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1) Vydavatelem zpravodaje je výbor Klubu chovatelů bišonků, z.s. ve složení:
Předseda: Ivana Slapničková
Zahořany 33, 254 01 Jílové u Prahy, tel.: 606 864 200
Místopředseda: Ladislava Hörzenbergerová
V. Kovaříka 383, 190 11 Praha 9 – Běchovice, tel.: 737 731 854
Tajemník: Jitka Riesová
Hájek 128, 363 01 Hájek, tel.: 776 833 023
Hospodářka: Květoslava Hanzelínová
B. Smetany 710, 288 02 Nymburk
HPCH - Hlavní poradce chovu: Ladislava Hörzenbergerová
V. Kovaříka 383, 190 11 Praha 9 – Běchovice, tel.: 737 731 854
Výstavní referent: Ivana Roubalová
U Černého mostu 13, 301 00 Plzeň - Valcha
Člen výboru: Radka Kejvalová
Třeboňská 297, 378 02 Stráž nad Nežárkou
2) Kontrolní komise – složení
Předseda: Mgr. Jana Nováková
Sadová 121, 503 15 Nechanice
Člen: Ladislava Kalužová
Hromůvka 1876, 753 01 Hranice
Člen: Magda Březinová
Litožnická 436, 190 11 Praha 9
3) Individuální bonitace
Jiřina Volšická, rozhodčí pro plemena bišonek, boloňský psík a ruská barevná
bolonka.
tel. 602 884 544, adresa: Severovýchodní I/28/1435, 141 00 Praha 4 - Spořilov,
e-mail: jvolsicka@seznam.cz
paní Slapničková Ivana – bonitace pro plemeno bišonek, Zahořany 33, 254 01 Jílové u
Prahy) – tel.: 606 864 200
4) Správa webových stránek
Marek Dmejchal
E-mail: admin@bichon-klub.cz
technické dotazy k chodu webu, připomínky k administraci webu, doplnění dat na
webu KCHB, přidání odkazu
5) Kontakty ČMKU - Českomoravská kynologická unie
Adresa: ČMKU – Českomoravská kynologická unie, Maškova 3, 182 53 Praha 8 Kobylisy.
WEB: http://www.cmku.cz
e-mail: cmku@cmku.cz
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Návštěvní hodiny:
ÚT - 9.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hod.
ST - 7.30 - 12.00 a 12.30 - 15.00 hod.
Šampionáty ČR, interšampionáty:
Lenka Fairaislová
e-mail: fairaislova@cmku.cz, tel.: 234 221 370
Agenda rozhodčích, výstav, chov. kluby:
Ing. Kateřina Fialová
e-mail: fialova@cmku.cz, tel.: 234 221 375
Plemenná kniha:
zadávání tetovacích čísel, vystavení PP štěňat, zápis chovnosti, atd...
Eva Dragović
e-mail: dragovic@cmku.cz , tel.: 234 221 372
Podatelna, výstavy ČMKU:
Ing. Soňa Lichnovská
e-mail: podatelna@cmku.cz, tel.: 234 221 371
Tajemnice ČMKU:
Ivana Jarošová
e-mail: cmku@cmku.cz, tel.: 234 221 371 - přepojí všechny linky
6) Klubové poplatky 2020











Členství v KCHB - 500,- Kč
Vystavení krycího listu - 300,- Kč
Bonitace - veřejná (na výstavách) - 400,- Kč
Bonitace - individuální (v soukromí) - 500,- Kč
Kontrola vrhu - barevná bolonka - u chovatele - 400,- Kč + cestovné (dle platné
vyhlášky) – u HPCH - 500,- Kč
Prodloužení chovnosti - feny nad 8 let - 200,- Kč
Kontrola vrhu (feny nad 8 let) - u chovatele - 200,- Kč + cestovné (dle platné
vyhlášky)
Kontrola vrhu (feny nad 8 let) - u HPCH - 300,- Kč
Poradenská služba u HPCH v soukromí - 300,- Kč/hod.
Inzerce v papírovém Zpravodaji - dle velikosti inzerátu
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7) Slovo předsedkyně
Vážení členové klubu,
uplynulé měsíce byly pro všechny nesmírně náročné. V souvislosti s pandemií Covid19 jsme
museli zrušit veškeré výstavy, ale snad se konečně začíná situace stabilizovat a doufejme, že
nejhorší máme za sebou. Jak jste byli informování e-mailem a také na webu, dočasně se tedy
k uchovnění jedince zrušila nutnost účasti na výstavě.
Velice nás zasáhlo úmrtí naší dlouholeté členky, rozhodčí a poradkyně chovu paní Gudrun
Štěpničkové, která nás opustila 6.6.2021 ve věku 81 let. Čest její práci a památce a upřímou
soustrast pozůstalým.
Znovu zdůrazňuji, že od 1.1.2020 jsou pro zařazení do chovu pro jedince bonitované po
tomto datu povinné vyšetření LUXACE PATELLY na obou zadních končetinách a
vyšetření očí na dědičné choroby PRA a KATARAKTA. Obě vyšetření lze provádět,
jakmile jedinec dovrší věk 12 měsíců, a to na vybraných pracovištích, které má
oprávnění vystavit o výsledku certifikát a zapsat jej do průkazu původu. Seznam
pracovišť v ČR je přiložen ve zpravodaji. Zdůrazňuji, že vyšetření musí být

provedena před bonitací, jinak nebude bonitace provedena.
Chtěla bych vám popřát hlavně hodně zdraví, úspěchů a radosti s Vašimi mazlíčky po zbytek
roku 2021.
Ivana Slapničková
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8) Propozice a přihláška na 6. Klubovou výstavu se zadáváním titulu Klubový vítěz

Během června bude spuštěno také on-line přihlašování, jak jste byli zvyklí

KLUB CHOVATELŮ BIŠONKŮ, Z.S.
Zve tímto srdečně všechny členy klubu a příznivce
bišonků, boloňáčků a ruských barevných bolonek na

6. KLUBOVOU VÝSTAVU (CAC) s KV
Datum konání výstavy: 12. 9. 2021
Místo konání výstavy: Hotel Svornost, Novozámecká 284, Praha 9, www.svornost.cz

Uzávěrka přihlášek: 16. 8. 2021
Rozhodčí pro plemeno bišonek: IVANA SLAPNIČKOVÁ
Rozhodčí pro plemeno boloňský psík a ruská barevná bolonka: JIŘINA VOLŠICKÁ
PROGRAM: od 8.30 hod. - do 9.30 hod. - přejímka psů
od 10.00 hod. - zahájení výstavy
- posuzování v kruhu
- soutěže

- v průběhu výstavy bude možno absolvovat bonitaci – všichni
zájemci o bonitaci a uchovnění MUSÍ mít připraveno osvědčení o
vyšetření očí (PRA KATARAKTA) a luxaci patelly a v případě platby
převodem kopii platby za bonitaci !!!
Ke každé přihlášce připojte kopii obou stran průkazu původu (zadní strana
průkazu původu musí mít vyplněného majitele psa) a doklad o zaplacení
výstavního poplatku, jinak nebude přihláška přijata.
ZADÁVANÉ TITULY:
CAJC – se zadává jedinci oceněného známkou výborná 1 (pes a fena zvlášť)
KLUBOVÝ VÍTĚZ JUNIOR - jedinci oceněného CAJC (pes a fena zvlášť)
CAC – se zadává jedinci oceněného známkou výborná 1 (pes a fena zvlášť) v mezitřídě, ve třídě otevřené a vítězů.
Res. CAC – se zadává jedinci oceněného známkou výborná 2 (pes a fena zvlášť) v mezitřídě, ve třídě otevřené a vítězů.
KLUBOVÝ VÍTĚZ – nastupují jedinci s titulem CAC z mezitřídy, otevřené a vítězů (pes a fena zvlášť)
Vítěz třídy čestné – nastupují vítězové třídy čestné (pes a fena)
BOB – nastupují KLUBOVÝ VÍTĚZ JUNIOR, KLUBOVÝ VÍTĚZ a V 1 ze třídy VETERÁNŮ (psi a feny)
BOJ - jedinci oceněného CAJC (pes a fena zvlášť)
BOV - jedinci se známkou výborná 1. z třídy veteránů
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BOS – zadává rozhodčí nejlepšímu z opačného pohlaví než BOB
BIS BABY – nastupují pes a fena ocenění známkou VN 1 ze třídy štěňat - bišonek + boloňský psík + ruská barevná bolonka
BIS PUPPY – nastupují pes a fena ocenění známkou VN 1 ze třídy dorostu – bišonek + boloňský psík + ruská barevná
bolonka
BIS JUNIOR – nastupují pes a fena ocenění titulem Klubový vítěz junior – bišonek + boloňský psík + ruská barevná bolonka
BIS VETERÁN – nastupují pes a fena ocenění známkou V 1 ze třídy veteránů – bišonek + boloňský psík + ruská barevná
bolonka
BIS HONOUR (čestná) – nastupují jedinci ocenění titulem Best of honour class (třída čestná) plemeno bišonek +
boloňský psík + ruská barevná bolonka
BIS - VÍTĚZ VÝSTAVY – nastupují jedinci s titulem BOB - bišonek + boloňský psík + ruská barevná bolonka
Titul Klubový vítěz může být udělen pouze členovi klubu s řádně uhrazeným členským příspěvkem pro daný rok.

Každý posouzený pejsek obdrží kokardu, vítězové tříd a titulů navíc pohár a
ceny od sponzora. Majitelé psů, kterým byl na základě jejich žádostí přiznán
některý z klubových šampionátů obdrží pohár a diplom.
O udělení titulů rozhoduje delegovaný rozhodčí, tituly nejsou nárokové a mohou být v jednotlivých třídách a soutěžích
uděleny nejlepším jedincům bez ohledu na počet přihlášených psů. Protest proti rozhodnutí rozhodčího není PŘÍPUSTNÝ .
Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně,
současně se složením jistiny ve výši 500,- Kč a to pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve
prospěch pořadatele výstavy.

