CHOVATELSKÝ ŘÁD ČSCH-SCHK
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Úvodní poznámky
Chovatelský řád (dále CHŘ) se zabývá podrobným výkladem ustanovení zabezpečujících chov koček v
podmínkách zájmových chovů.
CHŘ vychází z ustanovení následujících předpisů:
1. Zákon č.166/1999 Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů;
2. Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů;
3. Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu;
4.Chovatelský a registrační řád Féderation Internationale Féline (dále FIFe) platný od 1.1.2012;
5.Ostatní zákonná ustanovení České republiky (dále ČR), resp. Evropské unie (dále EU);
6. Stanovy a ostatní předpisy Českého svazu chovatelů (dále ČSCH) v platném znění.
Vazby na předpis ad 4 jsou v textu vyznačovány odkazy na jeho příslušný bod. Odkaz je v textu vždy umístěn v
hranaté závorce např. [FIFe 2.1]
I. Základní ustanovení
1
Chovatelství koček je řízeno odbornými orgány ČSCH - Sdružení chovatelů koček v ČR (dále ČSCH-SCHK nebo
Sdružení). Orgány Sdružení se řídí Stanovami a dalšími předpisy ČSCH a ČSCH-SCHK. CHŘ v souladu s
veterinárním zákonem stanoví, že chovatelem se rozumí každý člen ČSCH, který zvíře vlastní nebo drží, je
pověřen nebo povinen se o zvíře starat, ať trvale či na přechodnou dobu. (Pokud je třeba z chovatelského
hlediska odlišit toho, kdo zvíře drží nebo vlastní, od toho, u koho se zvíře narodilo (tzn. původního chovatele), je
v textu označován jako majitel). Ve smyslu uvedeného zákona je chovatel povinen chovat zvířata takovým
způsobem, v prostředí a podmínkách, jaké vyžadují jejich biologické potřeby, fyziologické funkce a zdraví.
Chovatel je povinen předcházet poškození zdraví zvířat. Ve smyslu zákona na ochranu zvířat proti týrání je
zakázáno chovat zvířata, jestliže chovatel vytvořil takové podmínky chovu, že v dalších generacích budou na
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základě dědičnosti zvířatům chybět části těla nebo orgány anebo budou orgány znetvořené nebo funkčně
nezpůsobilé. Chovatel je zodpovědný za to, že nebude úmyslně odchovávat zvířata s genetickými vadami.
2
Nositelem členství ve FIFe je ČSCH, podmínkou chovu koček prováděného dle zásad FIFe je členství chovatele v
ČSCH. ČSCH-SCHK respektuje závazná organizační i odborná ustanovení FIFe a ve své činnosti se jimi řídí.
3
Odborným orgánem ČSCH-SCHK v problematice chovu a plemenitby koček je Chovatelská komise Sdružení (dále
CHK), která rozhoduje v rozsahu jí svěřených pravomocí.
3.1
Chovatelé se na CHK obracejí písemně buď prostřednictvím hlavního poradce chovu (dále HPCH) nebo přímo
(na adresu sekretariátu ČSCH-SCHK). V nutných případech (mezi zasedáními CHK) rozhodují HPCH. Svá
rozhodnutí pak projednávají v CHK.
4
Chovatelé koček organizovaní v ČSCH (ve specializované organizaci, v odboru smíšené organizace) jsou v chovu
a plemenitbě vázáni důsledným dodržováním CHŘ včetně jeho příloh a ostatních předpisů ČSCH-SCHK.
4.1
Přestupky proti (odborným a organizačním) předpisům ČSCH-SCHK jsou řešeny v rámci předpisů ČSCH-SCHK,
resp. FIFe, přestupky, týkající se členství v ČSCH, jsou řešeny v rámci předpisů ČSCH.
5
Výkon veškerých práv a povinností k ČSCH-SCHK, ke zvířeti, k chovatelské stanici, chovu a plemenitbě se
vztahuje k osobě majitele a je posuzován podle předpisů ČSCH-SCHK, resp. předpisů FIFe. V případě
spoluvlastnictví si sami spoluvlastníci určí, která z osob za výkon veškerých práv a povinností zodpovídá a
rozhodnutí oznámí plemenné knize (dále PK).
5.1
Předpisy ČSCH-SCHK neřeší majetkoprávní vztah majitele ke zvířeti.
6
U mladistvých (mladých chovatelů - dále MCH) přechází výkon práv a povinností na dospělou osobu (rodiče,
zákonný zástupce, pěstoun), doporučuje se, aby byla také členem ČSCH.
II. Práva a povinnosti chovatele
1
Práva chovatele :
1.1
vlastnit chráněný, u FIFe registrovaný název chovatelské stanice;
1.2
za stanovených podmínek odchovávat koťata s průkazem původu (dále PP);
1.3
poskytovat za stanovených podmínek chovného kocoura ke krytí chovných koček;
1.4
vystavovat kočky na výstavách pořádaných pod záštitou FIFe, event. jiných organizací;
1.5
využívat odborných služeb poradců chovu;
1.5.1
požadovat, aby při kontrole chovu provedené poradcem, popř. jiným chovatelským orgánem byl na místě
o provedené kontrole sepsán protokol a podávat ke zjištěním svá vysvětlení. Chovatel má právo obdržet
kopii protokolu. Může si rovněž vyhradit právo vyjádřit se ke zjištěním uvedeným v protokolu dodatečně
písemně, avšak nejpozději do 3 týdnů musí své písemné vyjádření doručit na adresu sekretariátu
ČSCH-SCHK. Obsah protokolu nelze jiným způsobem nebo dodatečně zpochybnit;
1.6
aktivně se zúčastňovat všech aktivit Sdružení, při dodržení stanovených podmínek volit a být volen do všech
orgánů;
1.7
užívat veškerých práv zaručených stanovami ČSCH a domáhat se jich;
1.8
ostatní (obecná, organizační, členská) práva chovatele jsou uvedena v jiných předpisech ČSCH-SCHK, popř.
ČSCH.
2
Povinnosti chovatele:
2.1
řádně pečovat o všechna chovaná zvířata (kočky), zajistit jim optimální životní podmínky (výživa, péče o zdraví,
životní prostor a prostředí) v souladu s předpisy FIFe, ČSCH-SCHK a obecně závaznými právními normami.
[FIFe 1];
2.1.1
činit vhodná preventivní opatření k zamezení šíření nákaz (např. očkováním) a nemocným kočkám neprodleně
zabezpečovat odbornou lékařskou pomoc [FIFe 2.1];
2.1.2
okamžitě věrohodným způsobem ohlásit HPCH a výboru ZO, jejímž je členem, výskyt přenosného
onemocnění ve svém chovu (zjistí-li je sám nebo je na ně upozorněn jinou osobou) a zavést nutná opatření až
po karanténu chovu, která se týká všech zvířat držených chovatelem osobně anebo členy jeho domácnosti
(tj. nesmí vystavovat, působit aktivně v jakékoliv jiné funkci na výstavě, prodávat, předávat nebo přemísťovat
zvířata, krýt cizí kočky, dávat svoje kočky ke krytí k jinému chovateli, používat služeb kočičího penzionu apod.)
až do úplné likvidace nákazy. O nutných opatřeních rozhoduje určený veterinární lékař a další orgány státní
správy.
Výbor ZO, resp. poradce chovu musí být chovatelem o situaci průběžně písemně informován. Pokud ani na
písemnou výzvu chovatel požadovanou zdravotně - veterinární dokumentaci ve stanovené lhůtě nepředloží,
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následujícím dnem automaticky vstupuje v platnost jednoletý zákaz všech výše uvedených chovatelských aktivit,
a to bez ohledu na příslušnost majitele zvířat k jakékoliv organizační složce ČSCH. Opatření má zabránit šíření
přenosných onemocnění do jiných chovů ve smyslu obecně platných veterinárních a hygienických předpisů a není
jím dotčena povinnost předložit požadované veterinární osvědčení. Nedojde-li ani po uplynutí jednoho roku k
nápravě, je CHK (a kterýkoliv jiný orgán ČSCH-SCHK) povinna podat podnět k zahájení kárného řízení pro
dlouhodobé závažné neplnění členských povinností;
2.2
vést knihu krytí a vrhů (chovatelský deník), předkládat ji na požádání ke kontrole poradci chovu nebo jiné osobě,
kterou určí CHK, a držiteli krycího partnera při krytí k ověření [FIFe 1];
2.3
dodržovat při chovu minimální plochu 6 m² (na zvíře) a výšku nejméně 1,8 metru, aby byla zajištěna možnost
pohybu a normální fyzický i psychický vývoj chovaných koček [FIFe 2.2.1 a 2.2.2];
2.4
dodržovat etické normy při držení, chovu, plemenitbě i prodeji zvířat v souladu s chovatelskými předpisy,
zákonem na ochranu zvířat, zákonem o veterinární péči a jinými obecně právními předpisy;
2.4.1
neprodávat či nepředávat kočky do obchodů se zvířaty a do pokusných laboratoří [FIFe 2.3.2];
2.5
umožnit poradci chovu nebo dalším chovatelským orgánům, které mají pravomoc i bez předchozího upozornění
chovy koček kdykoliv v denní době kontrolovat, tuto kontrolu provést. Nesplněním této povinnosti se chovatel
vystavuje sankci podle kteréhokoliv předpisu ČSCH a ČSCH-SCHK. Při kontrole chovu si poradce chovu nebo
odborný chovatelský orgán může vyžádat součinnost státního veterinárního nebo hygienického dozoru nebo
spolupráci veterinárního lékaře.
