
Český pointer a setter klub, z.s. 
IČO: 45249075 
sídlo spolku: Lešanská 1176/2a, Chodov, 141 00 Praha 4 
(dále jen ČPSK) 
 
a 
 
Moravskoslezský klub anglických ohařů, z.s. 
IČO: 02096927 
sídlo spolku: Lešanská 1176/2a, Chodov, 141 00 Praha 4  
(dále jen MSKAO) 
 
spolu uzavírají tuto 
 
 

DOHODU O CHOVNÝCH PODMÍNKÁCH 
 
 
Mezi oběma kluby v souladu se zněním Zápisního řádu ČMKU, čl. III., odst. 2 je shoda 
v chovných podmínkách, které byly odsouhlaseny členskou schůzí ČPSK dne 2.2.2020 a 
členskou schůzí MSKAO dne 8.3.2020 takto:   
 

CHOVNÉ PODMÍNKY 
plemen pointr, anglický setr, gordonsetr, irský červenobílý setr a irský setr 
 

1. Zdraví 
- rentgen na dysplazii kyčelních kloubů (DKK) – maximálně stupeň 2/2 (nově značeno 

C). 
 

2. Výstavy 
- získané ocenění na jakékoliv oficiální výstavě v ČR 
- známka výborná nebo velmi dobrá 
- v posudku z výstavy, jarního svodu nebo v rodokmenu musí být uveden skus, chrup, 

výška a barva oka 
- v den výstavy nebo jarního svodu musí být posuzovanému jedinci minimálně 12 

měsíců 
- skus nůžkový (event. klešťový) 
- chrup úplný 
- minimální kohoutková výška u feny 55 cm 
- minimální kohoutková výška u psa 58 cm 
- barva oka dle standardu. 

 
3. Zkoušky 
- úspěšné absolvování zoušky typu FT (Derby, NFT, MFT, FT-GT) nebo 
- absolvování zkoušky podle zkušebních řádů ČMMJ (ZV, PZ); zkoušky, jejíž zkušební 

řád vychází ze zkušebních řádů ČMMJ (ZV, PZ) v I. nebo II. ceně.  
   



4. Další ujednání 
- poradce chovu v souladu se Zápisním řádem ČMKU a Chovatelským řádem FCI má 

kompetenci k udělení výjimky z výše uvedených chovných podmínek, a to u jedinců, 
kteří jsou přínosem pro chov  

- dle Zápisního řádu ČMKU je možné zapsání vrhu i nečlenovi klubu při dodržení 
chovných podmínek daného plemene. Klub musí předem písemně vymezit smluvní 
podmínky s chovatelem – nečlenem 

- oba kluby si vzájemně uznávají chovné jedince 
- členství je možné v obou klubech současně, ale chov je přípustný pouze v jednom 

klubu za respektování chovných podmínek 
- v jednom klubu je pes jednoho majitele uchovněn jedenkrát (dle zápisního řádku 

ČMKU). 
  
 
 
 
Dne ………………………………… 
 
 
 
 
 
………………………………………..    ……………………………………….. 
Ing. Martin Hučko     Mgr. Eva Illová 
předseda ČPSK      předsedkyně MSKAO 
 
 
 


