Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska

se sídlem: Na Dílech 807/6, Praha 4, 141 00
IČ 457 73 173, vedený i Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L4150

Chovatelský řád

Cavalier King Charles Spaniel klubu Čech, Moravy a Slezska (dále jen klubu)
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I.
Plemeno
1. Plemeno psů – ve smyslu znění tohoto řádu – tvoří čistokrevní jedinci (psi a feny) s platným Průkazem
původu, odpovídající platnému plemennému standardu FCI. Čistokrevný pes / fena je jedinec zapsaný do
Plemenné knihy uznané FCI.
II.
Chovatel
1. Chovatelem – ve smyslu tohoto chovatelského řádu – je majitel chovné feny, jehož chovatelská stanice je
registrována pod mezinárodně chráněným názvem.
III.
Majitel
1. Majitel krycího psa (plemeníka) je majitelem chovného psa, registrovaného Hlavní plemennou knihou
(HPK) v rejstříku chovných jedinců.
2. Právní vztahy – vyplývající z vlastnictví psa/feny, poměru majitele plemeníka a chovatelem a poměru mezi
chovatelem a nabyvatelem jeho štěňat, se řídí všeobecně platnými právními předpisy.
3. Každý chovatel i majitel plemeníka se v souladu se smyslem a cíli zájmové činnosti chovatelského klubu
zavazuje, že nebude produkovat jedince bez Průkazu původu – a to i psy jakéhokoliv plemene.
IV.
Chovatelský klub
1. Chovatelský klub je oprávněn sledovat:
a. v jakých podmínkách (ustájení, zacházení, hygiena apod.) jsou drženi chovní jedinci a v jakém zdravotním stavu se nacházejí.
b. zda nejsou štěňata prodávána jakékoliv obchodní organizaci pro komerční a výzkumné účely. Tento
prodej štěňat je zakázán jak v ČR, tak v zahraničí.
2. V případě nedodržení chovatelských zásad dle čl.III bodu 3. a čl.IV bodu 1. je klub oprávněn odejmout chovatelské stanici právo odchovávat štěňata s Průkazy původu (PP), případně chovateli zrušit členství v klubu.
3. Každý chovatel je povinen vést „Knihu odchovů“ pro každou svoji chovnou fenu. Každý majitel plemeníka
je povinen vést „Knihu krytí“.
4. Obě knihy jsou vázány na chovné jedince a v případě jejich převodu musí být tyto knihy předány současně
s Průkazem původu novému majiteli.
5. Každá změna majitele chovných jedinců musí být oznámena Poradci chovu (dále jen PCH) a to formou
dopisu nebo elektronickou poštou nejpozději do 15 dnů.
6. Každá změna majitele musí být zaznamenána v příslušné rubrice Průkazu původu psa / feny a stvrzena podpisem předávají i přijímající osoby.
7. Každá změna majitele musí být nahlášena příslušné Plemenné knize do 15 dnů.
8. V případě pronájmu chovné feny musí být sepsána smlouva na předepsaném formuláři a nejpozději 14 dní
před předpokládaným termínem vrhu musí být kopie této smlouvy zaslána PCH a příslušné Plemenné
knize.
V.
Chovní jedinci
1. Chovní jedinci – psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří splnili podmínky pro zařazení do chovu a jsou
uvedeni v rejstříku Hlavní plemenné knihy (dále jen HPK).
2. Pro ověření identity chovných jedinců a jejich odchovů je výbor klubu v případě pochybností oprávněn
nařídit jejich krevní zkoušku,kterou majitelé nesmějí odmítnout. Podle výsledku zkoušky hradí náklady
za její realizace buď klub nebo chovatel.