2.6
Ostatní (obecné, organizační, členské) povinnosti chovatele jsou uvedeny v jiných předpisech FIFe, ČSCH,
resp. ČSCH-SCHK.
3
Chovatelům není dovoleno:
3.1
odchovávat potomstvo bez PP;
3.2
používat k páření zvířata bez platné chovnosti (viz kap. V.);
3.3
zasahovat do normální anatomické stavby a fyziologických funkcí jinak zdravé kočky (amputace drápů, ocasu,
uší, operace hlasivek apod.) s výjimkou odborně provedené kastrace.
III. Plemenitba
1
Pro plemenitbu - odchov je možno použít pouze zdravá chovná zvířata po dosažení stanoveného věku (viz kap.
V.).
1.1
Plemenitba probíhá v souladu s CHŘ a řídí se zejména ustanoveními jeho přílohy Vhodné a nedoporučované formy
páření koček.
1.2
Chovatel je povinen učinit taková opatření, aby nemohlo dojít k nežádoucímu (neplánovanému) krytí.
1.3
Je-li ze zdravotních důvodů nutné nebo vhodné nakrýt kočku nebo krýt kocourem již v období mezi 9. a 12.
měsícem věku, je třeba o to předem požádat CHK a předložit odůvodnění žádosti se souhlasným vyjádřením
veterinárního lékaře. CHK může operativním rozhodnutím pověřit HPCH nebo jiného poradce, záznam případu se
uvede do zápisu z následujícího jednání CHK.
1.3.1
Pro krytí kocourem není stanovena horní věková hranice, krytí koček je možné do dne jejich 9. narozenin. O krytí
v pozdějším věku je třeba předem zažádat jako o výjimku, součástí žádosti je veterinární atest o dobré kondici
kočky, který nesmí být starší 30-ti dnů. Souhlas s krytím platí pro 1 vrh.
1.4
Chovné kočky nesmějí mít více než 3 vrhy v průběhu 24 po sobě jdoucích měsíců. Zde nelze udělovat výjimky.
1.4.1
Kočka, která opakovaně rodí jen císařským řezem, nesmí být použita k dalšímu chovu [FIFe 3.3]. Z evidenčních
důvodů je v PP nutný přetisk Nevhodné k chovu, doporučena je kastrace.
1.4.2
Rodící nebo kojící kočka musí mít možnost být držena odděleně od ostatních zvířat a musí být pod dohledem,
aby jí mohla být kdykoliv poskytnuta pomoc [FIFe 2.5].
1.5
Koťata nedostatečně vyvinutá, zatížená exteriérovými vadami nebo z jiných důvodů nevhodná k chovu musí
chovatel z chovu vyřadit. Vyřazením se míní opatření prokazatelně znemožňující další reprodukci postiženého
jedince, tj. přetisk Nevhodné k chovu nebo kastrace [FIFe 3.1].
1.5.1
O doplnění PP přetiskem Nevhodné k chovu může majitel kočky požádat kdykoliv, podle vlastního uvážení, z
jakýchkoliv důvodů, popř. bez uvedení důvodu, a to i u dospělého zvířete.
1.6
Utracení prokazatelně defektních, života neschopných koťat může provést pouze veterinární lékař co nejdříve po
jejich narození.
1.6.1
Toto ustanovení je obecně závaznou zákonnou podmínkou pro každé utracení zvířete. Chovatel, který se dopustí
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nezákonného utracení zvířete anebo k němu jiného podněcuje, se kromě obecné zákonné odpovědnosti vystavuje
kárnému řízení.
1.7
V případě, že se u odchovů téže chovatelské stanice opakovaně projeví vrozené vady, jakékoliv morfologické
defekty, nedostatečný vývin či zakrnělý vzrůst, je CHK oprávněna výskyt vady prošetřit a zjištěné nedostatky na
straně chovatele řešit příslušným opatřením. V nutných případech může CHK rozhodnout o trvalém vyřazení
rodičů defektních zvířat z chovu, resp. doporučit jejich kastraci.
1.8
Pokud jsou koťata předávána náhradní matce (kojné) ze zdravotních či výživových důvodů, musí chovatel takové
předčasné oddělení koťat od matky neprodleně ohlásit poradci chovu.
1.9
Při prodeji nebo jiném přemístění koťat od matky (kromě předání náhradní kojné) musí být kotě staré nejméně
13 týdnů. Pokud veterinář nestanoví jiný postup, musí být odčerveno a očkováno tak, aby v době předání novému
majiteli bylo v imunitě proti panleukopenii a kočičí rýmě.
1.10
Prodej, resp. přemístění březí kočky se považuje za výjimečné (závažné důvody u chovatele, import apod.).
Narozená koťata pak nesou jméno chovatelské stanice nabyvatele.
1.11
Při prodeji kočky nebo kotěte se chovateli doporučuje uzavřít písemnou smlouvu [FIFe 2.3.1].
2
Plemenitba koček je organizována následovně:
2.1
Volná plemenitba je plemenitba vedená v souladu s ustanoveními tohoto CHŘ, při níž povinnosti a úkoly
poradce chovu v plném rozsahu přejímá sám chovatel a nese za ně plnou odpovědnost. Kdykoliv však může
odborné otázky konzultovat s kterýmkoliv poradcem chovu nebo odborným funkcionářem ČSCH-SCHK;
2.1.1
při volné plemenitbě musí chovatel bez výjimky dodržet veškerá závazná ustanovení platného znění CHŘ včetně
jeho příloh.
2.2
Pro volnou plemenitbu platí:
2.2.1
Chovatel (pokud nejsou jeho práva využívat volnou plemenitbu právoplatným rozhodnutím orgánu ČSCH-SCHK
omezena anebo vymezena) sám provádí výběr krycího kocoura, kontrolu vrhu i ohlášení vrhu plemenné knize. K
hlášení vrhu plemenné knize koček na krycím listu chovatel navíc přikládá i doklady o nabytí chovnosti obou
rodičů vrhu a další požadované dokumenty (viz příloha 2.1.1 Povinná a doporučená zdravotní vyšetření a testy).
2.2.1.1
Při vrhu více nežli 6 živých koťat však ohlásí chovatel neprodleně jejich narození poradci chovu. Po
kontrole/kontrolách vrhu uvádí PCH své vyjádření na krycím listu.
2.2.1.1.1
Při kontrole vrhu má poradce nárok na paušální náhradu podle ceníku plemenné knihy a na úhradu nákladů
veřejného (nebo po dohodě individuálního) dopravního prostředku.
2.2.2
Právo volné plemenitby může CHK anebo HPCH omezit nebo vymezit:
2.2.2.1
v jednotlivých případech (z vážných důvodů, spočívajících zejména ve zjištěných nedostatcích, zdravotních
podmínkách chovu, chovatelských přestupcích apod.).
2.2.3
Rozhodnutí o omezení volné plemenitby v jednotlivém případě oznámí HPCH nebo CHK s uvedením důvodu
prostřednictvím sekretariátu ČSCH-SCHK písemně chovateli, jehož se týká.
2.2.4
Volný způsob plemenitby bez součinnosti poradce chovu, resp. odborných orgánů ČSCH-SCHK nelze zásadně
použít v následujících taxativně uvedených případech:
2.2.4.1
při příbuzenské a experimentální plemenitbě ve smyslu ustanovení kap. IV.;
2.2.4.2
při plemenitbě koček, jejichž zbarvení není v příslušném plemeni uznáno;
2.2.4.3
při plemenitbě tehdy, nese-li kočka nebo kocour v genotypu nežádoucí nebo atypické vlohy nebo znaky;
2.2.4.4
při rozvoji nového plemene nebo zbarvení ve stadiu uznávacího řízení;
2.2.4.5
při nežádoucím (defektním) vývojovém trendu v plemeni, v chovné linii nebo ve zbarvení, jestliže CHK rozhodne o
dočasném zavedení řízeného chovu k eliminaci defektu.
2.2.5
Při volné plemenitbě je od chovatele vyžadována vysoká morální a etická vyspělost, svědomitost a odborná
způsobilost ve smyslu základních ustanovení Zásad pro činnost poradce chovu a odborné orgány mají právo si
tyto okolnosti kdykoliv ověřit.
2.3
Cílená plemenitba je plemenitba vedená v souladu s ustanoveními tohoto CHŘ, při níž chovatel využívá
předepsaným způsobem služeb kvalifikovaného poradce chovu;
2.3.1
právo výběru poradce chovu není chovatelskými předpisy ČSCH-SCHK vymezeno, je věcí dohody mezi
chovatelem a poradcem, pokud není stanoveno jinak, např. interním pravomocným rozhodnutím specializované
členské organizace nebo klubu. Vybraný poradce chovu musí mít platnou kvalifikaci pro příslušnou kategorii
plemen;
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2.3.2
je-li chovatel současně poradcem chovu, podléhá jeho chov (anebo chov příslušníků jeho rodiny) v cílené
plemenitbě pravomoci jiného poradce chovu.