SOUTĚŢE: do soutěží se můžete přihlásit i dodatečně v den konání výstavy do 11,00 hod.
NEJHEZČÍ PÁR PSŮ – přihlašuje se psa a fenu stejného plemene, kteří byli na této výstavě posouzen a jsou v majetku jednoho majitele,
NEJLEPŠÍ CHOVATELSKÁ STANICE – přihlašuje se minimálně tři a maximálně pět jedinců jednoho plemene pocházející z
vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni.
Dítě a pes: při přihlášení většího počtu dětí bude soutěž rozdělena do dvou věkových kategorií. Soutěže se mohou
zúčastnit i psi, kteří nebyli přihlášeni na výstavu.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Výstava se pořádá dle Výstavního rádu FCI a ČMKU a je přístupná psům a fenám zapsaných v plemenné knize ČMKU, kteří
dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy - rozdělení je uvedeno na přihlášce. Psi, jejichž přihlášky
nebudou obsahovat fotokopii dokladu pro zařazení do třídy vítězů (ICH., šampionát ze země člena FCI, Národní vítěz,
Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy) budou bez urgence zařazeni do třídy otevřené. Třída čestná je otevřena pro jedince s
tituly (ICH., šampionát ze země člena FCI, Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy) pokud přihláška nebude
obsahovat potřebný doklad pro zařazení do třídy čestné nebude přihláška přijata.
Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné
pobíhání psů v prostorách výstavy není dovoleno a vystavovatelé se řídí pokyny pořadatele. Změny exteriéru psa prováděné
nadměrným lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní úpravou trimováním na výstavě, s dlouhodobým
vyvazováním psu na stolech jsou zakázány.
Na výstavu nebudou připuštěny feny ve vyšším stádiu březosti, kojící feny a jedinci s operativním zákrokem, který vede ke
změně exteriéru.
Zasláním přihlášky se vystavovatel zavazuje k dodržování propozic, Výstavního řádu FCI i ČMKU a souhlasí se zveřejněním
své adresy v katalogu výstavy. V případě, že by se výstava neuskutečnila z nepředvídatelných příčin, budou výstavní
poplatky použity na uhrazení nákladů výstavy.
Při přihlašování dvou nebo více psů jednoho majitele je za 1. psa považován vždy pes přihlašovaný do třídy mladých,
mezitřídy, otevřené, nebo vítězů. Za psy hlášené do tříd štěňat, dorostu, veteránů se vždy platí poplatky ve výši stanovené
pro tyto třídy. Třída čestná je zdarma.

Vstupní list nebude zasílán, týden před konáním výstavy bude zveřejněn
seznam vystavovatelů na webových stránkách klubu. U přejímky psů v den
výstavy obdržíte obálku s potřebnými doklady na základě sdělení vašeho jména.
VETERINÁRNÍ PŘEDPISY:
Na výstavu mají přístup psi a feny klinicky zdraví. Při přejímce předložte na vyžádání platný očkovací průkaz (nebo pas pro
malá zvířata) s potvrzením o očkování proti vzteklině – ne kratší než 30 dnů a ne starší než 1 rok před výstavou a s
imunitou proti psince a parvoviróze.
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PŘIHLÁŠKA
NA 6. KLUBOVOU VÝSTAVU
KLUBU CHOVATELŮ BIŠONKŮ, Z.S.
Konaná dne 12.9. 2021 v prostorách velkého sálu Hotel Svornost,
Novozámecká 284, Praha 9
!!! Uzávěrka přihlášek: 16.8.2021 !!!
Plemeno: (zakroužkujte)

BF
Bišonek

BP

RBB

Boloňský psík

(zakroužkujte)

PES - FENA

Ruská barevnábolonka

Třídy:
Křížkem označte třídu:
Třída štěňat (4-6 měsíců)
Třída dorostu (6-9 měsíců)
Třída mladých (9-18 měsíců)
Mezitřída (15-24 měsíců)
Třída otevřená (od 15ti měsíců)
Třída vítězů (od 15ti měsíců)
Třída veteránů (nad 8 let)
Třída čestná (od 15ti měsíců)
zdarma
Soutěže:
ANO
Nejhezčí pár psů
Nejlepší chov. stanice
Ditě a pes
Jméno psa/feny a chov. stanice
__________________________________________________________________
Číslo zápisu_________________________________ datum
narození:____________________________
Matka:______________________________________________________________________________________________
Otec:________________________________________________________________________________________________
Chovatel:____________________________________________________________________________________________

Majitel (jméno a
adresa)______________________________________________________________________
Soutěže:
Nejhezčí pár psů: majitel _______________________________________ plemeno _____________________
Nejlepší chovatelská stanice–Název chs:__________________________chovatel:_______________________
Dítě a pes: jméno dítěte _________________________________ věk ____ plemeno_____________________

Poplatky:
Za prvního psa:
600,-- Kč
za druhého a dalšího psa:
500,-- Kč
za psa ve tř. štěňat, dorostu a veteránů:
300,-- Kč
soutěže:
200,-- Kč
---------------------------------------------------------------------celkem: ________________
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Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku, přihlásit se lze i pomocí elektronického
formuláře na webových stránkách. K přihlášce přiložte kopii rodokmenu (obě strany) a
doklad o zaplacení!!!

Adresa pro zasílání přihlášek: Jitka Riesová, Hájek 128, 363 01 Hájek

PLATBU (celkem) ZASÍLEJTE NA ÚČET 274206372/0300 (ČSOB)
nebo SLOŽENKOU „A“ NA ÚČET KLUBU!!! Platby složenkou „C“ nebudou
přijaty!
Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že je bude respektovat:
Dne:…………………........................... 2021
.............................................................

Podpis vystavovatele

9

9) Platby, číslo účtu a variabilní symboly pro identifikaci plateb
Od 1.1.2018 přijímá Klub chovatelů bišonků, z.s. přijímat pouze bezhotovostní platby
převodem na účet klubu nebo složenkou typu A. Jiné platby nebudou akceptovány a budou
automaticky vraceny zpět. Pro efektivní párování a identifikaci plateb přikládáme níže
uvedený seznam variabilních symbolů, které používejte při veškerých platbách převodem (ať
již elektronickým bankovnictvím nebo složenkou typu A).

Číslo účtu KCHB: 274206372/0300
Variabilní symboly:
Členský příspěvek: …………. 010
Výstavní poplatek: …………. 020
Vystavení krycího listu:……...030
Prodloužení chovnosti feny:… 040
Kontrola vrhu:……….……… 050
Bonitace: ..……………………060
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10) Nový Zápisní řád ČMKU

S platností od 1.4.2021 vešel v platnost nový Zápisní řád ČMKU.
Tento nově omezuje Maximální počet vrhů u chovné feny je jeden
v kalendářním roce, a to včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno
štěně (i mrtvé); výjimku může ze zdravotních důvodů na základě
doporučení veterináře povolit chovatelský klub.
Tímto se mění i Chovatelský a zápisní řád KCHB.

Zápisní řád Českomoravské kynologické unie
3. vydání
PREAMBULE
1. Cílem Českomoravské kynologické unie (dále jen „ČMKU“) je chov čistokrevných plemen psů
s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických
vloh a vlastností specifických pro jednotlivá plemena, tak, jak jsou popsána jednotlivými
standardy FCI nebo národními standardy v případě plemen FCI dosud neuznaných.
2. Zápisní řád ČMKU je základní normou pro chov plemen psů začleněných do ČMKU plně
respektující Mezinárodní chovatelský řád FCI.
3. S chovatelstvím je neslučitelný chov jakéhokoli plemene bez průkazu původu vydaného
národní kynologickou organizací zastřešenou FCI a podpora tohoto konání. S chovatelstvím je
též neslučitelné překupnictví psů a jeho podpora.
Štěňata i dospělí psi mohou být předáni novému nabyvateli pouze přímo od chovatele nebo
předchozího majitele, nikoli prostřednictvím třetí osoby; výjimku tvoří smluvně zajištěný
přepravce. Není povolen prodej v obchodech, na burzách, tržištích a prostřednictvím výkupu.
4. Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení mezinárodního chovatelského řádu FCI
a související legislativy jakožto vyšší závazné normy.
5. Tento Zápisní řád ČMKU doplňují směrnice, které upravují podrobnosti podle právního řádu
České republiky a potřeb ČMKU.

Čl. I
Obecné podmínky
1. Základní požadavky a povinnosti chovatelů:
a) Reprodukce chovných zvířat je přípustná:u malých plemen do 50 cm kohoutkové výšky
ode dne ukončeného 14. měsíce věku až do dne ukončeného 8. roku věku u fen, u psů ode
dne ukončeného 14. měsíce doživotně. (Např. pokud se tedy fena malého plemene
narodila např. 1. ledna 2009, může být poprvé kryta 1. března 2010; fena narozená 1. ledna
2005 smí být naposledy kryta 1. ledna 2013).
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-

u velkých plemen nad 50 cm výšky ode dne ukončeného 17. měsíce věku až do dne
ukončeného 8. roku věku u fen, u psů ode dne ukončeného 17. měsíce doživotně.
Např. pokud se tedy fena velkého plemene narodila např. 1. ledna 2009, může být
poprvé kryta 1. června 2010).
- u fen, které ukončily 8. rok věku, je krytí podmíněno schválením příslušného
chovatelského klubu a potvrzením veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku
říje s dobrozdáním, že zdravotní stav umožňuje březost a odchování vrhu bez
nadměrných rizik. Prodloužení chovnosti je možné po udělení výše uvedených
potvrzení, a to na jedno krytí feny do dovršení věku 9 let.
- (Např. fena narozená 1. ledna 2005 smí být po udělení požadovaných povolení
naposledy kryta 1. ledna 2014).
b) Maximální počet vrhů u chovné feny je jeden v kalendářním roce, a to včetně vrhů, kdy
fena porodí pouze jedno štěně (i mrtvé); výjimku může ze zdravotních důvodů na základě
doporučení veterináře povolit chovatelský klub.
c) Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50. den po jejich narození.
d) Fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici a ostatním
životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu.
e) Chovatel (držitel) nesmí neodborně zasahovat do průběhu porodu způsobem, který
zvyšuje bolest nebo poškozuje zdraví matky nebo mláděte. V případě nutnosti je chovatel
(držitel) povinen zajistit odbornou pomoc veterinárním lékařem.
2. Pravomocí chovatelských klubů je podmínky uvedené v odstavci 1. písm. a, b, c ve svých
vnitřních předpisech zpřísnit, nikoli však zmírnit.
3. Chovatel ČMKU je oprávněn chovat pouze plemena registrovaná ČMKU (FCI), a to na jedincích
řádně zapsaných v plemenné knize ČMKU nebo, v případě převodu práva chovu či
spolumajitelství chovatelů z více států, v plemenné knize členského státu FCI nebo
v plemenné knize FCI uznávané. Chov na jedincích nezapsaných v uvedených plemenných
knihách nebo chov prostřednictvím jiné kynologické organizace není chovateli povolen a
chovatel může být v tomto případě postižen podle čl. XVI, bod 1 a 2.
4. Vymezení pojmů pro účely tohoto řádu:
- Chovatelem ČMKU (dále v textu chovatel) je osoba vlastnící chráněný název chovatelské
stanice ČMKU
- Majitelem je osoba vlastnící daného jedince a je uvedená v jeho průkazu původu; v případě
vlastnictví více majitelů (spolumajitelů), je za majitele považována ta osoba, která je
v průkaze původu uvedena jako první (viz čl. V.)
- Držitelem může být další osoba, kterou majitel pověřil péčí o daného jedince a
disponováním s ním v rámci kynologické činnosti. Pověření musí být doloženo písemnou
smlouvou, která se v případě chovných jedinců předkládá chovatelskému klubu a
plemenné knize.