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3. Zařazování jedinců do chovu provádí a do Průkazu původu zaznamenává bonitační komise Chovatelského
klubu. Zápis do rejstříku chovných jedinců a přeregistraci potvrzenou záznamem do Průkazu původu
provádí Plemenná kniha.
4. Pro zařazení psa/feny do chovu musí být splněny podmínky Chovatelského a Bonitačního řádu.
5. Zásadní požadavky:
a. čistokrevnost jedince osvědčena Průkazem původu
b. dodržení stanovené věkové hranice
c. úspěšné absolvování bonitace
6. Posuzování adeptů bonitace se provádí dle zásad určených Bonitačním řádem.
7. Do chovu nesmí být zařazeni:
a. jedinci na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí jakékoliv anatomické či exriérové vady,
která je dle standardu důvodem k nezařazení do chovu
b. jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a kondici
c. jedinci s prokázaným onemocněním na EF a nebo CCDE
8. V případě, že se u psa/feny vyskytlo některé z dědičně přenosných onemocnění, např. neurologická porucha
– epilepsie nebo srdeční vada, vada či nemoc očí, onemocnění kůže, kloubů, nemoc alergického původu
atd., je majitel – držitel takového jedince povinen s touto skutečností písemně nebo elektronickou poštou
seznámit PCH.
9. Dodatečné vyřazení jedince z chovu může být provedeno pouze v případě prokazatelných dědičně přenosných vad a onemocnění.
10. Dojde-li k úhynu psa/feny je majitel plemeníka i chovatel povinen písemně nebo elektronickou poštou tuto
skutečnost oznámit PCH a HPK a to včetně uvedení důvodu úhynu.
11. Za řízení chovu plemene je zodpovědný chovatelský klub.
VI.
Klubové tiskopisy
1. V rámci urychlení administrativy má chovatel možnost kopírovat dle potřeby všechny tiskopisy, které jsou
součástí chovatelského balíčku.
VII.
Krycí list
1. Krycí list k potvrzení zasílá chovatel poradci chovu s dostatečnou časovou rezervou!! Chovatel vyplní do
krycího listu na titulní strany:
a. jméno a ostatní požadované údaje o feně pro kterou je krycí list určen
b. svoje jméno a adresu
c. požadované údaje o navrhovaných plemenících.
Takto vyplněný krycí list zašle klubovému poradci chovu společně s dokladem o zaplacení poplatku stanoveného za potvrzení krycího listu, a to doporučenou poštou.
Pro zamýšlené krytí v zahraničí platí stejné zásady jako pro krytí v tuzemsku s tím rozdílem, že chovatel
předloží společně s „Přihláškou k zápisu štěňat“ fotokopii Průkazu původu otce štěňat s dokladem prokazujícím jeho způsobilost k chovu v zemi, ve které je držen.
2. Z existujících plemeníků si chovatel vybere vhodného jedince, v opačném případě požádá při výběru o pomoc klubového poradce chovu.
3. Příbuzenská plemenitba smí být realizována pouze na základě písemně odůvodněné žádosti chovatele – se
souhlasem klubového poradce chovu. Jedinci, u nichž jsou v příbuzenstvu nebo u již existujících potomků známy závažné genetické vady, nesmí být k příbuzenské plemenitbě použiti.
4. Krycí list je základním dokladem vypovídajícím o uskutečněném krytí a společně s „Přihláškou k zápisu štěňat“ a s dokladem o provedeném čipování nebo tetování štěňat, tvoří základní dokumentaci pro vystavení
„Průkazů původu“ štěňatům.
5. Krycí list obsahuje:
a. základní údaje o chovných partnerech
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6.
7.
8.
9.