2.3.3
Pro cílenou plemenitbu platí:
2.3.3.1
každé zamýšlené krytí kočky je nutné předem projednat s poradcem chovu, který k němu dává před
uskutečněním písemný souhlas na krycím listu. K žádosti o krytí chovatel přikládá fotokopie PP kočky a všech
navržených krycích kocourů a jejich výstavní posudky a diplomy, dokládající platnou chovnost;
2.3.3.2
poradce chovu je oprávněn nevhodné spojení neschválit (a pokud možno navrhnout jiné);
2.3.4
chovatel zůstává s poradcem chovu v kontaktu a průběžně jej informuje;
2.3.5
chovatel ohlásí vrh ve lhůtě do 7 dnů po narození koťat poradci chovu, při vrhu více nežli 6 živých koťat
(a také vyžádá-li si to poradce chovu výslovně předem), ohlásí chovatel poradci chovu narození vrhu neprodleně.
2.3.5.1
Při kontrole vrhu má poradce nárok na paušální náhradu podle ceníku plemenné knihy a na úhradu nákladů
veřejného (nebo po dohodě individuálního) dopravního prostředku.
2.3.6
Metodu cílené plemenitby nelze použít při příbuzenské a experimentální plemenitbě ve smyslu ustanovení kap. IV.
bodu 1.
2.4
Řízená plemenitba je taková plemenitba, při níž jsou odbornými orgány ČSCH-SCHK předem stanovena a
důsledně uplatňována specifická pravidla, stanovená nad rámec nebo mimo rámec platného znění CHŘ
(experimentální plemenitba, plemenitba za zvláštních podmínek). Chovatel je povinen se stanovenými
konkrétními pravidly bezpodmínečně řídit po celou dobu jejich platnosti.
2.4.1
Pro řízenou plemenitbu platí:
2.4.1.1
podmínky stanovené Chovatelským a registračním řádem FIFe, CHŘ ČSCH-SCHK (ve znění platném v příslušné
době) a další konkrétní podmínky, stanovené HPCH nebo CHK;
2.4.1.2
podmínky nad rámec chovatelských předpisů, které stanoví HPCH nebo CHK v souladu se schváleným
chovatelským plánem rozvoje plemene.
3
Pro chovatele bílých koček platí následující ustanovení:
3.1
chovné nebo výstavní použití neslyšících - hluchých koček (bez ohledu na etiologii hluchoty) je zakázáno [FIFe
3.5];
3.2
povinností chovatele bílých koček všech plemen je prokázat audiometrickým vyšetřením, že sluchové schopnosti
zvířete nejsou narušeny.
3.3
Jestliže v době platné chovnosti vznikne o kvalitě sluchu chovného zvířete oprávněná pochybnost, uplatnění práva
platné chovnosti se pozastavuje a chovatel nadále nesmí zvíře k plemenitbě používat. K obnovení platné
chovnosti musí chovatel předložit nový atest. Je-li vada sluchu u zvířete prokázána, musí majitel zabezpečit buď
provedení kastrace zvířete anebo doplnění přetisku Nevhodné k chovu v PP zvířete.
3.3.1
Audiometrické vyšetření sluchu (BAER) se provádí zásadně u zvířat již označených mikročipem. Tato záruka
identity platí i při jiných testech a vyšetřeních, např. při určování rodičovství, genetických testech, vyšetření
zálomků apod.
4
Při chovném využití uznaných plemen, pro něž je stanoveno speciální omezení, a pro veškerá meziplemenná
křížení jsou závazná ustanovení Chovatelského a registračního řádu FIFe [FIFe 6].
IV. Příbuzenská a experimentální plemenitba
1
Za přímou příbuzenskou plemenitbu ve smyslu CHŘ se považuje páření vlastních sourozenců (i z různých vrhů)
mezi sebou a páření rodičů s jejich přímými potomky.
2
Příbuzenská plemenitba podle bodu 1 je přípustná jen při dodržení ustanovení platného Zákona na ochranu zvířat
proti týrání a je ve všech případech pokládána za plemenitbu experimentální, podléhající výslovnému schválení.
2.1
Pro hodnocení vhodnosti jiných stupňů příbuzenství, než stanoví bod 1, platí pravidla uvedená v příloze CHŘ
Vhodné a nedoporučované formy páření v části týkající se hledisek stupně vzájemného příbuzenství.
2.2
K žádosti o uskutečnění příbuzenské plemenitby podle bodu 1 musí předem dát souhlas HPCH, event. CHK a musí
být předem stanoven a odborně zdůvodněn chovatelský záměr tohoto páření. Souhlas může být vázán na
specifické podmínky i nad rámec CHŘ, event. podmínky odpovídající metodě řízené plemenitby v rámci
dlouhodobějšího experimentu včetně vymezení dalšího chovatelského využití zvířat. Vrhy podléhají přísné selekci
a jejich kontrola je vyhrazena CHK, resp. pro tento případ určenému (hlavnímu) poradci chovu.
2.2.1
K základním právům CHK patří předvolání chovatele a opakované předvedení zvířete či zvířat v různém věku.
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3
Ustanovení bodu 2 platí i pro ostatní experimentální plemenitbu, kde se jedná o problematiku křížení mezi
plemeny nebo páření jinak nevhodných partnerů či páření zvířat, jejichž zbarvení není v příslušném plemeni
uznáno, nebo za účelem vyšlechtění nových barevných variet příp. šlechtění nového plemene.
4
Při nepovoleném meziplemenném křížení, nepovolené příbuzenské plemenitbě nebo nepovoleném experimentu,
tj. páření s neoprávněným použitím volné plemenitby (včetně všech případů, kdy došlo k páření jinak nevhodných
partnerů) může být majitel kočky i kocoura chovatelsky postižen.
5
Zásadní formou postihu chovatele za přestupky ve smyslu předchozího bodu je odepření práva na vystavení PP,
případně omezení obecných chovatelských práv na stanovenou dobu.
V. Chovnost zvířat
1
Pod pojmem chovnost se u kocourů i koček rozumí splnění podmínek stanovených v CHŘ, potřebných pro užití
zvířete k plemenitbě, pro krytí a odchov potomstva.
2
Chovnost lze získat na základě posouzení na výstavě koček v souladu s Výstavním řádem. Vždy to musí být
výstava pořádaná členským klubem FIFe a podle pravidel FIFe.
3
Zvíře musí být k získání chovnosti posouzeno ve věku nad 10 měsíců ve třídě otevřené a ohodnoceno známkou
Výborná.
3.1
Získaná chovnost zvířete je použitelná po dosažení věku 12 měsíců. Výjimku tvoří tzv. udělení předčasné
chovnosti Chovatelskou komisí (kap. III, bod 1.3). Pokud v takovém případě nemá zvíře chovnost získanou podle
bodu 3, je nutné je předvést CHK nebo v některých případech (z časových důvodů) hlavnímu poradci nebo komisí
pověřenému poradci chovu.
3.1.1
Jedná - li se o zvířata ve věku nad 10 měsíců, která již chovnost získala, stačí k žádosti o udělení předčasné
chovnosti přiložit příslušný posudek z otevřené třídy.
4
Jedná-li se o dovezené zvíře, pocházející z odchovu v rámci FIFe, které bylo ohodnoceno v zahraničí na výstavě
FIFe známkou Výborná, je mu chovnost plemennou knihou zpravidla (tj. pokud tomu nebrání jiná závažná
okolnost) přiznána na podkladě předloženého výstavního posudku a diplomu.
4.1
Stejné pravidlo pro uznání se vztahuje i na případy zvířat dovezených již se získanými FIFe tituly, pokud jim byly
právoplatně uděleny (viz Seznam titulů FIFe) [FIFe 5.2.1]. Plemennou knihu je třeba požádat o uznání chovnosti
nebo titulu zvířete získaného v cizině bezodkladně po nabytí (dovezení), zpravidla současně s žádostí o jeho
registraci.
5
Vyžaduje-li to zájem rozvoje chovu anebo jiné závažné okolnosti, může CHK na podkladě písemné žádosti
chovatele (doplněné kladným stanoviskem ošetřujícího veterinárního lékaře) povolit buď posouzení na výstavě
mimo soutěž anebo zvíře posoudit za účelem získání chovnosti na svém zasedání. Chovatel uhradí náklady
takového posouzení zpravidla ve výši obvyklého klecného.
5.1
Posouzení výhradně za účelem získání chovnosti (mimo soutěž) se provádí obvykle u zvířat, která následkem
úrazu, prodělané choroby či po operaci mají dlouhodobou nebo i trvalou exteriérovou nebo jinou vadu, vylučující
možnost získat chovnost v soutěži. Původ této vady musí být doložen atestem veterinárního lékaře, který úraz
nebo chorobu ošetřoval či provedl operativní zákrok. Tato okolnost musí být z atestu jednoznačně patrná. Zvíře
musí být jednoznačně identifikovatelné čipem.