Čl. II
Chov a jeho řízení
1. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba psů respektující především zásady genetického
zdraví jedince i populace (chov nesmí být uskutečňován na úkor zdraví).
Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní znaky, plemenný typ a
povahu, jež jsou pro plemeno typické, a nezdědil dědičné vady, které by mohly nepříznivě
ovlivnit zdraví jeho potomků. V tomto ohledu musí chovatelské kluby i chovatelé dbát na to,
aby nedocházelo ke zveličování a přehánění plemenných znaků, které by mohly následně
nepříznivě ovlivnit funkční zdraví psů.

12

2. Do chovu nemohou být připuštěni zejména:
a) jedinci, kteří mají prokázanou dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje. K
chovu nelze používat psy s vylučujícími vadami, jako jsou mj. poruchy charakteru, vrozená
hluchota nebo slepota, zaječí pysk, rozštěp patra, významné vady chrupu nebo anomálie
čelistí, epilepsie, kryptorchismus, monorchismus, albinismus, chybné barvy a zjištěná
dysplazie kyčelního kloubu těžkého stupně,
b) Pro zdravou populaci psů není přínosné vyloučit z chovu příliš mnoho psů; cílem jsou
zdraví jedinci. Pro vyloučení nemocných psů z chovu by měly být využívány výsledky testů
DNA na dědičné choroby. Psi, kteří vykazují znaky přenašečů monogenně dědičné
choroby, by se měli pářit výhradně se psy, u kterých je prokázáno, že nejsou přenašeči
alely pro danou chorobu.
c) psi a feny s vadami, které standard příslušného plemene uvádí jako vady vylučující,
jedinci na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo
exteriérové vady, která je podle standardu důvodem k vyloučení z chovu,
d) jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci bázliví a agresivní.
3.
Druhy chovu jsou:
a) z hlediska ČMKU:
- čistokrevná plemenitba,
- křížení (ve smyslu předpisů FCI),
b) z hlediska klubu:
- kontrolovaný,
- řízený,
- evidovaný,
- volný,
- výběrový,
- jiný.
Pokud se v rámci klubu provádí určitý systém vedení chovu, musí být pravidla pro něj
specifikovaná v předpisech klubu. O druzích chovu, pokud jsou klubem stanoveny, musí být
informováno příslušné pracoviště plemenné knihy.
4. Chov jednotlivých plemen je řízen chovatelskými kluby. Chovat lze jen prostřednictvím
chovatelského klubu, který je garantem za regulérnost chovu vůči ČMKU. Chovatelský klub
musí být ze strany ČMKU uznán a musí mít s ČMKU uzavřenou smlouvu o spolupráci; bližší
podrobnosti stanoví Směrnice pro uznávání chovatelských klubů a výcvikových organizací
(tuto směrnici před r. 2012 nahrazuje Smlouva s příslušnou plemennou knihou).
5. Pokud je plemeno zastřešeno ve více chovatelských klubech, smí chovatel plemeno chovat (tj.
zapisovat vrhy) pouze v jednom z nich. Přecházet s chovem z klubu do klubu je možné 1x za
rok, o svém záměru je chovatel povinen informovat oba kluby. Členství není omezeno na
jeden chovatelský klub.
6. Detailní podmínky chovnosti určují chovatelské kluby. Tyto podmínky musí být v souladu s
předpisy FCI a s právními předpisy upravujícími veterinární péči a ochranu zvířat proti týrání.
Chovatelský klub garantuje pouze chov plemen, která zastřešuje a pro která je mezi ním a
příslušnou plemennou knihou sepsána smlouva. Vady vylučující z chovu musí být uvedeny
v předpisech klubu.
7. Chovatelské kluby poskytují chovatelský servis svým členům. Chovatelské kluby musí též
umožnit bez průtahů chov nečlenům klubu za podmínek platných pro chov příslušného
plemene (nevztahuje se na finanční náhrady). Klub musí předem písemně vymezit smluvní
podmínky s chovateli – nečleny (Smlouva o poskytnutí chovatelského servisu pro nečleny
klubu) a to včetně finančního vypořádání s klubem; to neplatí, jestliže nečlen prokazatelně
porušil předpisy související s chovem, v tom případě není povinností klubu poskytovat
nečlenovi chovatelský servis (uzavřít smlouvu).
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Ceny servisu pro nečleny nesmí být excesivní a mají zohledňovat prokazatelné náklady, které
klub na poskytnutí služby vynaloží. Úplata za služby musí být nastavena přiměřeně a
transparentně na základě skutečných nákladů chovatelského klubu.
8.

Chovatelský servis plemenné knihy: je poskytován na základě smlouvy uzavřené mezi
chovatelským klubem a příslušným pracovištěm plemenné knihy.
Jedná se např. o:

- Vedení číselné řady plemene
- Vydávání zápisových čísel
- Vystavování průkazů původu, příloh k PP, duplikátů
- Vyřizování exportních potvrzení
- Zápisy importů
- Provádění přeregistrací mezi chovné jedince
Chovatelský servis klubu: je chovatelům poskytován na základě členství v klubu nebo
smlouvy uzavřené mezi klubem a nečlenem.
Jedná se např. o:

Uchovňování jedinců způsobem stanoveným řády klubu
Vydávání krycích listů
Evidence štěňat na klubové bázi
Evidence zdravotních vyšetření povinných pro plemeno
Poskytování formulářů pro vystavení průkazů původu na příslušné
plemenné knize
- Kontroly vrhů a chovu
- Doporučování psů ke krytí
- Poradenská činnost
-

9. Chovatelské kluby mohou při respektování tohoto zápisního řádu sestavit vlastní zápisní
řády/normativy, které stanoví cíle chovu. Tyto zápisní řády mohou stanovit přísnější
podmínky, avšak musí vždy respektovat veškerá ustanovení Mezinárodního chovatelského
řádu FCI a Zápisního řádu ČMKU. Tyto zápisní řády musí přiměřeně zohledňovat pracovní a
užitné vlastnosti příslušných plemen, které jsou pro plemeno specifické a popsané
v jednotlivých standardech plemen FCI.

Čl. III
Chovatelská stanice
1. Evidenci chovatelských stanic vede Rejstřík chovatelských stanic ČMKU.
2. Název chovatelské stanice je registrován pro jednu osobu a je platný po celý život, nebo
dokud se jej majitel písemně nevzdá nebo pokud není převeden v rámci dědického řízení na
jinou osobu. Jedné osobě může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez
ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je
vázáno na tuto osobu a je celoživotní.
3. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Schválený název
není možno změnit.
4. Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně
způsobilá k právním úkonům.
5. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména odchovaného jedince. Název
chovatelské stanice se uvádí za jménem psa.
6. Převod chráněného názvu chovatelské stanice jiné osobě je možný zděděním nebo smluvním
postoupením za podmínek plného souladu s předpisy ČMKU.
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7. Registrace chovatelské stanice zaniká:
a) písemným zrušením registrace ze strany majitele. Tím zaniká majiteli nárok na jakoukoli
další ochranu názvu chovatelské stanice.
b) úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice v souladu s článkem 12 ve Směrnici
pro registraci chovatelských stanic.
c) není-li stanovený poplatek za registraci chovatelské stanice uhrazen do 6 měsíců po jejím
odeslání z ČMKU chovateli, je název uvolněn pro další zájemce
8. Prokazatelné změny jména nebo stálého bydliště majitele chovatelské stanice musí být
majitelem ohlášeny do 1 měsíce po změně na rejstřík chovatelských stanic ČMKU.
9. Chovatelskou stanici nelze zapůjčit.
10. Administrativní postup při podání žádosti o registraci chráněného názvu chovatelské stanice a
při případných změnách (převod na jiného majitele, změna jména chovatele, adresy atd.) je
zakotven ve Směrnici pro registraci chovatelských stanic.

Čl. IV
Chovní jedinci
1.