b. datum uskutečněného krytí
c. adresy chovatele i majitele plemeníka
d. podpisy chovatele i majitele plemeníka
Krycí list musí být vyplněn i v případě, že jsou oba partneři v majetku jednoho majitele.
Klubový poradce chovu potvrzuje krycí list č. 1 a č. 2 a zapisuje:
a. datum,potvrzení krycího listu
b. razítko a podpis PCH.
Doba platnosti krycího listu je 6 měsíců ode dne jeho vystavení.
V případě, že fena po krytí nezabřezne,může její majitel požádat bezplatně o vystavení náhradního Krycího
listu.
VIII.
Krytí

1. K uskutečnění krytí (páření dvou chovných jedinců) ve smyslu tohoto Chovatelského řádu smí dojít:
a. jen mezi chovnými jedinci, kteří jsou příslušníky stejného plemene
b. mezi chovnými jedinci, kteří jsou v náležitém zdravotním stavu a kondici
c. mezi chovnými jedinci, kteří splňují předepsanou věkovou hranici:
c.1. pes 18 měsíců1
c.2. fena 18 měsíců
klub doporučuje použít k chovu jedince ve věku 36 měsíců (2,5 roku)
d. na základě platného krycího listu – to znamená, že krycí list musí být potvrzen PCH.
2. Majitel plemeníka není povinen vyhovět žádosti o krytí feny, pokud má výhrady k plánovanému spojení.
3. Pokud není ujednáno jinak, krytí feny se provádí u majitele plemeníka.
4. Majitel (držitel nebo jím zmocněná osoba) je povinen doprovázet fenu do místa uskutečnění krytí.
5. Chovatel a majitel plemeníka vyplní společně – bezprostředně po uskutečněném krytí příslušné údaje do
krycích listů č. 1 a č. 2 a podepíší oba krycí listy.
6. Krytí feny dvěma plemeníky během jednoho hárání je nepřípustné.
7. Krycí list č. 1 zasílá majitel plemeníka doporučenou poštou klubovému poradci chovu nejpozději do 7 dnů
po uskutečněném krytí. Hlášení o uskutečněném krytí feny podléhá i krytí feny zahraniční a musí být
zaznamenáno do „Knihy krytí“. V případě zahraničního krytí tuto povinnost přejímá chovatel.
8. V případě, že fena nezabřezla a za krytí byl zaplacen předem dohodnutý jednorázový poplatek ihned po
uskutečněném krytí, má chovatel nárok na bezplatné opakování krytí téže feny týmž plemeníkem. Nezabřezne-li fena ani po opakovaném krytí, nemůže již chovatel uplatňovat vůči majiteli plemeníka žádné
nároky, pokud se nedohodli jinak.
9. Dojde-li k nežádoucímu nakrytí feny, je chovatel povinen tuto skutečnost oznámit (případně ohlásit vrh)
klubovému poradci chovu.