5.1.1
Při posuzování výhradně za účelem získání chovnosti je žádoucí, aby posuzovatel zvíře posoudil neanonymně a
vždy je třeba, aby byl předem seznámen s okolnostmi případu.
6
Zrušení chovnosti:
6.1
návrh na zrušení chovnosti podává majitel zvířete, poradce chovu, HPCH, plemenná kniha nebo CHK;
6.2
konečné rozhodnutí v otázce zrušení chovnosti přísluší CHK, která též zařizuje přetisk PP.
7
Chovatel má právo proti návrhu na vyřazení zvířete z chovu z popudu třetí osoby podat prostřednictvím
sekretariátu SCHK odvolání k předsednictvu SCHK a to se jím musí zabývat při svém nejbližším zasedání. K
návrhu na zrušení chovnosti přikládá navrhovatel nebo odvolávající se chovatel kompletní dokumentaci zvířete.
8
HPCH je oprávněn chovnost zvířete dočasně pozastavit zejména v případě, hrozí-li prodlení. Je povinen návrh na
vyřazení z chovu se svým stanoviskem předložit k projednání CHK na nejbližším zasedání.
8.1
CHK rozhodne s konečnou platností až na podkladě rozboru všech dostupných informací a odborných stanovisek
(může si vyžádat jak jejich doplnění, tak předvedení zvířete). Trvá-li šetření déle, je CHK oprávněna vydat
dočasné omezující opatření.
8.2
Je-li to nutné, CHK zruší zvířeti chovnost trvale nebo stanoví podmínky ověřovacího páření, a pak podle výsledku
zabezpečí provedení záznamu o nevhodnosti k chovu v PP zvířete.
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VI. Chovní kocouři, chovné kočky, podmínky krytí
1
Chovný kocour nebo kočka je zvíře, které získalo chovnost způsobem popsaným v ustanoveních kap. Chovnost
zvířat (viz kap. V.).
1.1
Podmínka, že kocour určený k chovu, musí mít varlata normálně vyvinutá a sestouplá v šourku [FIFe 3.2] je v
ČSCH-SCHK splněna veterinárním atestem, který se přikládá k žádostem o vystavení PP (krycímu listu) jeho
prvních potomků.
1.2
Pro chovné kocoury i kočky platí též podmínka přiložit veterinární atest, že nemají pupeční kýlu [FIFe 3.2, 3.3].
1.3
Součástí žádosti o vystavení PP prvních potomků jsou i výsledky testů nebo vyšetření, povinných pro jednotlivá
plemena viz příloha Povinná a doporučená zdravotní vyšetření a testy.
2
Krytí kočky kocourem registrovaným plemennou knihou jiného člena FIFe je přípustné za podmínek stanovených
CHŘ a řídí se stejnými zásadami jako krytí kocourem registrovaným naší plemennou knihou.
3
Krytí kocourem registrovaným plemennou knihou nečlenského klubu FIFe (tzv. non-FIFe) ať v tuzemsku či v
zahraničí, je přípustné v souladu s obecně platnými podmínkami CHŘ a za dodržení dále uvedených ustanovení:
3.1
získal-li kocour chovnost na výstavě pořádané FIFe a je-li splněn bod 1.1, 1.2a 1.3, krytí tímto kocourem
schvaluje poradce chovu; je možné aplikovat i volnou plemenitbu;
3.2
nezískal-li kocour chovnost na výstavě pořádané FIFe nebo takto získanou chovnost nelze pokládat za platnou,
krytí tímto kocourem předem schvaluje příslušný HPCH nebo CHK, a to s právem stanovit další podmínky.
4
Při krytí podle bodu 3.2 je k předem podané písemné žádosti o povolení takového krytí nutno přiložit atesty dle
bodu 1.1, 1.2 a 1.3, , fotokopii PP kocoura a popř. fotokopie jeho výstavních posudků a diplomů. Krytí lze pak
uskutečnit na podkladě písemného souhlasu HPCH příslušného pro danou kategorii plemen nebo CHK.
5
Poskytování krytí ve ČSCH-SCHK registrovanými kocoury kočkám členů jiných chovatelských (non-FIFe)
organizací se řídí těmito pravidly:
5.1
kocour musí mít platnou chovnost, zásadně může krýt pouze kočky s PP. Za jakékoliv následné problémy (např.
problém vzniklý podceněním odlišností standardu plemene či rozdílnému rozsahu uznaných barevných variet)
odpovídá chovatel, který krytí uskutečnil nebo poskytl.
5.2
Otázky členství majitele kočky, přípustnosti krytí či chovnosti u kočky řeší členská (non-FIFe) organizace, v níž je
organizován majitel kočky.
6
Chovatelé jsou povinni vytvořit k páření přiměřené podmínky (dostatek prostoru, pocit pohody a bezpečí) a
zajistit identitu obou zvířat, určených k páření.
7
Chovatelé jsou povinni si navzájem doložit:
7.1
platné členství v ČSCH (event. členství v jiné chovatelské organizaci, pokud tato organizace členství vyžaduje);
7.2
platnou chovnost obou zvířat (je-li chovnost v jejich organizaci vyžadována);
7.3
dobrý zdravotní stav zvířat a povinná očkování;
7.4
souhlas poradce chovu s krytím zvolených partnerů na krycím listě (pokud nejde o volnou plemenitbu).
8
Další podmínky páření jsou zcela závislé na vzájemné dohodě chovatelů, kteří mají právo navzájem požadovat
předložení i jiných (nepovinných) zdravotních vyšetření, testů a chovatelských dokumentů.
9
Během jedné říje smí být kočka nakrývána pouze jedním kocourem. Minimální časový odstup mezi krytím dvěma
různými kocoury jsou 3 týdny [FIFe 3.3]. Dvojí nakrytí, tj. současné nakrytí dvěma různými kocoury, je
nepřípustné.
9.1
Chovný kocour smí být během období 14 dnů použit k nakrytí nejvýše dvou různých koček.
9.2
Omezující ustanovení pro krytí se vztahuje i na použití chovného kocoura, registrovaného podle pravidel FIFe při
krytí non-FIFe koček.
10
Před krytím se doporučuje uzavřít písemnou smlouvu a zejména určit výši poplatku, jeho splatnost, popř. způsob
poskytnutí náhradního krytí, právo na vrácení části poplatku při neúspěšném krytí apod.
VII. Průkazy původu
1
PP vystavuje plemenná kniha na žádost chovatele současně se zápisem zvířat do plemenné knihy. Řídí se při tom
platnými registračními řády FIFe a ČSCH-SCHK.
1.1
Do plemenných knih se podle obvyklého systému (Registračního řádu ČSCH-SCHK - viz kap. IX.) zapisují všechna
žijící koťata z každého vrhu.
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1.1.1
Jména koťat z téhož vrhu musí začínat stejným písmenem. Při prvním vrhu lze začít libovolným písmenem
abecedy, ale následující vrh téže chovatelské stanice (kterékoliv kočky) začíná následujícím písmenem abecedy.
Jména nesmí být delší než 19 znaků (z důvodů počítačového zpracování).
1.1.2
V krycím listě (KL) se uvádějí nejprve kocouři, pak kočky. Originál KL chovatel zašle plemenné knize.
1.2
PP na vrh nelze vydat dodatečně, příslušné lhůty se odvíjejí od znění bodu 2.2.3. Výjimku CHK připustí jen ve
zcela výjimečných, mimořádně odůvodněných případech.
1.2.1
Chovatelem opožděně, neúplně či chybně vyplněný KL může mít za následek nedodržení lhůty pro vystavení PP
plemennou knihou a podstatné zvýšení poplatku za vystavení. V odůvodněných případech plemenná kniha PP
nevystaví, což neodporuje kap. II. bodu 3.1.
2
Podmínky vystavení PP:
2.1
jsou splněny podmínky ustanovení Evidence chovu a plemenitby koček (viz kap. IX).
2.2
Žádost o zápis koťat a vydání PP (KL) obsahuje tyto náležitosti:
2.2.1
při prvním krytí některým z rodičů je společně s krycím listem plemenné knize odeslána čitelná fotokopie jeho PP
a veterinární atesty viz. Kap. VI. 1.1, 1.2 a 1.3;
2.2.2
rodiče vrhu v době krytí splňují podmínku platné chovnosti a věku (doloženo výstavním posudkem a diplomem);
2.2.3
žádost o vystavení PP musí být plemenné knize odeslána nejpozději do 8 týdnů po narození koťat. Je-li
to nutné, lze případně doplnit některé údaje do krycího listu až dodatečně (např. zbarvení), vždy po dohodě s
plemennou knihou. Plemenná kniha vystaví PP zpravidla do 30 dnů od data doručení krycích listů zaslaných
chovatelem, pokud tomu nebrání závažná okolnost (neúplnost dodaných dokladů, závady ve vyplnění formuláře
apod.);
2.2.4
pokud okolnosti nasvědčují důvodnému zpochybnění identity některého z rodičů vrhu, je třeba původ potomků
doložit provedeným genetickým testem paternity.