Chovní jedinci jsou psi a feny, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný
plemennou knihou uznanou FCI nebo smluvním partnerem FCI a byli zařazeni do chovu po
splnění podmínek stanovených příslušným chovatelským klubem.
2. Podmínky pro zařazení do chovu určují chovatelské kluby ve své pravomoci, přičemž se řídí
platným standardem FCI a tímto zápisním řádem. Pokud existuje více klubů pro jedno
plemeno, musí mít stejné minimální podmínky pro zařazení do chovu doložené písemnou
smlouvou a vzájemně si uznávat chovné i nechovné jedince. Dokončení přerušeného procesu
bonitace nebo kompletní rebonitaci smí provést pouze ten klub, u kterého byla bonitace
započata/provedena
3. Pokud nedojde ke shodě mezi více kluby, určuje na základě doporučení Komise pro chov a
zdraví ČMKU podmínky pro zařazení do chovu předsednictvo ČMKU.
4. Poradce chovu příslušného chovatelského klubu nebo člen bonitační komise je povinen
provést záznam do PP daného jedince o absolvování bonitace a o jejím splnění, nesplnění
nebo odložení.
5. Po úspěšném splnění podmínek pro zařazení do chovu předá majitel chovného jedince, nebo
poradce chovu (v návaznosti na předpisy klubu), průkaz původu (eventuelně kopii bonitační
karty a případně i přílohu průkazu původu) plemenné knize k provedení přeregistrace do
rejstříku chovných jedinců. V případě rozporu v záznamu bonitace v průkazu původu a na
bonitační kartě je rozhodujícím dokumentem bonitační karta
6. Pokud klub zařazuje jedince do chovu na základě bonitací (popisných přehlídek), musí být
součástí bonitační komise rozhodčí s aprobací pro příslušné plemeno. V těchto případech
musí mít klub vypracovaný vlastní bonitační řád, který musí v minimální podobě obsahovat
podmínky, za jakých lze psa na bonitaci hlásit, s jakým výsledkem bonitace končí a orgány,
k jakým se může majitel odvolat v případě, že s výsledkem nesouhlasí.
7. Člen bonitační komise nesmí posuzovat vlastního jedince (vztahuje se i na spolumajitelství).
8. Jedinci ve výhradním majetku občanů/rezidentů ČR, kteří nejsou v plemenné knize ČMKU
evidováni jako chovní, nesmí být použiti k chovu a krytí, pokud řády klubu nestanoví jinak.
9. Importovaní jedinci musí být před uchovněním řádně zapsáni v plemenných knihách ČMKU.
10. Zahraniční chovné jedince s exportním průkazem původu vystaveném na majitele, který má
zákonné bydliště v ČR, lze použít v chovu pouze po zápisu do rejstříku chovných jedinců.
V případě importu již chovného jedince ze zahraničí a uznání zahraniční chovnosti českým
klubem provede poradce chovu do průkazu původu daného jedince zápis „uznána zahraniční
chovnost“, aby mohla být řádně provedena přeregistrace do rejstříku chovných jedinců
ČMKU.
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Čl. V
Chovatel, majitel chovného jedince
1.

Majitel (případně spolumajitel) chovného jedince je fyzická osoba (ve výjimečném případě
stanoveném směrnicí ČMKU rovněž právnická), vlastnící daného jedince, uvedená v průkazu
původu příslušného jedince. Průkaz původu je nezaměnitelný neprodejný doklad chovného
psa nebo feny.
2. Držitelem chovného jedince je buď chovatel, majitel nebo osoba pověřená majitelem péčí o
daného jedince a disponování s ním v rámci kynologické činnosti. Pověření musí být doloženo
písemnou smlouvou, která se v případě chovných jedinců předkládá klubu a plemenné knize.
Chovatelem je osoba vlastnící chráněný název chovatelské stanice ČMKU.
3. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince musí být majitelem zaznamenána v průkazu
původu a do 15 dnů oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize a doložena aktuální
kopií originálu průkazu původu s vyznačenou změnou.
4. Majitel je též povinen bez zbytečného prodlení oznámit chovatelskému klubu a plemenné
knize úhyn chovného jedince.
5. V případě převodu vlastnictví březí feny, pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata
zapsána v chovatelské stanici nového majitele a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti
plynoucí z krytí chovným psem. Veškeré formality vrhu vyřizuje výhradně majitel chovatelské
stanice.
6. Při převodu vlastnictví březí feny ze zahraničí je třeba doložit zahraniční doklad o nakrytí na
předepsaném formuláři (je-li v daném státě používán). Převod vlastnictví se dokládá kupní
nebo darovací smlouvou. V případě převodu vlastnictví březí feny musí předem klub souhlasit
se zápisem vrhu.
7. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na
chovatelskou stanici zesnulého v případě, že chovatelská stanice na dědice nebyla
převedena.
8. V případě více vlastníků chovného jedince (1 a více spolumajitelů) musí být všichni
spolumajitelé uvedeni v průkazu původu, jako první musí být v seznamu uvedena osoba
mající ke psovi /feně právo podpisu, pokud smlouva mezi spolumajiteli neurčuje jinak.
Spolumajitelství se prokazuje smlouvou mezi spolumajiteli. Smlouva se předkládá
chovatelskému klubu a plemenné knize.
9. V případě spolumajitelství a převodu práva chovu/zapůjčení jedinců rozhoduje o využití v
chovu chovatelský klub ve spolupráci s osobou, mající ke psovi/feně právo podpisu. V případě
převodu práva/zapůjčení k chovu musí být doložena plemenné knize smlouva o
zapůjčení/převodu práva chovu. Písemné postoupení práva chovu se musí neprodleně,
poskytnout v kopii příslušnému pracovišti plemenné knihy a chovatelskému klubu daného
plemene.
10. V případě zahraničního spolumajitelství chovného jedince musí být všichni zúčastnění
spolumajitelé uvedeni v průkazu původu. Dokládá se kopií smlouvy o spolumajitelství, která
určuje, kdo má právo chovu k danému jedinci, po jakou dobu a podepsaná všemi uvedenými
spolumajiteli.
11. V případě zapůjčení zahraničního chovného jedince plemenná kniha nepřiděluje zápisové
číslo ČMKU. Dokládá se kopií průkazu původu, smlouvou o zapůjčení chovného jedince, ve
které je uveden držitel a doba, po kterou mu je chovný jedinec zapůjčen a případně kopií
dokladu o chovnosti jedince, pokud je v dané zemi chovnost udělována. O využití v chovu
rozhoduje chovatelský klub ve spolupráci s držitelem zapůjčeného jedince. V případě členství
ve dvou nebo více klubech převod březí feny z klubu do klubu je možný pouze po dohodě
obou klubů - vrh by formálně měl být dokončen v klubu, který vydal krycí list, nedohodnou-li
se kluby mezi sebou jinak.
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Čl. VI
Krycí list (doporučení nebo potvrzení o krytí feny)
1. Pro plánované krytí chovné feny vystaví příslušný poradce chovu krycí listy (není-li klubem
určeno jinak).
2. Platnost krycích listů je neomezená (není-li klubem určeno jinak).
3. Krycí list je zásadně vystavován klubem, kde je chov realizován.
4. Krycí listy musí obsahovat následující údaje:
- plemeno
- jméno psa (psů) navrženého (navržených) ke krytí a číslo jeho (jejich) zápisu (zápisů),
- jméno feny a číslo jejího zápisu,
- jméno a adresu majitele nebo držitele chovného psa,
- jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny,
- podpisy obou majitelů (držitelů),
- místo a datum krytí,
- podpis a klubové razítko poradce chovu (pokud klub neurčí jinak)
5. Řádně vyplněné a podepsané originály krycích listů jsou dokladem, nutným k zápisu štěňat do
plemenné knihy a vydání jejich průkazů původu. Při předložení zahraničního krycího listu při
převodu či zapůjčení feny musí být krycí list potvrzen příslušným klubem daného státu nebo
originálem místopřísežného prohlášení původního majitele feny, pokud nejsou v této zemi
krycí listy zavedeny.
Způsob manipulace s krycími listy i dalšími doklady nutnými k zápisu vrhu určí chovatelský klub.
6. V případě zapůjčení feny podepisuje krycí list majitel nebo držitel feny nebo chovatel, na jehož
CHS bude vrh zapsán v době krytí podle data uzavření smlouvy.

Čl. VII
Krytí
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci řádně zapsanými v PK uznaných FCI nebo
smluvních partnerů a na základě platného krycího listu. Chovní psi ČMKU jsou oprávněni krýt
pouze chovné feny s průkazem původu ČMKU, zemí FCI a kontraktačních partnerů.
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. Majitel, resp. držitel nebo jimi zmocněná
osoba jsou povinni doprovázet fenu ke krytí.
Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené,
jakož i dopravu zpět, majitel feny. Držitel psa je povinen o fenu řádně pečovat v době, kdy je u
něj umístěna za účelem krytí. Rovněž odpovídá za škody, které v této době fena případně
způsobila třetí osobě. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být ke krytí užit další pes ve
smyslu chovatelského řádu příslušného klubu, uvedený na krycím listu.
Při neplánovaném krytí jiným než smluveným psem je jeho držitel povinen toto majiteli
(držiteli) feny ohlásit a hradit mu všechny náklady, jakož i vzniklou škodu. Držitel psa není
oprávněn po takovémto krytí žádat od majitele feny žádné vyrovnání. Otázku případného
vydání průkazů původu pro štěňata narozená z takovéhoto spojení, stejně jako v případě
jiného neplánovaného krytí řeší příslušný chovatelský klub individuálně. V případě schválení
registrace vrhu je postup následující: chovatel je povinen na své náklady zajistit DNA profil
matky, potencionálních otců jakož i všech narozených štěňat a nechat určit parentitu. Tyto
dokumenty je nutné přiložit k přihlášce k zápisu vrhu spolu s potvrzeným souhlasem klubu.
Pokud došlo k úhynu chovné feny prokazatelně v době, kdy byla v péči majitele/držitele
chovného psa, je povinen podat o tom zprávu majiteli (držiteli) feny a zjistit na své náklady
příčinu úhynu feny, a to pitvou ve veterinárním ústavu.
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7. Pokud k úhynu chovné feny došlo zaviněním majitele/držitele chovného psa, je povinen
uhradit majiteli chovné feny škodu tím vzniklou. Pokud k úhynu chovné feny nedošlo
zaviněním majitele/držitele chovného psa, je držitel chovné feny povinen uhradit
majiteli/držiteli chovného psa náklady, které vynaložil na péči o fenu podle uzavřené dohody.
8. Po krytí vyplní a podepíší krycí listy oba majitelé/držitelé chovných jedinců, v případě převodu
práva chovu chovatel, na jehož CHS bude vrh zapsán.
9. .Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně. Nedodržení
dohody může být předmětem občansko-právního řízení.
10. Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Inseminace smí být použita výhradně mezi jedinci,
kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem. Výjimku může v souladu
s Chovatelským řádem FCI povolit P ČMKU. Inseminaci zmraženým nebo chlazeným
spermatem potvrdí veterinární lékař na předepsaném formuláři ČMKU
(https://www.cmku.cz/data/dokumenty/595_potvrzeni_inseminace.pdf). Podmínky pro
inseminaci jsou stanoveny v samostatné směrnici
11. Pokud fena nezabřezla a došlo k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok na
jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem, nedohodnou-li se jinak.
12. Právo na opakované krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny.
13. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení platby za
krytí.
14. Podmínky zahraničního krytí určují předpisy klubu.
15. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.
16. Jedince s exportním průkazem původu vystaveným na českého majitele/rezidenta lze použít k
chovu pouze po zápisu do rejstříku chovných jedinců ČMKU (viz čl. IV, bod 8 a 9), neurčí-li klub
jiný postup.
17. Vyvezené jedince s exportním průkazem původu vystaveným na zahraničního majitele lze
použít k chovu pouze po zápisu (příp. uchovněni) v zahraniční Plemenné knize daného státu.

