokladu, že
podklady od chovatele odpovídají pravdě)
g) Průkazy původu hradí chovatel. Bez podpisu chovatele a majitele je průkaz původu neplatný. Do příslušné
rubriky se zapisuje i každá změna majitele psa nebo feny a nový majitel se musí rovněž podepsat.
16) Závěrečná ustanovení
Porušení ustanovení tohoto řádu se chovatel nebo majitel (držitel) chovného jedince vystavuje možnosti
kárného stíhání.
Tento Chovatelský a zápisní řád KCHB je platný od 1.1.2020