3
PP není vydán, jestliže chovateli byl pravomocným kárným rozhodnutím omezen výkon členských práv k
chovatelské stanici nebo plemenitbě.
4
Přetisk Nevhodné k chovu:
4.1
je nevratný;
4.2
je použit zejména:
4.2.1
pokud při cílené nebo řízené plemenitbě poradce chovu páření předem písemně neschválil;
4.2.2
pokud při řízené plemenitbě chovatel nedodržel předem stanovená pravidla nebo byl experiment předčasně
ukončen;
4.2.3
na žádost chovatele.
5
PP je možné alternativně doplnit přetiskem Bez oprávnění k chovu. Tento přetisk je určen pro označení PP zvířete,
u nějž si chovatel nepřeje, aby bylo z jakéhokoliv důvodu v budoucnosti využito pro chov. Pominou-li důvody pro
toto rozhodnutí, může majitel chovatelské stanice, ze které zvíře pochází, požádat o vystavení duplikátního PP
bez tohoto označení. Postupuje se stejně, jako u jiné žádosti o vystavení duplikátního PP.
6
Duplikát za ztracený nebo znehodnocený PP vystaví plemenná kniha na žádost chovatele za stanovený poplatek.
6.1
Žádosti o vydání duplikátů jsou nejprve zveřejněny v Informačním zpravodaji a teprve, nedojde-li na adresu
plemenné knihy koček do jednoho měsíce od zveřejnění protest proti vystavení, může být duplikát vydán.
6.2
PP jsou veřejné listiny. Jejich platnost může být pozastavena nebo omezena, jsou-li záznamy neúplné, chybné
nebo neoprávněně opravované.
6.3
Záznamy do PP může provádět pouze plemenná kniha, chovatel a majitel zvířete (změna majitele apod.) a
veterinární lékař (záznam o provedené kastraci, čipování apod.).
VIII. Chovatelské stanice
1
Chovatelská stanice (dále CHS) je chráněné jmenné označení, přiznávané chovateli koček organizovanému v
ČSCH. Opravňuje jej k provádění plemenitby koček v souladu s platnými chovatelskými předpisy.
2
Majitelem CHS se může stát řádný člen ČSCH starší 18 let (mladý chovatel po dosažení 15 let, a to jen s
písemným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce). Odpovědnost vždy nese dospělý.
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2.1
CHS je osobním vlastnictvím chovatele a stejný název nesmí být v ochranné době užíván jiným chovatelem (v
rámci FIFe).
3
Chovatel má právo vlastnit pouze jednu CHS a její název je neměnný.
4
O přiznání chráněného názvu CHS chovatel požádá plemennou knihu s dostatečným předstihem před
uskutečněním prvního odchovu. Na formuláři vydávaném plemennou knihou chovatel uvede 6 návrhů možných
názvů CHS v požadovaném pořadí.
4.1
Plemenná kniha zprostředkuje za příslušný poplatek registraci CHS pod jedním z navržených názvů v sekretariátu
FIFe. Chovateli vystaví písemné osvědčení a přidělí evidenční číslo. Dodatečná oprava nebo změna již provedené
registrace není přípustná, s výjimkou nápravy technické chyby (zaviněné orgánem FIFe nebo ČSCH).
4.2
Mezinárodní ochrana názvu CHS registrací sekretariátem FIFe je povinná. Právo užívat chráněný název CHS
nastává okamžikem zapsání do mezinárodní knihy chovatelských stanic FIFe.
5
Název CHS nesmí být delší než 15 znaků včetně mezer mimo kódu CZ. Tento kód je nedílnou součástí názvu.
6
Celý název CHS je chovatel povinen uvádět u všech svých odchovů.
7
Vlastnictvím CHS se rozumí přiznání chráněného názvu CHS včetně jeho mezinárodní registrace sekretariátem
FIFe.
8
Odchovávat koťata bez vlastnictví CHS nebo pod jménem CHS jiného chovatele je nepřípustné.
9
Trvalé pozastavení výkonu práv k CHS je obecně možné výhradně na základě provedení kárného řízení, popř. z
důvodů uvedených v následujícím bodu.
10
CHS zaniká, jestliže:
10.1
se jí chovatel písemně zřekl a toto prohlášení doručil plemenné knize (sekretariátu SCHK);
10.2
chovateli byla pravomocným kárným rozhodnutím CHS zrušena;
10.3
chovateli zaniklo členství v ČSCH-SCHK z jakéhokoliv důvodu a nedošlo k nápravě v ochranné lhůtě 6 měsíců.
Pokud chovatel obnoví členství v ČSCH-SCHK v ochranné lhůtě, bude CHS obnovena za poplatek (viz Ceník PK);
10.4
chovatel zemřel a právo nepřešlo na dědice dokončeným pozůstalostním řízením.
11
Přešla-li práva k chráněnému názvu CHS na dědice, platí podmínka jeho členství v ČSCH a povinnost ve lhůtě do
6 měsíců po nabytí dědictví oznámit a doložit potřebné skutečnosti plemenné knize, jinak název CHS zaniká.
12
Zanikla-li CHS, může být stejný název v ČSCH znovu přiznán nejdříve po 25 letech. Totéž platí i pro dřívější CHS,
neregistrované u FIFe dle bodu 4.2.
IX. Evidence chovu a plemenitby koček - Registrační řád
1
Evidence chovu a plemenitby koček je vedena centrálně plemennou knihou koček, která je v souladu s platným
Chovatelským a registračním řádem FIFe pověřena vedením dvou autentizovaných plemenných knih:
1.1
České hlavní plemenné knihy koček (LO) [FIFe 4.2]
1.2
České experimentální plemenné knihy koček (RIEX) [FIFe 4.3].
2
Kočky se zapisují podle genetických zákonitostí. Liší-li se fenotyp od genotypu, uvádí se též a musí odpovídat
popisu v EMS systému [FIFe 5.1.1].
3
Do plemenných knih se podle obvyklého systému a pod registračními čísly odpovídajícími zásadám FIFe [FIFe
5.1.3] zapisují:
3.1
živě narozené vrhy koťat, odchované v CHS člena ČSCH. Teprve poté je jejich majitel může nechat přeregistrovat
(má-li o to zájem) v jiné, např. non-FIFe plemenné knize [FIFe 5.1.1]. O zápis je třeba požádat do 8 týdnů od
narození;
3.2
zvířata s PP, pocházející z jiné národní organizace FIFe. O zápis je třeba požádat do 8 týdnů od jejich nabytí;
3.3
zvířata s PP, získaná členem ČSCH z non-FIFe organizace. O zápis těchto zvířat je třeba zažádat do 8 týdnů od
nabytí. Zápis do plemenné knihy (registrace) ale může být proveden až po uznání PP zvířete chovatelskou komisí
a po absolvování registrační třídy (viz Dodatek: Zvláštní výstavní třídy).
3.4
Je-li o zápis do PK požádáno později, než je stanoveno v bodech 3.1 - 3.3, může PK stanovit při registraci
přirážku min. 100% registračního poplatku/poplatku za PP.
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4
Pro zápis do hlavní plemenné knihy (LO) je třeba splnit ještě tuto podmínku:
4.1
zvíře odpovídá uznanému plemeni, oba jeho rodiče, všichni prarodiče a praprarodiče (generace 1 až 3) patří k
témuž plemeni a uznané barevné varietě a jsou zapsáni v LO nebo v odpovídající zahraniční plemenné knize.
5
Pro zápis do experimentální plemenné knihy (RIEX) je třeba splnit ještě alespoň jednu z následujících podmínek:
5.1
zvíře odpovídá uznanému plemeni, pro které je vypsána výstavní třída noviců (viz Dodatek: Zvláštní výstavní
třídy); v této třídě musí zvíře získat známku Výborná za podmínek určených Výstavním řádem. Pro vystavení ve
třídě noviců je nutno k přihlášce na výstavu přiložit písemný souhlas CHK. Za dodržení tohoto pravidla zodpovídají
výstavní výbory chovatelské komisi a při nedodržení mohou být sankcionovány;
5.2
zvíře pochází z páření v jednotlivých etapách šlechtění nového plemene nebo nové barevné variety, z
experimentální plemenitby povolené CHK; pro zapsání do RIEX vydává souhlas CHK a zpravidla zvíře posoudí ve
věkovém rozmezí 6 až 10 měsíců nebo je ve věku nad 6 měsíců posouzeno v kontrolní výstavní třídě (viz
Dodatek: Zvláštní výstavní třídy);
6
Zvířata zapisovaná do RIEX podle bodu 5.2 mohou být převedena do LO po uznání nového plemene nebo barevné
variety a za předpokladu, že plně odpovídají standardu a mají oba rodiče, prarodiče i praprarodiče zapsány v LO
nebo RIEX.
6.1
O převedení požádá chovatel po ukončení uznávacího řízení plemennou knihu, která vydá nové PP.
7
Uhyne-li zvíře zapsané v některé z plemenných knih, je povinností majitele uhynulého zvířete, aby tuto
skutečnost ohlásil plemenné knize a předložil PP k provedení záznamu o úhynu do 8 týdnů od úhynu zvířete.