Čl. VIII
Vrh
1. Fena s vrhem má být umístěna u svého majitele (držitele). Pokud je nutno fenu umístit jinam,
musí být o této skutečnosti bez zbytečného prodlení uvědomen příslušný chovatelský klub.
2. O narození štěňat je chovatel povinen podat v souladu s ustanoveními klubových normativ
zprávu příslušnému poradci chovu a majiteli/držiteli krycího psa, která obsahuje:
- základní identifikační údaje,
- datum krytí a vrhu,
- počet celkem narozených, mrtvě narozených štěňat,
- pohlaví,
- informaci o tom, zda štěňata jsou ponechána feně nebo předána kojné feně (v tom
případě i držitele kojné feny a počet štěňat u ní umístěných).
3. Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) majiteli (držiteli) krycího psa a příslušnému poradci
chovu do 75 dnů po krytí.
4. Chovatel je povinen vést evidenci svých vrhů a nabyvatelů štěňat ze své chovatelské stanice.
Evidenci krytí musí vést i majitel krycího psa.
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Čl. IX
Průkaz původu psa
1. Průkaz původu psa je dokladem o původu jedince a je vystaven plemennou knihou na
formuláři uznaném FCI, označeném logem FCI a ČMKU. Tento formulář je čtyřgenerační.
2. Průkaz původu musí obsahovat:
a) nutné identifikační údaje o psu/feně:
- plemeno
- jméno a chovatelská stanice
- pohlaví
- číslo zápisu
- datum narození (uvádí se datum prvního narozeného štěněte ve vrhu)
- tetování/čipování
- druh a barvu srsti
- údaje o chovateli včetně adresy
- podpis a razítko plemenné knihy
b) nejméně tři generace předků (neplatí pro Z Reg a N Reg)
c) část určenou k zápisu výsledků výstav, závodů, zkoušek, svodů, bonitací a majitelů.
3. Pro každého jedince je vystaven jeden průkaz původu. Průkaz původu je nedílnou součástí
tohoto jedince.
4. Chovatel je povinen předat podepsaný průkaz původu nabyvateli tohoto jedince bez
zbytečného odkladu poté, co jej obdržel z příslušného pracoviště plemenné knihy ČMKU,
kterým byl průkaz původu vystaven. Cena jedince by měla zahrnovat i cenu průkazu
původu.
5. Ztrátu
průkazu
původu
je
nutno
hlásit
příslušné
plemenné
knize.
(https://www.cmku.cz/data/dokumenty/147-zadost-o-duplikat-prukazu-puvodu.pdf)
Za
poškozený průkaz původu je možno vystavit Opis, za zcela zničený bez identifikačních
údajů nebo ztracený průkaz původu se vystavuje Duplikát (viz. Článek XIII).
6. Úřední zápisy, změny a doplňky do průkazu původu smí provádět pouze příslušná
pracoviště plemenné knihy ČMKU.
7. Zápisy do části průkazu původu k tomuto účelu určené provádí příslušní oprávnění
pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterinární lékaři, osoby
zmocněné klubem a pověření pracovníci sekretariátu ČMKU), kromě zápisu jména a
adresy majitele, který si provede majitel sám. Průkaz původu je platný v případě, že
obsahuje podpisy: chovatele, pracovníka plemenné knihy a údaje o majiteli psa. Za
správnost údajů uvedených v průkazu původu zodpovídá svým podpisem ten, kdo zápis
provedl.
8. Vydané průkazy původu se předávají/zasílají pouze osobě uvedené jako chovatel. Výjimku
tvoří případ, kdy je chovatelem nezpochybnitelně pověřena jiná osoba.
9. Přílohu k průkazu původu je možno vydat přímo při vydávání průkazu původu. Pokud se
vydává později, pak pouze přímo na jméno doloženého majitele uvedeného v průkazu
původu.
10. Přílohu k průkazu původu vydává to pracoviště plemenné knihy, které vydalo průkaz
původu nebo zapsalo import.
11. Při úhynu jedince tuto skutečnost majitel písemně oznámí plemenné knize a klubu nebo
zašle průkaz původu k označení na příslušnou plemennou knihu. Po zaevidování úhynu je
na vyžádání průkaz původu majiteli vrácen.
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Čl. X
Zápisy štěňat do plemenné knihy
1. Průkaz původu vystavuje pověřené pracoviště plemenné knihy ČMKU na základě smlouvy
s chovatelským klubem.
2. Štěňata se zapisují do plemenné knihy té země, ve které je sídlo chovatelské stanice/zákonné
bydliště chovatele, který vrh zapisuje a v které se vrh narodil. Výjimku může povolit P ČMKU
na základě dohody s příslušným členem FCI. Výjimky jsou povoleny pro majitele fen/chovatele
, kteří žijí v zemi, jež nevede plemennou knihu uznanou federací FCI. Těmto chovatelům je
povoleno nechat štěňata zapsat dle volby do FCI uznané plemenné knihy.
3. Zápis štěňat je prováděn na základě vyplněné žádanky o přidělení zápisových čísel, nebo
přihlášky vrhu k zápisu zaslaných na příslušné pracoviště plemenné knihy nejpozději do 4
týdnů věku štěňat. V případě nedodržení kynologických předpisů a rozhodnutí P ČMKU
nevystaví plemenná kniha PP štěňatům, kterým již byla přidělena čísla zápisu.
4. Podkladem pro vydání průkazů původů pro štěňata je výhradně platná přihláška vrhu k zápisu
štěňat (PZŠ) s originálním podpisem chovatele. Krycí list nebo přihláška vrhu musí být
označeny podpisem/razítkem poradce chovu nebo klubem určené osoby a razítkem
chovatelského klubu, který doporučuje zápis vrhu do plemenné knihy. Za platnost formuláře
přihlášky vrhu odpovídá příslušný chovatelský klub.
5. Součástí přihlášky zápisu vrhu je originál krycího listu podepsaný majitelem krycího psa a
majitelem (držitelem) feny nebo chovatelem, na jehož CHS bude vrh zapsán. V případě
zahraničního krytí i čitelná kopie průkazu původu krycího psa včetně dokladu o jeho chovnosti
(pokud je v dané zemi vyžadována).
6. Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní tzn., že musí být uvedena všechna štěňata, která
byla do okamžiku žádosti o zápis odchována a vyznačeny případné úhyny oproti žádosti o
přidělení zápisových čísel. Na přihlášce musí být potvrzeno identifikační označení štěňat.
(způsob označování viz Směrnice pro označování štěňat ČMKU) musí být odeslána plemenné
knize nejpozději do 3 měsíců od data narození vrhu.
7.
Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. V žádosti o přidělení čísel
zápisu/přihlášce vrhu jsou uváděni nejdříve psi a pak feny.
8. Jednotlivé vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Pro každé plemeno
v chovatelské stanici je vedena zvláštní řada začínající písmenem „A“
9. Jména vrhu C nelze směšovat se jmény začínající písmenem Ch, které je samostatným
písmenem české abecedy. Chovateli je umožněno vynechat v abecedě písmena Ch, Q, W, X, Y, a
písmena s diakritikou)
10. Není vhodné, aby jména štěňat obsahovala jakýkoliv název chovatelské stanice. Jména
nesmějí obsahovat vulgární či hanlivá slova a nesmějí žádným způsobem propagovat terorismus
nebo jiná extremistická hnutí. Délka jmen může být maximálně 20 znaků včetně mezer a
interpunkčních znamének.
11. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici v rámci jednoho plemene nesmí opakovat.

12. Zápisy štěňat do plemenné knihy se provádí podle schématu: zkratka plemenné
knihy/zkratka plemene/číslo zápisu (např. CMKU/zkratka plemene/číslo zápisu nebo
ČLP/ zkratka plemene/číslo zápisu).
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13. V případě pochybností o původu štěňat si může chovatelský klub nebo P ČMKU
vyžádat určení parentity, a na jejím základě pozastavit či zrušit vystavení průkazů
původu. Náklady na odběr vzorku a vyšetření hradí chovatel. Tyto náklady po obdržení
výsledku uhradí ta strana, jejíž tvrzení se neprokázalo jako pravdivé.
14. Ověření parentity je požadováno v případě hlášení vrhu k zápisu po třetím měsíci věku
štěňat. Dále je možné ověření parentity požadovat i v dalších případech (např.
nežádoucí krytí apod.). Náklady na vyšetření nese v těchto případech chovatel.
15. V době ověřování parentity musí mít štěňata vydaná čísla zápisu a musí být
identifikačně označena
16. V případě, že plemenné knize budou doručeny neprůkazné, nečitelné, či nevěrohodné
podklady pro vystavení průkazu původu, má plemenná kniha právo vyžadovat
podklady nové.
17. Zapsat do karty jedince lze pouze doložené FCI nebo národní výstavní a pracovní tituly,
zkoušky a zdravotní vyšetření. Za jejich doložení zodpovídá majitel jedince (viz směrnice o
zápisech do PP
18. V průkazu původu musí být uvedena skutečná barva jedince, a to i v případě, že neodpovídá
standardu. Neodpovídá-li barva standardu, musí být PP označen jako NESTANDARDNÍ. Pokud
chovatel nebo chovatelský klub zjistí, že nově narozené štěně vykazuje závažnou vadu vůči
standardu FCI, která se dalším vývojem štěněte nemůže změnit, je povinen o této skutečnosti
informovat příslušné pracoviště plemenné knihy, a to včetně konkrétního uvedení zjištěné vady.
Plemenná kniha označí průkaz původu takových štěňat jako „NESTANDARDNÍ“.
19. V odůvodněných případech může být průkaz původu označen jako „omezená
registrace/limited registration“. Tato poznámka musí být rovněž uvedena v databázi plemenné
knihy. Jedinec s omezenou registrací se může, mimo využití v chovu, zúčastnit všech
kynologických aktivit (výstav, zkoušek atd), Omezená registrace = není povolen k chovu.
20. O omezené registraci rozhoduje P ČMKU, a to u v České republice narozených a zapsaných
jedinců nebo u jedinců do České republiky importovaných. P ČMKU je oprávněno omezenou
registraci zrušit.
21. Návrh na omezenou registraci může v odůvodněných případech podat:

