
DODATEK KLUBU CHOVATELÙ SVATOBERNARDSKÝCH PSÙ ÈR Z.S.
K ZÁPISNÍMU ØÁDU ÈMKU

Dodatek Klubu chovatelù svatobernardských psù ÈR z.s. k zápisnímu øádu ÈMKU
upravuje chov svatobernardských psù na území ÈR.

Je podøízen Chovatelskému a Zápisnímu Øádu ÈMKU a
Chovatelskému øádu FCI a Øádu ochrany zvíøat pøi chovu psù ÈMKU.

Cílem  Klubu chovatelù svatobernardských psù ÈR z.s. je èistokrevný chov svatobernardských psù dle 
standardu FCI è. 61, pøi zachování biologického zdraví každého jedince. Pro realizaci tohoto cíle vydává Klub 
tento dodatek k zápisnímu øádu ÈMKU.

I. Úvodní ustanovení

1. Dodatek Klubu chovatelù svatobernardských psù ÈR z.s. k zápisnímu øádu ÈMKU je základní normou pro èistokrevný 
chov svatobernardských psù.

2. Ustanovení tohoto øádu jsou závazná pro každého chovatele nebo majitele svatobernardského psa a jejich 
dodržování je podmínkou pro zapsání štìòat (psù) do plemenné knihy.  

3. Klubu chovatelù svatobernardských psù ÈR z.s. poskytuje chovatelský servis èlenùm a na základì uzavøené smlouvy 
o poskytování chovatelského servisu také neèlenùm klubu. Chovatel nemusí být èlenem Klubu chovatelù 
svatobernardských psù ÈR z.s.  Poplatky za bonitaci, kontrolu vrhu a další poplatky jsou úètovány podle aktuálního 
ceníku KCHSBP ÈR z.s.  

II. Chov a jeho øízení

1. Chovem se rozumí cílevìdomá plemenitba, k níž lze použít pouze chovných jedincù.

2. Za øízení chovu odpovídá chovatelské kolegium. 

3. V èele chovatelského kolegia stojí poradce chovu. Èleny kolegia jsou všichni èlenové výboru Klubu chovatelù 
svatobernardských psù ÈR z.s.  

4.  Chov svatobernardských psù je èistokrevnou plemenitbou kontrolovanou Klubem chovatelù svatobernardských psù 
ÈR z.s. Ve smyslu tohoto øádu se tímto rozumí možnost využít všech chovných jedincù. Držitel feny je povinen umožnit 
orgánùm KCHSBP ÈR z.s. kontrolu vrhu. 

5. Užší pøíbuzenskou plemenitbu schvaluje chovatelské kolegium na základì pøedem podané písemné žádosti k poradci 
chovu. 

6. Chovatel je povinen umožnit provedení krevní zkoušky nebo biologické zkoušky k ovìøení identity vrhu v pøípadech 
odùvodnìné pochybnosti o pùvodu vrhu. Pokud zkouška nepotvrdí pochybnosti o pùvodu vrhu, nese náklady na její 
provedení Klub. V opaèném pøípadì je povinen uhradit veškeré náklady chovatel.

7. Klub je oprávnìn svými orgány kontrolovat a sledovat:
a) zda jsou chovní jedinci v trvalém držení majitele
b) v jakých podmínkách (ustájení, zacházení, výživa, hygiena apod.) jsou chovní jedinci drženi a v jakém jsou 
zdravotním stavu
c) jaké podmínky má chovatel pro odchov štìòat

III. Chovní jedinci

1. Chovní psi a feny jsou èistokrevnými jedinci, kteøí vlastní platný prùkaz pùvodu vystavený nebo registrovaný 
plemennou knihou uznanou FCI a byli zaøazeni do chovu na základì splnìných podmínek.

2. Pro zaøazení do chovu je nutné splnit následující podmínky:
a) Jedinec musí mít v PP uvedeny pøedky do ètvrté generace. 
b) Absolvování bonitace se známkou “Chovný”. Bonitaci lze absolvovat od vìku 18 mìsícù u psù i fen. Chovnost psù 
uznána od 18 mìsícù a horní hranice není stanovena. Chovnost fen je urèena od 22 mìsícù do 8 let vìku. Bonitaci 
upravuje Bonitaèní øád KCHSBP ÈR z.s.
c) Jedinec musí mít vyhotovené rtg vyšetøení na DKK a DKL po dosažení vìku 18 mìsícù. Vyhodnocení provádí pro náš 
klub MVDr. Jaromír Ekr v Hradci Králové. Do chovu nebudou zaøazeni jedinci s tìžkou dysplazií (DKK - stupeò E, DKL - 
stupeò 3) a to i jednostrannì. Všichni psi a feny zaøazení do chovu musí mít stanoven DNA profil a v pøípadì, kde je to 
možné, také potvrzenou parentitu.
d) Je v pravomoci Klubu chovatelù svatobernardských psù ÈR z.s. vyžádat nezbytná odborná vyšetøení nutná k 
potvrzení nebo vylouèení skryté dìdièné vady nebo dìdièné pøedpokládané vady.