7.1
Podobně je třeba postupovat, je-li zvíře pohřešováno. Znovunalezení pohřešovaného zvířete je vázáno na
spolehlivou, průkaznou identifikaci a přiměřeně omezeno časově.
7.2
Použít PP pro jiné zvíře, než kterému byl vystaven, je zakázáno.
7.3
Kočky, získané od jiného chovatele, je zakázáno nechat registrovat pod jiným než původním jménem [FIFe
4.6.3].
X. Dovoz a vývoz zvířat
1
Dovoz zvířat podléhá z chovatelského hlediska výhradně pravidlům o zápisu do plemenné knihy [FIFe 4.6] a
povinnosti do 8 týdnů požádat plemennou knihu o registraci.
1.1
V případě dovozu z členské organizace FIFe se k oznámení přikládá originál PP a transfer.
1.2
V případě dovozu z non-FIFe organizace se přikládá kopie PP a transfer (pokud se v non-FIFe organizaci vydává).
Originály dokladů pro registraci v LO (RIEX) se předkládají plemenné knize po posouzení v registrační třídě (viz
Dodatek: Zvláštní výstavní třídy).
2
Při vývozu zvířete do členské organizace FIFe požádá chovatel PK o vystavení transferu.
3
Pro dovoz i vývoz platí povinnost označení zvířete identifikačním mikročipem.
XI. Identifikace zvířat
1
Všechny kočky přecházející hranice ČR musejí být identifikovány mikročipem.
1.1
Mikročip musí odpovídat normě ISO 11784, ISO 11785 anebo musí mít majitel kočky odpovídající vlastní čtecí
zařízení.
2
Povinnost identifikace mikročipem platí dále pro všechna chovná zvířata. Identifikační kódy obou rodičů musejí
být zaneseny v jejich rodokmenu [FIFe 3.4].
2.1
Výjimka je možná pouze u kocourů (rodičovských zvířat), kteří nejsou ve FIFe registrováni.
3
Identifikována mikročipem musejí být i zvířata, předváděná chovatelské komisi, neurčí-li CHK jinak.
XII. Závěrečná ustanovení
1
Všechny přílohy vydávané současně s revidovaným CHŘ jsou jeho nedílnou součástí.
2
Změny a doplňky Chovatelského řádu a jeho příloh navrhuje v rozsahu svých kompetencí CHK a po schválení
je zveřejňuje zpravidla v Informačním zpravodaji a na internetu.
3
Výjimky z ustanovení CHŘ povoluje výhradně CHK a ve vymezených případech hlavní poradci chovu. Veškeré
sporné případy v CHŘ neuvedené řeší CHK individuálně.
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2 Přílohy Chovatelského řádu
2.1
Vhodné a nedoporučované formy páření
1
Příloha je součástí Chovatelského řádu, zahrnuje doporučení týkající se plemenitby.
1.1
Doplňky, změny a výjimky vydává Chovatelská komise ČSCH-SCHK.
2
Vhodnost páření koček je podle jednotlivých kriterií klasifikována třemi stupni:
2.1
páření vhodná - optimální spojení k přednostnímu použití v plemenitbě koček;
2.2
páření méně vhodná - ostatní spojení v souladu s CHŘ a jeho přílohami;
2.3
páření nedoporučovaná - spojení odporující ustanovením CHŘ a jeho příloh.
A. Páření podle plemenné příslušnosti a typu srsti
1
VHODNÁ
1.1
Páření v rámci plemenné skupiny a plemene mezi kočkami:
1.1.1
s totožnou délkou srsti;
1.1.2
s totožnou strukturou a typem srsti.
2
MÉNĚ VHODNÁ
2.1
Ostatní přípustná páření mezi kočkami:
2.1.1
s totožnou vlohou pro délku srsti
2.1.2
s totožnou vlohou pro typ a strukturu srsti
3
NEDOPORUČOVANÁ
3.1
Páření odporující CHŘ - zejména meziplemenná křížení
4
VÝJIMKY
4.1
Meziplemenná křížení v rámci schváleného experimentu - schvaluje CHK.
4.2
Páření v rámci téže plemenné skupiny a plemene, odporující jinému ustanovení CHŘ nebo příloh - schvaluje
HPCH.
B. Páření podle zbarvení očí
1
VHODNÁ
1.1
Páření koček s totožným zbarvením očí.
2
MÉNĚ VHODNÁ
2.1
Páření koček modrookých, oranžovookých a různookých mezi sebou (s dodržením ustanovení části C).
2.2
Páření koček odlišného zbarvení očí v rámci plemen a barevných variet, u nichž je rozdílnost v rámci téže barevné
variety povolena standardem.
3
NEDOPORUČOVANÁ
3.1
Páření koček zelenookých s kočkami ostatních zbarvení očí (BRI, EXO, PER).
C. Páření podle intenzity pigmentace v srsti
1
VHODNÁ
1.1
Páření koček s geneticky totožnou intenzitou pigmentace navzájem (plně pigmentované mezi sebou, s barmským
zbarvením mezi sebou, s odznaky mezi sebou).
2
MÉNĚ VHODNÁ
2.1
Páření koček v rámci téže plemenné skupiny, ale s rozdílnou intenzitou pigmentace tam, kde to neodporuje části
B.
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3
NEDOPORUČOVANÁ
3.1
Ostatní páření koček s rozdílnou intenzitou pigmentace v srsti, bez významu (anebo se zvýšeným rizikem) pro
rozvoj chovu.
4
VÝJIMKY
4.1
Jednotlivé případy schválených experimentů.
D. Páření podle zbarvení srsti
1
VHODNÁ
1.1
Páření koček téhož zbarvení srsti (včetně odpovídajících zbarvení želvovinových) mezi sebou, s geneticky si
odpovídající podstatou.
1.2
Páření bílých koček s kočkami ostatních zbarvení na podkladě rozboru PP, vyšetření sluchu, s ohledem na děděné
vlohy a při dodržení všech ostatních pravidel plemenitby
2
MÉNĚ VHODNÁ
2.1
Páření koček plných základních zbarvení srsti s kočkami se zbarvením modře nebo čokoládově ředěným včetně
koček želvovinových při analogickém genotypu.
2.2
Páření koček bíle skvrnitých s kočkami s kresbou nebo s předpokládaným projevem vlohy pro kresbu - pouze u
plemen, kde to povoluje standard
3
NEDOPORUČOVANÁ
3.1
Páření koček bíle skvrnitých s kočkami stříbřitými, s kočkami s tipingem a s kočkami s akromelanickými odznaky.
Toto páření je přípustné (méně vhodné) u plemen, kde to odpovídá standardu.
4
VÝJIMKY
4.1 Jednotlivé případy schválených experimentů - schvaluje CHK.
E. Páření podle projevu kresby v srsti
1
VHODNÁ
1.1
Páření koček s totožnou vlohou a totožným projevem kresby v srsti.
2
MÉNĚ VHODNÁ
2.1
Páření koček bez kresby (jednobarevných) s kočkami s kresbou.
2.2
Páření koček s vlohou pro jednobarevnost (bez kresby) s kočkami s vlohou pro projev kresby.
2.3
Páření koček s různými projevy kresby navzájem.
3
NEDOPORUČOVANÁ
3.1
Opakování méně vhodných páření, jestliže předešlý vrh vykázal zjevné nedostatky v projevu kresby nebo naopak
v potlačení kresby.
4
VÝJIMKY
4.1
Jednotlivé případy schválených experimentů - schvaluje HPCH v souladu se schváleným chovatelským záměrem.
F. Páření podle projevů tipingu
1
VHODNÁ
1.1
Páření koček s týmž projevem a stupněm projevu tipingu mezi sebou (závojová x závojová, stínovaná x
stínovaná, kouřová x kouřová).
2
MÉNĚ VHODNÁ
2.1
Páření koček s různým stupněm projevu téhož druhu tipingu mezi sebou (závojová x stínovaná).
3
NEDOPORUČOVANÁ
3.1
Páření koček s tipingem s kočkami bez tipingu s výjimkou plemen MCO, NFO, TUA a SIB.
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G. Páření podle stupně příbuzenství
1
VHODNÁ
1.1
Páření uskutečňovaná tak, aby stupeň příbuzenství potomků byl stejný anebo menší, než stupeň příbuzenství
obou rodičů; stupeň příbuzenství posuzuje poradce chovu (podle počtu pravých prapředků vnášejících do PP
rodičů vrhu samostatný, nezávislý genotyp.
2
MÉNĚ VHODNÁ
2.1
Páření, která nespadají pod přímou příbuzenskou plemenitbu (viz kap. IV. bod 1).
3
NEDOPORUČOVANÁ
3.1
Páření označovaná CHŘ za přímou příbuzenskou plemenitbu.
4
VÝJIMKY
4.1
Použití příbuzenské plemenitby jako exaktní chovatelské metody - HPCH, resp. CHK schvaluje případy
s účelným chovatelským záměrem a vícegeneračním chovatelským plánem - výhradně v podmínkách řízené
plemenitby.