Základní ustanovení
IX.
Chovná fena
1. Fena smí mít pouze jeden vrh v průběhu jednoho roku.
2. Ve výjimečných a odůvodnitelných případech, např. ze zdravotních důvodů, může PCH povolit krytí, které
nesplňuje požadavek bodu 1.
3. PCH bude při vystavení KL vždy přihlížet k údajům o předchozím vrhu a v případě pochybností o uspokojivé kondici feny je výbor klubu na popud PCH oprávněn nařídit kondiční předvedení feny, např. v rámci
klubové bonitace, Klubové či Speciální výstavy.
4. Smí být v chovu použita naposledy v den dosažení osmého roku svého věku, přičemž rozhoduje datum
uskutečněného krytí.
5. Smí mít za období své chovnosti maximálně 5 vrhů.
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X.
Prodloužení chovnosti feny
Chovatel má možnost požádat písemně výbor klubu o prodloužení chovnosti feny o 1 rok, a to pouze
v případě výjimečných zdravotních a exteriérových kvalit feny, a pokud fena:
1. Nebyla v chovu maximálně využita (neměla 5 vrhů).
2. Opětovně absolvuje všechna požadovaná zdravotní vyšetření.
3. 1 měsíc před předpokládaným háráním chovatel zašle PCH písemné vyjádření o zdravotním stavu feny
vystavené veterinárním lékařem.
XI.
Chovný pes ( plemeník )
1. Nesmí krýt během 24 hodin více než jednu fenu.
2. S přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu a kondici smí být v chovu používán bez omezení horní věkové
hranice.
XII.
Krytí feny
1. Opakované krytí feny v jednom ovulačním cyklu může být uskutečněno v rozmezí maximálně 3 dnů. Krytí
feny plemeníkem může být nahrazeno inseminací pouze za předpokladu, že již předtím proběhlo krytí
přirozenou cestou s plodným výsledkem u obou jedinců (viz Chovatelský řád ČMKU).
XIII.
Vrh (porod štěňat)
1. Po narození štěňat zasílá chovatel do 7 dnů PCH krycí list č. 2 – společně s „Hlášením vrhu“. V této lhůtě
oznámí chovatel narození štěňat také majiteli plemeníka, který je povinen učinit příslušný záznam do
knihy krytí.
2. Chovatel je povinen:
a. pečovat o fenu v době březosti a v době kojení štěňat tak, aby byl zaručen její dobrý zdravotní stav
b. pečovat o všechna štěňata až do jejich odběru tak, aby byl zaručen jejich dobrý zdravotní stav, zdárný
vývin a dobrá socializace
3. V případě pochybností o plnění podstaty čl.XIII bodu 2. je PCH (nebo jím pověřená osoba) oprávněn provést kontrolu vrhu – a to i bez předchozího upozornění chovatele, který nesmí kontrolu vrhu odmítnout.
4. Skutečnost, že fena nezabřezla, ohlásí chovatel majiteli plemeníka a také PCH, kterému zašle krycí list č. 2
nejpozději do 75 dní po krytí feny a to i v případě, že 12 měsíční limit platnosti tohoto krycího listu není
vyčerpán. Na základě toho mu klubový poradce chovu vystaví nový krycí list 1.
5. Nejnižší věková hranice štěňat při jejich odběru (prodeji) nesmí být nižší než 49 dní jejich stáří. Je nepřípustný odběr (prodej) štěňat pod touto věkovou hranicí.
6. Prodej štěňat jakékoliv obchodní organizaci pro komerční či výzkumné účely je nepřípustný.
XIV.
Čipování a tetování štěňat
1. „Žádanku pro určení zápisových čísel“ zasílá chovatel nejpozději do 2 týdnů věku štěňat klubovému poradci
chovu, který potvrzené žádanky zasílá na Plemennou knihu ČMKU, která přidělená zápisová čísla zasílá
zpět chovateli.
2. Čipování nebo tetování se provádí kolem 7 týdne věku štěňat. Celý vrh musí být označen stejným způsobem – buď čipováním nebo tetováním. Zda bude vrh čipován nebo tetován určí sám chovatel – čipování
není povinné.
3. Zápisová čísla jsou zároveň čísla tetovací. Tetování se provádí do pravého ucha. Čipování nebo tetování je
třeba předem domluvit s veterinářem či veterinárním pracovištěm.
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4. O provedeném čipování musí být učiněn záznam na předepsaném tiskopise, které provádí veterinární lékař:
a. předává čárové kódy minimálně ve třech provedeních (očkovací průkaz, 2× průkaz původu)
b. zápis provádí veterinář, včetně razítka a podpisu na tiskopis „Přihlášky k zápisu štěňat“
c. čárové kódy musí mít ze zadní strany napsaná jména psů, kterým patří. Kódy sám chovatel nikam
nelepí
5. O provedeném tetování musí být učiněn záznam na předepsaném tiskopisu:
a. tetovací páska
b. kontrolní zápis tetovače
c. zápis tetovače včetně razítka na tiskopis „Přihlášky k zápisu štěňat“
Chovatelský řád chovatelského klubu musí respektovat ustanovení Chovatelského řádu FCI a závazných
právních předpisů.

Změny:
Ná základě usnesení výboru klubu z 11.11.2017 se zvýšila minimální věková hranice pro krytí u psa z 15 na 18
měsíců. Tato změna je platná od 1.1.2018.
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