3. Dovezení jedinci se splnìnou bonitací v dané zemi a v souladu se standardem FCI, v souladu se všemi podmínkami 
chovu v ÈR a zároveò vyhotovenými a posouzenými rtg snímky DKK a DKL dle norem FCI jsou považováni za chovné a 
nemusí bonitaci opakovat. Je ovšem nutné doložit poradci chovu dokumenty potvrzující bonitaci v dané zemi a uznání 
psa nebo feny chovným (chovnou). Dále dokumenty s výsledky DKK a DKL a také DNA profil. Na základì tìchto 
dokumentù poradce chovu danou chovnost potvrdí. V pøípadì pochybností, dodání majitelem neúplných podkladù pro 
zaøazení do chovu z dané zemì nebo v pøípadì uznání chovnosti v dané zemi v rozporu s našimi pøedpisy má poradce 
chovu právo naøídit daného psa nebo fenu pøedvést na bonitaci poøádané Klubem chovatelù svatobernardských psù ÈR 
z.s. Bonitace ze zahranièí není akceptována u reimportovaných jedincù.

4. Uspìšné splnìní podmínek pro zaøazení do chovu oznaèí KCHSBP ÈR z.s. do prùkazu pùvodu. Majitel je povinen 
pøedat prùkaz pùvodu plemenné knize k zapsání jedince do rejstøíku chovných jedincù v co možná nejkratší dobì po 
splnìní pøedepsaných podmínek. 

5. Pøi dovozu bøezí feny musí fena splòovat chovné podmínky té zemì, odkud byla fena dovezena a musí být zároveò v 
souladu s podmínkami chovu v ÈR vèetnì podmínek pro zaøazení do chovu v ÈR. Zda fena splòuje všechny podmínky k 
tomu, aby jejímu vrhu mohly být vydány prùkazy pùvodu si musí majitel / držitel feny ovìøit u poradce chovu na základì 
poskytnutí všech potøebných dokumentù ještì pøed samotným dovozem bøezí feny. V pøípadì, že jsou všechny tyto 
podmínky splnìny vydá poradce chovu písemný souhlas s dovozem bøezí feny a zapsáním jejího vrhu v ÈR.

IV. Krycí list

1. Krycí list je k dispozici majitelùm / držitelùm chovných fen u poradce chovu na základì písemné žádosti majitele / 
držitele feny. V žádosti uvádí majitel / držitel feny požadované krycí psy (zpravidla 3). Poradce chovu návrh potvrdí nebo 
v odùvodnìných pøípadech navrhne jiné krycí psy. Pokud je chovatel zaèáteèník, èi si není se svým výbìrem jistý, obrátí 
se na poradce chovu, který mu doporuèí jednoho èi více krycích psù. V pøípadì nesouhlasu poradce chovu s výbìrem 
krycího psa uvedeného v žádosti má právo majitel / držitel feny podat písemné odvolání k výboru KCHSBP ÈR z.s. Ten 
odvolání projedná a rozhodne o nìm nejdéle do 30 dnù od jeho doruèení.

2. Platnost krycího listu je neomezená. Poplatek za vystavení krycího listu je stanoven dle aktuálního ceníku KCHSBP 
ÈR z.s.

3. Pøi krytí v zahranièí je tøeba doložit pøedem poradci chovu potvrzení o chovnosti krycího psa v dané zemi, kopii prùkazu 
pùvodu psa a kopii výsledkù DKK, DKL a DNA profil. Krytí v zahranièí nebude umožnìno v pøípadì, že uznání chovnosti v 
dané zemi není v souladu nebo je dokonce v rozporu s podmínkami chovu svatobernardských psù v ÈR. Rozhodnutí 
náleží poradci chovu. V pøípadì zamítnutí zahranièního krytí poradcem chovu má právo majitel / držitel feny podat 
písemné odvolání k výboru KCHSBP ÈR z.s. Ten odvolání projedná a rozhodne o nìm nejdéle do 30 dnù od jeho 
doruèení.

4. Zpùsob manipulace s krycími listy je uvádìn pøímo na krycích listech.

V. Vrh a kontrola vrhu

1. Majitel / držitel feny je povinen nahlásit vrh do dvou dnù hlavnímu poradci chovu a rovnìž majiteli krycího psa. 

2. Fena mùže mít v kalendáøním roce pouze jeden vrh.

3. Kontrolu vrhu provádí poradce chovu nebo jím povìøený èlen výboru. Cena za kontrolu vrhu je stanovena aktuálním 
ceníkem KCHSBP ÈR z.s. Kontrola vrhu je povinná vždy u prvního vrhu svatobernardských psù daného chovatele nebo 
na základì naøízení výboru KCHSBP ÈR z.s. Jinak jsou kontroly vrhu provádìny pouze na žádost chovatele. Kontrola 
vrhu je provádìna v 6 - 8  týdnech vìku štìòat.

4. Zapisují se i ta štìòata, která neodpovídají standardu a nemohou být použita k chovu.

5. Oznaèení štìòat je provádìno jednotnì èipováním. To provádí a potvrzuje veterinární lékaø. Doporuèujeme èipovat 
nejdøíve v  6. týdnu vìku štìòat.

6. Chovatel zaznamenává každý vrh do Knihy odchovù.

7. Prodej štìòat provádí a štìnì novému majiteli pøedává výhradnì chovatel nebo jím povìøená osoba a to nejdøíve ve 
vìku 50 dní.

Tento Dodatek KCHSBP ÈR z.s. k Zápisnímu øádu ÈMKU byl schválen na èlenské schùzi KCHSBP ÈR z.s.
ve Svobodných Dvorech dne 29.2.2020 a úèinnosti nabývá dne 1.3.2020.
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