2.1.1 Povinná a doporučovaná zdravotní vyšetření a testy před zařazením do chovu
Povinná pro všechna plemena
Stav sluchu – test BAER
Všechny bílé kočky
Varlata fyziologické velikosti sestouplá v šourku
Chovní kocouři
Nepřítomnost pupeční kýly
Chovní kocouři i kočky
Povinná pro uvedená plemena
GM2/HEXB Gangliosidosis (porucha nervových uzlin)
BUR (od 1.1.2012)
AR
GM1/GALB GM2/HEXB Gangliosidosis ¨
KOR
AR
GSD IV/ GBE 1 Glycogen storage disease
NFO (od 1.1.2012)
AR
Doporučená pro všechna plemena
Stěr ze sliznice dutiny ústní
Stěr vložit do obálky s označením jména a čísla
mikročipu kočky a uložit na suchém místě pro případné
další genetické vyšetření
Zjištění krevní skupiny
FeLV (Feline leukemia virus)
FIV (Feline immunodeficiency virus)
Doporučená pro uvedená plemena
Elektroechokardiogram nebo ultrazvuk k vyloučení
PER, EXO, MCO, RAG, BRI, SPH
onemocnění srdce
Rentgenové vyšetření pro vyloučení luxace čéšky,
PER, EXO, MCO, NFO, ABY, BEN, DRX, SOM
dysplazie kyčelního, loketního kloubu
Vyšetření očí (PRA, katarakta – šedý zákal aj.)
ABY, BEN, OCI, RUS, SOM, BAL, OLH, OSH, SIA, SYL,
SYS, PEB
PKD1/AD-PKD (polycystic kidney dinase – polycystické
PER, EXO, BRI
onemocnění ledvin)
AD
HCM1/MyBPC3 (Hypertrophic cardiomyopathy –
MCO, RAG (ACS)
dědičné zbytnění srdečního svalu)
AD
SMA (Spinal muscular atrophy – atrofie zádových svalů MCO
AR
PK (Pyruvate kinase deficiency – druh hemolytické
ABY, SOM (HCL, HCS)
anemie)
AR
rdAc-PRA (Progressive retinal atrophy – pokračující
ABY, SOM, CRX, OCI
úbytek oční sítnice)
AD
GM1/GLB1 (Gangliosidosis)
BAL, OLH, OSH, SIA, SYS, PEB
AD (autosomálně dominantní typ dědičnosti)
Pokud je dominantní alela genu defektní (heterozygot), onemocnění se projeví. Pokud jsou obě dominantní alely
defektní (homozygot), má onemocnění zpravidla horší průběh nebo je tato kombinace letálním faktorem –
smrtelná.
AR (autosomálně recesivní typ dědičnosti)
Onemocnění se váže na recesivní alelu, pokud je postižena jedna recesivní alela (heterozygot), onemocnění se
neprojeví, ale toto zvíře může přenášet defektní alelu na potomstvo. Pokud jsou postiženy obě alely, onemocnění
se projeví.
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2.2 Dodatek: Zvláštní výstavní třídy
Na výstavách je možno výhradně mimo soutěž a převážně pro registrační účely vypisovat tyto zvláštní třídy:
2.2.1
Třída noviců (13a). V této třídě se posuzují kočky s neznámým původem bez PP za účelem určení plemenné
příslušnosti [FIFe 4.4.5.3]. V této třídě může být vystaveno zvíře pouze jedenkrát na výstavě FIFe v ČR, a to ve
věku nad 10 měsíců. Posouzení je podmíněno písemným povolením CHK s výjimkou plemene EUR, které toto
povolení nepotřebuje. Zvířata jsou uvedena ve výstavním katalogu.
2.2.2
Kontrolní třída (13b). Tato třída je vyhrazena kočkám ve věku nad 6 měsíců, vzešlým z povoleného
meziplemenného křížení. Posouzení je podmíněno písemným povolením CHK a provádí se na výstavě před
posuzováním, neuvádí ve výstavním katalogu.
2.2.3
Ověřovací třída (13c). Používá se při pochybnostech chovatele o zbarvení (zařazení do správné variety).
výstavním katalogu. V ověřovací třídě posouzená zvířata mohou dále soutěžit i ve třídě, do které podle
Výstavního řádu náleží (a jak jsou uvedena v katalogu) a ve zbarvení, které bylo ověřeno posouzením
v ověřovací třídě.
2.2.4
Registrační třída (18). Jde o třídu, vypisovanou na výstavách v ČR pro zvířata importovaná z non FIFe
chovatelských organizací. Posouzení je podmíněno písemným povolením CHK a je podmínkou registrace do PK.
Posouzení (tj. ověření, zda odpovídá uvedené plemeno a zbarvení EMS) se provádí na výstavě před posouzením.
Registrační třída se neuvádí ve výstavním katalogu. Posouzená zvířata mohou dále soutěžit i ve třídě, do které
podle Výstavního řádu náleží (a jak jsou uvedena v katalogu) a podle ověřeného EMS.
2.3.
Zásady pro činnost poradců chovu koček
1 Základní ustanovení
1.1
Funkce poradců chovu má základní význam v odborném organizačním a metodickém řízení chovatelství koček.
1.2
Od poradce chovu se požaduje odborná a morální vyspělost a svědomitost.
1.3
U poradce chovu se předpokládá znalost a schopnost uplatňovat předpisy ČSCH a ČSCH-SCHK.
2
Poradci chovu a organizace jejich činnosti
2.1
Po členské a organizační stránce poradci podléhají své základní organizaci (ZO). ZO jsou povinny vytvářet
poradcům vhodné podmínky k jejich činnosti.
2.2
Pro rozšíření působnosti poradce na další skupinu plemen je vždy zapotřebí doplňovací zkouška.
2.3
Hlavní poradce chovu (HPCH) řídí činnost poradců chovu pro danou kategorii plemen.
2.3.1
HPCH se účastní činnosti CHK, řeší odborné problémy, řídí experimentální chovy, vydává chovatelské plány při
šlechtění nových plemen a variet, zpracovává a koordinuje celkovou koncepci chovatelství.
2.3.2
HPCH za svou činnost odpovídá CHK.
3
Ustanovení poradce chovu do funkce
3.1
Základní podmínkou pro přijetí uchazeče a připuštění ke kvalifikační zkoušce jsou:
3.1.1
doporučení ZO, jejímž je uchazeč členem
3.1.2
dosažení věku 25 let
3.1.3
doba členství v odbornosti chovu koček minimálně 5 let a odchování minimálně 5 vrhů
3.1.4
absolvování nejméně 5 ve funkci stevarda na mezinárodní výstavě u té skupiny plemen, pro niž chce funkci
poradce chovu vykonávat. Stáže se započítávají nejvýše za dobu posledních 3 let;
3.1.5
alespoň po dobu posledních 5 let nesmí být uchazeč kárně postižen za spáchaný chovatelský přestupek.
3.2
Výjimky tam, kde není splněna podmínka věku či doby členství, popř. počtu absolvovaných stáží, může v
odůvodněných případech udělit CHK; zpravidla se stanovením zkušební lhůty.
3.3
Kvalifikační zkouška se skládá z teoretické a praktické části. Zkušební komise je nejméně tříčlenná, složená ze
členů CHK a doplněná event. o členy předsednictva ČSCH-SCHK. V komisi musí převažovat poradci chovu.
3.4
Při neúspěšném pokusu o složení kvalifikační zkoušky uchazeč zkoušku opakovat po splnění podmínek,
stanovených CHK - nové stáže, asistování u posuzování apod.. Neúspěšnost zkoušky skládané pro jednu kategorii
plemen vylučuje možnost mezitím skládat zkoušku pro jinou kategorii.
3.5
Poradce chovu může být odvolán pro neplnění povinností nebo pro závažné chyby, jichž se dopustil, byl-li kárně
postižen nebo porušil-li ustanovení předpisů FIFe, ČSCH a ČSCH-SCHK. Odvolává jej CHK.
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3.6
ZO nebo HPCH může v odůvodněných případech (odborné závady) podat CHK návrh na přezkoušení poradce
chovu formou mimořádné kvalifikační zkoušky nebo na jeho odvolání.
4
Práva poradce chovu
4.1
V rámci cíleného a řízeného chovu poradce chovu v rozsahu své působnosti navrhuje a schvaluje plánovaná
páření a je oprávněn odmítnout chovatelem navržená spojení, pokud je nepovažuje za vhodná. Rozhodnutí
poradce odůvodní chovateli písemně. Proti rozhodnutí poradce chovu má chovatel právo odvolání k HPCH, resp. k
CHK.
4.2
Poradce chovu má právo provádět kontroly chovů, kontrolovat stav zvířat, jejich umístění, hygienické a zdravotní
podmínky a záznamy v knize krytí a vrhů. Je-li to nutné, může ke kontrole přizvat jiného poradce chovu,
funkcionáře ČSCH-SCHK nebo vhodného odborníka (veterináře).