-

-

orgán ČMKU (P ČMKU, DR ČMKU, Komise pro chov a zdraví ČMKU atd.)
chovatelský klub
chovatel, na jehož CHS bude vrh zapsán, může požádat s přihláškou vrhu o zápis určitého
štěněte s omezenou registrací. Chovatel si nemůže požádat o doplnění omezené
registrace poté, co bylo vlastnictví psa převedeno na nového majitele
majitel psa/feny

22. Označení omezená registrace může být využito např..:

-

u štěňat po rodičích vykazujících dědičné vady, k zamezení opakovaných krytí nebo úzké
příbuzenské plemenitby
u psa, který trpí vážnými dědičným vadami nebo funkčním postižením, a to na základě
žádosti i bez žádosti majitele
u psa, který je homozygotní na vážnou dědičnou vadu s autozomálně recesivní nebo
homozygotní/heterozygotní dědičností
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-

na žádost chovatele/majitele, nebo i bez jejich žádosti, u psa s diskvalifikujícími vadami
uvedenými ve standardu plemene, jako je diskvalifikující zbarvení srsti

23.
Bude-li pes s omezenou registrací využit k chovu, nemohou být jeho potomci zapsáni v
plemenné knize žádného člena FCI ani smluvního partnera, s výjimkou případů, kdy omezená
registrace byla zrušena národní kynologickou organizací, která omezenou registraci vystavila.
Čl. XI
Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy

1. Pro každého psa zapsaného členem FCI nebo smluvním partnerem a poté exportovaného
musí národní kynologická organizace, která jej naposledy registrovala, potvrdit převod
vlastnictví nového majitele zapsáním jeho jména a adresy na exportní průkaz původu, nebo
vystavením samostatného osvědčení o vlastnictví.
2. Jedincům dovezeným s platnými exportními průkazy původu, které jsou vystaveny zeměmi
FCI, či smluvními partnery FCI, přiděluje plemenná kniha číslo zápisu podle následujícího
schématu: zkratka plemenné knihy / 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. V případě, že jsou
importovaní jedinci uváděni do průkazu původu jako rodiče v ČR zapisovaných vrhů, je nutno
kromě zápisového čísla ČMKU vždy uvádět zkratku a číslo zápisu původní plemenné knihy.
3. Průkazy původu, které nejsou psány latinkou, musí být vydány v jednom z jazyků FCI (A,D,F,E)
4. Originál exportního průkazu původu se u importovaných jedinců zásadně nepřepisuje na
formuláře ČMKU.
5. Nově do ČR dovezené plemeno dosud neuznané FCI může být do PK ČMKU viz. bod XII.
zapsáno pouze za předpokladu, že se toto plemeno chová v některé z členských nebo
partnerských zemí FCI. Je nutno doložit standard plemene vydaný členem/partnerem FCI
v zemi původu plemene a kopii exportního průkazu původu vydaného členem/partnerem FCI.
Přijetí plemene není nárokové.
6. Na exportním rodokmenu musí být zanesena jednoznačná identifikace jedince (čip nebo
tetování). Bez identifikace není možné zápis importu provést.
Čl. XII
Zápis do registru
Registr je součástí řádné plemenné knihy ČMKU. Průkazy původu, vystavené pro všechny jedince
zapsané do registru musí být výrazně odlišené od průkazu původu jedinců řádně zapsaných
(FCI). Jsou vždy bez zkratky ČMKU/ČLP s vyznačením druhu registru, u N Reg bez znaku FCI.
Při plemenné knize ČMKU existují 3 druhy registru:
1. pomocný
2. zvláštní
3. národní
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.).
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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).
Chovatelský klub může požádat o označení registrační karty omezená registrace/limited
registration viz čl. X, bod 19
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.
U plemen zařazovaných do zvláštního registru se smějí spojovat i jedinci s nekompletními
generacemi v průkazu původu, a to včetně pomocných registrů, nikoli však dva jedinci
v pomocném registru.

3. Národní registr (N Reg)
Do národního registru se zapisují plemena nebo rázy, které jsou ve šlechtění, tedy neuznané FCI
(český horský pes, kudrnatý vícebarevný pes atd.), a to i tehdy, nemají-li zapisovaní psi kompletní
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3 generace. U plemen zařazovaných do národního registru se smějí spojovat i jedinci
s nekompletními generacemi v průkazu původu, a to včetně pomocných registrů, nikoli však dva
jedinci v pomocném registru.
Pro jedince v národním registru je vystavován průkaz původu se všemi identifikačními údaji,
nezbytnými pro chov plemene, jak u štěňat, tak u předků podle požadavků chovatelského klubu.
Průkaz původu je dle nařízení FCI označen nápisem „breed not recognized by the FCI“.
Zápis se provádí v separátní řadě čísel pro každé plemeno nebo neuznaný ráz způsobem:
N 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.).

ČL. XIII

Vydávání opisu a duplikátu průkazu původu
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Vydávání Opisu a Duplikátu průkazu původu. Opis i Duplikát vydává ta plemenná kniha, která
vystavila originál průkazu původu.
Opis průkazu původu se vydává v případě, kdy dojde k poškození či znehodnocení
originálního průkazu původu. K jeho vydání je nutno předložit příslušnému pracovišti
plemenné knihy poškozený či znehodnocený průkaz původu, ze kterého je patrné, o kterého
jedince se jedná (číslo zápisu, čip, jméno).
Duplikát průkazu původu se vystavuje v případě, kdy byl původní průkaz původu ztracen,
případně pes, jemuž původní průkaz původu patřil, byl odebrán z útulku psů či odchycen
nebo zabaven policií. Zahraniční majitel žádá o vystavení prostřednictvím chovatele nebo své
střešní organizace. V případě, že pes měl řádný exportní průkaz původu, může žádost podat
zahraniční majitel evidovaný na ČMKU. Žádost se podává na tiskopise příslušné plemenné
knihy, na kterém žadatel místopřísežně potvrzuje pravdivost všech uvedených údajů.
(https://www.cmku.cz/data/dokumenty/147-zadost-o-duplikat-prukazu-puvodu.pdf)
Duplikát průkazu původu se vydává po uplynutí 30 kalendářních dní od zveřejnění žádosti na
webových stránkách ČMKU. Dnem vydání duplikátu se stává původní průkaz původu
neplatným.
Duplikát duplikátu bude pořadově označen a zpoplatněn stanovenou částkou navýšenou o
300% od základní částky za vystavení duplikátu

Čl. XIV
Administrativa plemenných knih
1.

Povinná dokumentace PK:
b) Originály přihlášek zápisů vrhů dle plemen a čísel zápisu, originál krycího listu, originál
potvrzení o označení štěňat.
c) Kopie průkazu původu zapsaných vrhů jsou zaevidovány v databázi plemenné knihy.
d) Kopie průkazu původu importovaných jedinců
e) Zvláštní a národní registr s výrazným označením Reg
f) Evidenci pomocného registru (P Reg) vede pouze pracoviště plemenné knihy ČMKU č. 1.

2. Nakládání s daty jednotlivých plemen je ošetřeno smlouvou plemenné knihy s kluby. Výstupy
z databáze plemenné knihy jsou majetkem smluvních klubů.
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Čl. XV
Export

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Průkaz původu jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovištěm
plemenné knihy ČMKU označen:
- razítkem EXPORT PEDIGREE
- reliéfním razítkem se znakem ČMKU
- hologramem
- kulatým razítkem ČMKU včetně podpisu pracovníka plemenné knihy
- jménem a kompletní adresou nového majitele
- datem vystavení exportního potvrzení
Exportní průkaz původu lze vystavit pouze pro fyzickou osobu. Nákup a prodej nebo vývoz
psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.
Není-li majitel vyváženého jedince zároveň jeho chovatelem, je oprávněn vyvézt pouze 1
jedince v kalendářním roce. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy se prokazatelně
majitel stěhuje do zahraničí.
Exportní průkaz původu se předává/zasílá pouze osobě uvedené jako chovatel nebo jako
předchozí majitel. Výjimku tvoří případ, kdy je chovatelem (majitelem) doložitelně pověřena
jiná osoba.
Osoba, která vyváží jedince do zahraničí je povinna vyřídit exportní potvrzení. V žádosti je
nutné uvést jméno, příjmení a kompletní adresu nového majitele v zahraničí.
Podrobnosti specifikuje Směrnice ČMKU pro vystavování exportních průkazů původu.
Čl. XVI
Závěrečná ustanovení

1.

2.

3.

4.
5.

V případě opakovaného nebo závažného porušení chovatelských předpisů ČMKU nebo FCI ze
strany chovatele může P ČMKU rozhodnout, že nebudou prováděny zápisy vrhů na
registrovaný název chovatelské stanice příslušného chovatele, a to po dobu předem určenou
nebo až do odvolání. Návrh je oprávněn podat předsednictvu ČMKU i chovatelský klub.
Zákaz chovu je možno vyslovit i na chovné jedince v držení chovatele. Takoví jedinci nesmí být
po dobu zákazu využiti v chovu, ani zapůjčeni či převedeni k chovatelským účelům bez ohledu
na majitele či držitele.
V případě opakovaného nebo závažného porušení chovatelských předpisů ČMKU nebo FCI ze
strany smluvního chovatelského klubu může předsednictvo ČMKU rozhodnout, že bude
zastaveno poskytování chovatelského servisu tomuto klubu, a to po dobu předem určenou
nebo až do odvolání. Klub bude předem upozorněn a bude mu poskytnuta dostatečně dlouhá
doba na odstranění problémů
Normativy jednotlivých chovatelských klubů musí respektovat ustanovení tohoto řádu a
závazných právních předpisů.
Zápisní řád mohou doplňovat Směrnice schválené P ČMKU.

Novela zápisního řádu schválena P ČMKU 18.3.2021 s platností od 1.4.2021 – usn. 79/03/21
1.4.2021 - oprava chyby čl. XII/1
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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 15 dnů oznámena písemně vedení chovatelského spolku a do 15 dnů
rovněž plemenné knize.
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.
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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) 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) platnost vyšetření očí a patelly, datum posledního vyšetření očí na PRA a katarakta
o) poučení o manipulaci s krycím listem (1) a (2)
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.
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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 – případnou výjimku
z tohoto ustanovení musí schválit ČMKU. 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) Vrh štěňat
Fena a vrh má být umístěn u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit jinam, musí být o
této skutečnosti uvědomen hlavní poradce chovu.
Počet vrhů feny povoluje spolek: Maximální počet vrhů u chovné feny je jeden

v kalendářním roce, a to včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně (i
mrtvé); výjimku může ze zdravotních důvodů na základě doporučení
veterináře.
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 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.
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 ode dne narození. Štěňata (vrh) musí být
v době odběru označena mikročipem, musí mít základní očkování, být opakovaně odčervena
proti vnitřním parazitům. Kontroly vrhů budou prováděny HPCH nebo jím pověřeným
zástupcem u vrhů, kde se jedná o první vrh v chovatelské stanici barevných bolonek rodiče
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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.
8. 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.
9. 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, 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.
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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.

10. Žádanka o zápisová čísla
Štěňata označujeme čipováním (podkožní umístění mikročipu). Žádanku o zápisová čísla
chovatel obdrží s krycím listem a vyplněnou ji 3-4 týdny po narození štěňat zašle příslušné
plemenné knize. Poštou nebo e-mailem (pokud ho chovatel uvede) mu bude poslán odkaz,
odkud si stáhne a vytiskne kartu s přidělenými čísly zápisu, kterou při čipování štěňat potvrdí
veterinář, který štěňata čipuje.

11. 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.

12. 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.

13. 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.
14. 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
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- čipování (číslo mikročipu)
- druh a barva srsti
- údaje o chovateli včetně adresy
- razítko a podpis Plemenné knihy
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.
15. Závěrečná ustanovení
Porušení ustanovení tohoto řádu se chovatel nebo majitel (držitel) chovného jedince vystavuje
možnosti kárného stíhání.
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11) Nové dokumenty – evidenční list vrhu a převodní list štěněte
Dne 1.2.2021 vstoupila v platnost novela zákona na ochranu zvířat. Z něj vyplývá i zcela
nová povinnost pro chovatele. Každý chovatel musí vést evidenci vrhů prostřednictvím
Evidenčního listu štěňat, který je nutné vyplnit a po dobu 3 let uschovat pro případnou
kontrolu Státní veterinární správou.
Dále je přiložen převodní list štěněte – tento vzor formuláře není závazný. Ministerstvo
zemědělství není povinno tento vzor zpracovat, ale v rámci metodické pomoci
chovatelům přistoupilo i ke zpracování tohoto dokumentu. I když tento vzor není
závazný, vždy musí obsahovat všechny údaje uvedené v § 7a odst. 5 zákona na ochranu
zvířat. Chovatelé si tedy mohou vytvořit a používat vlastní dokument nahrazující ve
vztahu k převáděnému štěněti evidenční list vrhu štěňat psa, takový dokument ale musí
obsahovat minimálně ty náležitosti, které jsou uvedeny v § 7a odst. 5 zákona na ochranu
zvířat. Za takový dokument lze považovat například i kupní smlouvu, bude-li obsahovat
všechny údaje uvedené v § 7a odst. 5 zákona na ochranu zvířat.
Odkaz:
http://www.bichon-klub.cz/files/_2021Ev_list_vrhu_stenat.docx

http://www.bichon-klub.cz/files/_2021Prevod_list_stenete.docx
Celé znění zákona si můžete stáhnout zde:
sb205-20 5577..5608 (bichon-klub.cz)
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12) Zápis z členské schůze 2020

Zápis z členské schůze Klubu chovatelů bišonků z.s.
konané dne 26. 9. 2020
Místo konání: Praha Běchovice, restaurace Koi
Přítomni: v 10.00 hodin 61 členů, od 10.15 hodin 71 členů (dle prezenční listiny)
1. Schůzi zahájila v 10:00 hodin Předsedkyně KCHB Ivana Slapničková. Přivítala
přítomné členy a zároveň požádala o možnost schůzi nahrávat – všichni přítomní
souhlasili. Poté předala slovo Mgr. Janě Novákové, kterou výbor pověřil vedením
členské schůze
2. Mgr. Nováková seznámila přítomné s programem schůze a požádala o případné
návrhy na úpravu programu. Návrh na úpravu programu měla sama Mgr. Nováková a
to:
- Rozšíření bodu č. 6 o schválení odměny kontrolní komisi – nové znění bodu č. 5
„Zpráva kontrolní komise a odměna kontrolní komisi“.
- Přejmenování a rozšíření bodu č. 9 – nové znění bodu č. 9 „Změna Stanov“.
- Pod odrážkou 9.1 zůstane návrh p. Frühbauera týkající se úpravy počtu členů
výboru, a to v čl. VII, bod 2, odrážka b) „Výbor má nejméně 3 – 5 členů, funkční
období je pětileté. Současně s členy výboru je zvolen 1 náhradník. Pokud
v průběhu období mezi členskými schůzemi zvolený člen i přes výzvy k nápravě je
zcela nečinným po dobu delší než 6 měsíců nebo bude porušovat své povinnosti, či
případně ze své funkce z osobních důvodů odstoupí, výbor klubu na jeho místo
aktivuje náhradníka. V případě, že žádný náhradník není k dispozici, výbor
kooptuje nového člena, jehož funkci musí potvrdit nejbližší členská schůze“.
- Pod odrážkou 9.2 na úpravu článku VII, bod 4 přibude nový bod f) „Kontrolní
komise KCHB je kontrolním orgánem KCHB, za svou činnost odpovídá členské
schůzi. Na svoji činnost má samostatný rozpočet, který je složen z 10% vybraných
členských příspěvků. Zprávu o činnosti a Výkaz o hospodaření předkládá
Kontrolní komise členské schůzi“.
Hlasování: PRO: 61 (Úprava programu členské schůze)
3. Mgr. Nováková informovala, že byla pověřena výborem vedením čl. schůze. Vyzvala
členy, pakliže navrhují kohokoliv jiného pověřit vedením schůze, nechť návrh
předloží. Návrh nikdo nepředložil, a tak požádala o své schválení pro vedení schůze.
Hlasování: PRO: 61
Mgr. Nováková navrhla, aby zápis ze čl. schůze vypracovala Ladislava
Hörzenbergerová.
Hlasování: PRO: 61
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Mgr. Nováková navrhla, aby zápis ze čl. schůze ověřila Jitka Riesová.
Hlasování: PRO: 61
V 10.15 hodin se na schůzi dostavili další členové KCHB a počet hlasujících se zvýšil
z původních 61 na 71 platných hlasů – viz prezenční listina.
Mgr. Nováková navrhuje sčítací komisi: Gabriela Barvíková, Dana Krošová, Magda
Březinová.
Hlasování: PRO: 71
4. Předsedkyně KCHB Ivana Slapničková přednesla zprávu za uplynulé období a plán na
rok 2021. Uspokojivě hodnotila přístup chovatelů k povinnému testování očí a pately.
Oznámila datum dvou klubových výstav v následujícím roce a to: KV s KV 2. 5. 2021
a KV bez KV s CAC + SV Ruské barevné bolonky 12. 9. 2021 – obě v hotelu
Svornost. Zároveň vybídla členy klubu, kteří by byli schopni a ochotni s ohledem na
změny ve výboru převzít po paní Dmejchalové administrativní stránku výstav –
přihlášky, posudky, diplomy, katalogy, zajistit sponzorství a další s tím
spojené…svoje služby nabízí paní Riesová. Dále předsedkyně přečetla výpis
z Plemenné knihy o počtu narozených štěňat: boloňský psík 120, bišonek 285, ruská
barevná bolonka 333 štěňat. Závěrem poprosila všechny členy klubu, aby v případě
potřeby a v rámci svých možností byli novému výboru ku pomoci.
Členové vzali zprávu na vědomí.
5. Zprávu o hospodaření přednesla Mgr. Nováková, předsedkyně kontrolní komise.
Hospodářská zpráva je k dispozici na webu KCHB. Informovala rovněž, že kontrolní
komise byla na konci srpna t.r. požádána hospodářkou KCHB p. Staňkovou o předání
své funkce ze zdravotních důvodů. Vzhledem k tomu, že tato žádost přišla pár dní
před volební členskou schůzí, veškeré účetní doklady, razítko i pokladnu převzala
Mgr. Nováková a na zářijové výstavě suplovala činnost pokladníka osobně.
Hlasování: PRO: 71
6. Zpráva kontrolní komise a odměna kontrolní komisi: Mgr. Nováková přednesla zprávu
kontrolní komise, která je k dispozici na webu KCHB.
Hlasování: PRO: 71
Mgr. Nováková požádala členskou schůzi o odměnu ve výši 5 000,- Kč pro kontrolní
komisi za její činnost. Argumentovala převzetím agendy od p. Staňkové, suplováním
činnosti pokladní na zářijové výstavě a kontrolou za uplynulé období.
Hlasování: PRO: 71
7. Zprávu o chovu přednesla paní Štěpničková, která je, až na pár výjimek, spokojená
s tím, jak chovatelé zasílají podklady pro vystavování PP. Členové vzali zprávu na
vědomí a vyjádřili poděkování paní Štěpničkové za její práci.
8. Mgr. Nováková informuje, že v souvislosti s výročím KCHB v rámci ankety nejvíce
hlasů získala varianta finančního daru hospici pro staré psy „Dejte nám šanci“. KCHB
věnuje hospici 10 000,- Kč.
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Hlasování: PRO: 71
9. Změna Stanov:
9.1 Návrh p. Frühbauera z minulé schůze na úpravu Stanov (bude platit pro další
volební období):
Nové znění čl. VII, bod 2, odrážka b) „Výbor má nejméně 3 – 5 členů, funkční
období je pětileté. Současně s členy výboru je zvolen 1 náhradník. Pokud
v průběhu období mezi členskými schůzemi zvolený člen i přes výzvy k nápravě
je zcela nečinným po dobu delší než 6 měsíců nebo bude porušovat své
povinnosti, či případně ze své funkce z osobních důvodů odstoupí, výbor klubu
na jeho místo aktivuje náhradníka. V případě, že žádný náhradník není
k dispozici, výbor kooptuje nového člena, jehož funkci musí potvrdit nejbližší
členská schůze“.
Hlasování: PRO: 71
9.2 Návrh Mgr. Novákové na úpravu článku o Kontrolní komisi:
Úprava článku VII, bod 4 o nový bod f) „Kontrolní komise KCHB je kontrolním
orgánem KCHB, za svou činnost odpovídá členské schůzi. Na svoji činnost má
samostatný rozpočet, který je složen z 10% vybraných členských příspěvků.
Zprávu o činnosti a Výkaz a hospodaření předloží Kontrolní komise členské
schůzi.“
Hlasování: PRO: 71
10. Volby
Mgr. Nováková seznámila přítomné s volebním řádem a informovala, že je možné
volit buď aklamací (veřejně) nebo tajnou volbou. Po krátké diskusi se členové shodli,
že chtějí volit aklamací tedy veřejným hlasováním. Předsedkyní sčítací komise je p.
Barvíková.
Hlasování: PRO: 71
Volba členů výboru – Výbor KCHB obdržel zájem o práci ve výboru jen od 7 členů,
nebude tedy volen náhradník.
Hanzelínová Květoslava – PRO: 71
Hörzenbergerová Ladislava – PRO: 71
Kejvalová Radka – PRO: 71
Riesová Jitka – PRO: 71
Roubalová Ivana, Ing. – PRO: 71
Slapničková Ivana – PRO: 71
Štěpničková Gudrun – PRO: 71
Volba členů kontrolní komise – Výbor KCHB obdržel zájem o práci ve výboru od 4
členů , bude volen náhradník.
Březinová Magda – PRO: 71
Frühbauer Aleš – PRO: 31, ZDRŽEL SE: 2, PROTI: 38
Kalužová Ladislava – PRO: 71
Nováková Jana, Mgr. – PRO: 71
11. Diskuse: Mgr. Nováková podala instrukce k administrativním
v souvislosti se změnami ve výboru a kontrolní komisi.
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povinnostem