4.3
Poradce chovu má právo požadovat odstranění závad zjištěných v chovech a obracet se s žádostí o spolupráci na
výbory ZO a na vyšší orgány ČSCH-SCHK. Orgány ČSCH-SCHK a ZO jsou povinny takové případy řešit včetně
hlubší kontroly. O takové kontrole se sepíše protokol a případ lze uzavřít výhradně zjednáním nápravy nebo
kárným postihem. Poradce je povinen upozornit i na závady a přestupky jiného druhu.
4.4
Poradce chovu má právo vyžadovat od funkcionářů ZO, výstavních výborů i od chovatelů informace potřebné pro
výkon funkce (zejména fotokopie PP, výstavních hodnocení, údajů o členství apod.).
4.5
Poradce chovu může od chovatele požadovat stanovenou paušální náhradu za provedení kontroly vrhu a úhradu
cestovného. Náklady ostatních kontrol (kontroly celých chovů, opakované kontroly vrhu) hradí ten, kdo si jejich
uskutečnění vyžádal či kdo vyvolal potřebu jejich provedení.
5
Povinnosti poradců chovu
5.1
Poradce je povinen soustavně zvyšovat svoji odbornou kvalifikaci. Aspoň jednou ročně se musí zúčastnit
výstavního posuzování ve funkci stevarda nebo asistenta posuzovatele. Toto se netýká posuzovatelů.
5.2
Poradce je povinen vyřizovat včas administrativní záležitosti související se schvalováním krytí, vystavováním
krycích listů a kontrolami vrhů.
5.3
Po provedené kontrole vrhu uvede poradce v krycím listu svoje jednoznačné vyjádření (rozliší zápis do LO nebo
RIEX, uvede případné vady koťat vedoucí k vyřazení z chovu apod.). Společně s chovatelem doplní všechny údaje
krycího listu a potvrdí zápisy v knize krytí a vrhů.
5.4
Poradce je chovateli povinen poskytovat rady v otázkách, týkajících se konkrétního chovu koček v držení
chovatele. Poradce je povinen při styku s chovatelem vyžadovat podmínky chovu odpovídající etickým zásadám a
CHŘ. Je povinen brát v úvahu a řešit všechny případy jejich nedodržování.
5.5
Při kontrolách musí poradce dodržovat a vyžadovat hygienické a zdravotní zásady vedoucí k dobrému
zdravotnímu stavu zvířat v chovech.
5.6
Poradcův vlastní chov a chovy příslušníků jeho domácnosti podléhají kompetenci jiného poradce chovu.
6
Závěrečná ustanovení
6.1
Změny a doplňky Zásad pro činnost poradců chovu koček vydává CHK.
6.2
Při uplatnění pravidel pro volnou plemenitbu přecházejí práva poradce chovu (bod 4) a povinnosti poradce chovu
(bod 5) přiměřeným způsobem na chovatele.
2.3.1
Podmínky kvalifikační zkoušky poradce chovu koček
Samostatný předpis zpřesňující ustanovení přílohy CHŘ Zásady pro činnost poradce chovu. Podrobněji stanoví
podmínky pro přijetí ke zkoušce a obsah kvalifikační zkoušky poradce chovu.
1
Přihláška
Kandidát ke kvalifikační zkoušce podáví písemnou přihlášku plemenné knize. Forma přihlášky není
předepsána, musí však obsahovat:
identifikační údaje (příjmení, jméno, titul, přesná adresa, telefon, emailová adresa, datum narození,
datum vstupu do ČSCH, číslo členského průkazu, event. odborné předpoklady);
doporučení výborem mateřské ZO s potvrzením správnosti uváděných údajů (zejména věkového limitu,
doby členství min 5 let bez kárného postihu, plnění členských povinností apod.);
doklady o absolvovaných stážích (výstava, datum konání, kategorie plemen, vyjádření a podpis
posuzovatele na Vysvědčení stevarda).
Plemenná kniha kandidáta pozve ke zkoušce písemnou pozvánkou nejméně 1 měsíc předem. Náklady si
kandidát hradí sám. Předem neomluvená neúčast kandidáta při zkoušce má za následek anulování podané
přihlášky a přijetí nové přihlášky po uplynutí nejméně 6 měsíců.
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2
Žádost o výjimku (k bodu 3.2)
Žádost o výjimku z podmínek připuštění ke zkoušce se podává formou přihlášky s uvedením důvodů žádosti o
udělení výjimky.
3
Obsah kvalifikační zkoušky (k bodu 3.3)
A Teoretická část - témata:
ověření znalosti CHŘ a ověření schopnosti kandidáta ji používat v praxi
ověření znalosti stanov a ostatních obecných předpisů ČSCH arch-SCHK
ověření znalosti výstavního řádu
ověření základní znalosti anatomie, fyziologie, etologie a zdravovědy kočky
ověření základní znalosti praktické genetiky kočky
ověření znalostí a dovedností v praktické péči o kočku a dobrých schopností využívat získaných
chovatelských zkušeností
ověření znalosti organizační struktury ČSCH-SCHK popř. ČSCH
B Praktická část - témata:
ověření schopnosti provést rozbor předloženého PP kočky s určením vhodného krycího partnera z
několika nabídnutých, s určením možných zbarvení potomstva z daných rodičů, stanovením přibližné
pravděpodobnosti výskytu zbarvení potomků, stanovením stupně příbuznosti apod.
ověření schopnosti správně vyřešit konkrétní sporný případ podle krycího listu a PP uplatněním CHŘ a
jeho příloh
ověření spolehlivé manipulace s kočkou - předvedení kontroly chrupu, kontroly ušních boltců, fixace
kočky apod.
ověření schopnosti využívat teoretické znalosti a praktické zkušenosti v praxi poradce chovu
4
Hodnocení
4.1
Je-li výsledek obou částí zkoušky zkušební komisí hodnocen jako výborný nebo velmi dobrý, je kandidátovi
přiznána kvalifikace poradce chovu pro příslušnou kategorii plemen bez časového omezení.
4.2
Je-li výsledek hodnocen pouze jako dobrý, je kvalifikace kandidátovi přiznána zpravidla s časovým vymezením
zkušební dobou. Po jejím uplynutí CHK rozhodne, zda je nutné ověřit růst odborné způsobilosti doplňovací
zkouškou nebo zda kandidát již ve vykonané funkci poradce chovu způsobilost prokázal.
4.3
Je-li výsledek hodnocen hůře než dobře, kandidát podmínky kvalifikační zkoušky nesplnil. Má právo kvalifikační
zkoušku opakovat podle ustanovení CHŘ a jeho přílohy.
4.4
Pro rozšíření kvalifikace poradce chovu na další kategorii plemen platí obdobné podmínky.
4.5
CHK může kandidátovi nebo poradci chovu uložit lhůtu ke složení doplňovací či ověřovací zkoušky.
4.6
Kandidát nebo poradce chovu předkládá při kvalifikační zkoušce k nahlédnutí knihu vrhů a krytí svého chovu.
2.4
Přehled defektů vedoucích k trvalému nebo dočasnému vyřazení kočky z chovu
1
Prokazatelné metabolické a imunitní poruchy zvířete, které výrazně:
1.1
ohrožují odchov a zdravý vývoj potomstva nadměrným rizikem dědičného zatížení a riziky při graviditě, porodu a
kojení;
1.2
ohrožují rodičovské zvíře.
2
Evidentní defekty exteriéru zvířete, zejména:
2.1
nedostatečný až trpasličí růst, vývojové vady zejména růstu kostí a páteře;
2.2
obecně nevyvinutý nebo neúplně vyvinutý chrup (vrozeně chybějící zuby), předkus a podkus větší než 2 mm,
deformace čelistí;
2.3
kupírovaný ocas a/nebo uši, amputované drápky;
2.4
nadpočetné nebo chybějící prsty, srostlé prsty (polydaktylie, oligodaktylie);
2.5
šilhavost;
2.6
jakékoliv anomálie varlat;
2.7
kýly, rozštěpy, vrozené anatomické odchylky či deformace, všechny výrazné vzhledové vady odlišující zvíře od
požadavků standardu;
2.8
vrozené či dědičné problémy depigmentace nebo postupná ztráta pigmentu v srsti a na pokožce, na různých
místech, různého tvaru a různých rozměrů (nežádoucí bílé skvrny, nežádoucí nepigmentovaná místa v srsti).
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3
Prokazatelné vážné organické a psychické vady zvířete, zejména:
3.1
nervové a psychomotorické poruchy či nemoci, vážné poruchy chování (odchylné projevy chování, nadměrná
bázlivost, agresivita, epilepsie);
3.2
vážné srdeční a oběhové a jiné vady, neslučitelné s normálním vývojem;
3.3
novotvary, orgánové degenerativní změny, slepota, hluchota;
3.4
chronická, neléčitelná nebo nedoléčená přenosná onemocnění včetně parazitárních, např. dermatomykózy, ušní,
oční, nosní a jiné záněty;
3.5
jiné exteriérové vady a odchylky s prokazatelně dědičným působením, jiné neodstraněné zdravotní závady
ohrožující zvíře nebo potomstvo; prokazatelný opakovaný výskyt defektu u potomstva při páření s různými
krycími partnery, jde-li o defekt uvedený v bodech 1 až 3 (řeší CHK po dohodě s veterinárním lékařem).
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