12. Zpráva sčítací komise: Gabriela Barvíková, předseda sčítací komise informovala, že
nově zvolený výbor KCHB má tyto členy: Hanzelínová Květoslava, Hörzenbergerová
Ladislava, Kejvalová Radka, Riesová Jitka, Ing. Roubalová Ivana, Slapničková Ivana
a Štěpničková Gudrun. Dále informovala, že kontrolní komise byla zvolena ve složení:
Březinová Magda, Kalužová Ladislava, Mgr. Nováková Jana a náhradník Frühbauer
Aleš
Hlasování: PRO: 71
13. Usnesení
Výbor KCHB se usnesl na změně Stanov a novém složení výboru a kontrolní komise.
Hlasování: PRO: 71
14. Závěr
Předsedkyně p. Slapničková v souladu s přítomnými členy navrhuje směrnici pro
placení bonitací, která bude uvedena na web KCHB – domluví s p. Dmejchalem
(admin webu KCHB).
Paní Štěpničková děkuje paní Slapničkové za velikou pomoc při posuzování na
zářijové výstavě.
Mgr. Nováková děkuje paní Štěpničkové za bezchybnou práci poradce chovu –
přítomní reagují potleskem směrem k p. Štěpničkové. Všem přítomným děkuje Mgr.
Nováková za účast na dnešní schůzi a novému výboru přeje, aby nedocházelo
k „házení klacků pod nohy“ těm, kteří chtějí pro výbor pracovat. Právě toto jednání
bylo příčinou toho, že někteří aktivní členové výboru ukončili svoji činnost pro klub.
Pan Klika děkuje celému výboru a komisi za pětiletou práci.
Paní Hörzenbergerová děkuje Mgr. Dmejchalové a Mgr. Novákové za špičkovou práci
ve vedení klubu, který tímto „šlape“ podle řádů, předpisů a paragrafů s tím spojených.
Paní Slapničková děkuje všem, kteří se podílejí na chodu klubu – kvituje vyřizování
telefonicky, sms, e-maily... drobné chyby, které se vyskytnou v každém klubu jsou
výborem, poradkyní chovu i kontrolní komisí vždy řešeny a vyřešeny v rámci klubu
podle platných předpisů, bez průtahů, bez sankcí a postihů, ruku v ruce s rozumem a
vůlí.
Mgr. Nováková na závěr popřála klubu KCHB hodně zdaru do dalších let.
Poděkováním všem byl spontánní potlesk přítomných členů KCHB.
Zapsaly: Ladislava Hörzenbergerová
Zápis ověřila: Jitka Riesová dne 7. 10. 2020
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13) Zpráva o hospodaření
Ke stažení zde: KCHB-HZ-2019-fin.pdf (bichon-klub.cz)

14) Posuzovatelé dědičných očních vad (seznam akreditovaných posuzovatelů)

Posuzovatelé dědičných očních vad
Jméno

Okresní
sdružení

MVDr. Zdeňka Barnasíková

Ostrava - město

MVDr. Jiří Beránek Ph.D.

Chrudim

MVDr. Petr Gbelec

Praha - město

MVDr. Pavel Hron

Praha - město

MVDr. Barbara Lenská

Praha - město

MVDr. Lucie Míková
MVDr. Melanie Mošťková
MVDr. Petr Staňa
MVDr. Tereza Štěpánek
Zavadilová
MVDr. Pavla Trnková

České
Budějovice
Zlín
Ostrava - město

Telefon
596 120
482
466 262
914
604 242
789
284 821
784
777 762
679
385 520
561

Webové stránky

http://www.vetpark.eu

Ano
Ano
Ano

http://www.vet-klinerika.cz

Ano
Ano
Ano

http://www.medipet.cz
596120482

Praha - město
Brno - město

Osvědčení

Ano
Ano
Ano

604 824
924
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http://www.veterinaocni.cz

Ano

12) Posuzovatelé luxace patelly (seznam akreditovaných posuzovatelů)

Posuzovatelé luxace pately
Jméno

MVDr. Miroslav Agel
MVDr. Roman Bartoň

Okresní
sdružení
Ostrava město
České
Budějovice

MVDr. Marek Bonk

Praha - město

MVDr. Michal Čáp

Praha - město

MVDr. Petr Drahotský

Hradec
Králové

MVDr. Lukáš Duchek

Praha - město

MVDr. Jaromír Ekr

Hradec
Králové

MVDr. Jan Herčík CSc.

Praha - západ

MVDr. Jiří Jahoda

Zlín

MVDr. Dušan Král

Praha - město

MVDr. Luděk Kučera

Třebíč

MVDr. Petr Kukuč

Karviná

MVDr. Jan Műller

Ustí nad Orlicí

MVDr. Radek Musil

Kolín

prof. MVDr. Alois
Nečas Ph.D.

Brno - město

MVDr. Jindřich Nešpor

Brno - město

MVDr. Vítězslav Novák
MVDr. Martin Novák
MVDr. Jakub Nowak
MVDr. Jan Nytra
MVDr. Michal Pavlík
MVDr. Petr Petráš
MVDr. Martin Polák

Frýdek Místek
Karviná
Frýdek Místek
Ostrava město
Jindřichův
Hradec
Litoměřice
Ostrava město

MVDr. Marie
Procházková

Praha - město

MVDr. Vítězslav Raška

Ostrava město

MVDr. Roman Skala

Praha - město

MVDr. Jan Slabý

Písek

MVDr. Milan Snášil
CSc.
MVDr. Robert Snášil
Ph.D.

Brno - město

Telefon
596 913
397
385 310
797
608 171
508
603 958
689
774 212
379
775 688
637
605 346
317
220 971
236
602 716
389

Webové stránky

Osvědčení

Ano
http://www.cb-vet.cz

Ano
Ano

http://www.veterinapodebradska.cz/

Ano
Ano
Ano

http://www.vetklinika.cz

Ano

http://www.vetclinic.cz/

Ano
Ano
Ano

724 340
220
603 466
615

Ano
Ano
Ano

777 511
607

http://www.monadavet.cz

Ano
Ano

602 945
769
603 209
666

http://www.veterinanespor.cz/

Ano

http://vinovet@seznam.cz

Ano
Ano

606 705
788

http://www.nowavet.cz

Ano
Ano

603 554
962
606244343

Ano
Ano
Ano
Ano

736 438
238
224 923
717
603 496
589
605 813
955

Brno - město

http://www.vetmed.cz

Ano
Ano

http://www.arvet.cz

Ano

http://www.snasil.cz

Ano
Ano

38

MVDr. Robert Srnec
Ph.D.
MVDr. Jiří Šebek CSc.
MVDr. Eva Štolcová
MVDr. Iva Trojanová
Ph.D.

Brno - město
České
Budějovice
Litoměřice

Ano
385 520
561
416735351

Ano
Ano

Brno - město

Ano

MVDr. Petr Veselský

Zlín

776 244
286

Ano

MVDr. Libor Vlček

České
Budějovice

385520561

Ano

MVDr. Marek
Vondřička

Strakonice

602 451
831

Ano

MVDr. Pavel Vrzal

České
Budějovice

MVDr. Tomáš
Weidenhöfer
MVDr. Josef Zatloukal
Ph.D.

Brno - město
Nymburk

Ano
606 513
925
739 023
060
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http://www.veterinabrno.cz

Ano
Ano

