
Zápisní řád ČPSK 
 

 

Cílem Českého pointer a setter klubu, zapsaného spolku (dále jen „klub“) je chov plemen Anglický setr, 
Gordonsetr, Irský červenobílý setr, Irský setr a Pointr dle platného standardu FCI se zaměřením na 
zachování jejich původního pracovního typu, všech specifických loveckých vlastností a správné funkční 
tělesné stavby, při udržení zdravého genetického fondu populace těchto plemen. 

Zápisní řád ČPSK je základní normou pro chov plemen anglických stavěcích psů plně respektující Zápisní 
řád ČMKU a jejím prostřednictvím Mezinárodní chovatelský řád FCI a Řád ochrany zvířat při chovu psů. 

S chovatelstvím je neslučitelný chov jakéhokoli plemene bez průkazu původu FCI, podpora tohoto 
konání a obchod se psy, tzv. překupnictví. 

 

Čl. I  

Obecné podmínky 

1. Základní požadavky a povinnosti chovatelů:  

a)  Reprodukce chovných zvířat je přípustná: 

-  ode dne ukončeného 17. měsíce věku až do dne ukončeného 8. roku věku u fen 

-  u psů ode dne ukončeného 17. měsíce doživotně.  

-  u fen, které ukončily 8. rok věku, je možné zabřeznutí pouze se souhlasem příslušného 

poradce chovu a na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na 

začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik.  

b)  Maximální počet vrhů u chovné feny jsou 3 za období 24 měsíců, a to včetně vrhů, kdy fena 

porodí pouze jedno štěně (i mrtvé); ideální počet je jeden vrh ročně.  

2. Chovatel ČPSK, z.s. je oprávněn chovat na jedincích řádně zapsaných v plemenné knize ČMKU a 

se splněním chovných podmínek pro zařazení jedince do chovu. 
3. Chovné podmínky pro zařazení jedince do chovu jsou stanoveny v samostatné Směrnici 

schválené Členskou schůzí. 
 

 

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.  

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) psi a feny s vadami, které standard příslušného plemene uvádí jako vady vylučující,  

c) 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. Členství chovatele není omezeno na jeden chovatelský klub. Chovatel však může mít zařazené 

chovné jedince a chovat, tj. zapisovat vrhy, pouze v jednom z nich. 

 

4. ČPSK, z.s. poskytuje chovatelský servis svým členům. Poskytuje také chovatelský servis nečlenům 

klubu za splnění chovných podmínek jedince. Klub musí předem písemně vymezit smluvní 

podmínky s chovateli – nečleny; to neplatí, jestliže nečlen prokazatelně porušil předpisy 

související s chovem, v tom případě není povinností klubu poskytovat nečlenovi chovatelský 

servis. Poplatky spojené s chovatelským servisem poskytovaným klubem členům i nečlenům 

upravuje vnitřní směrnice. 

Chovatelský servis klubu je poskytován na základě členství v klubu nebo smlouvy uzavřené mezi 

chovatelem a klubem.  

         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  

 

 

Čl. III 

Chovní jedinci  

1. Chovní jedinci jsou psi a feny, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný 

plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění chovných podmínek 

stanovených Směrnicí č. 2 

2. Poradce chovu zařadí jedince do kartotéky chovných jedinců ČPSK pouze po předložení originálu 

průkazu původu a po doložení splnění chovných podmínek na základě: 

- Kopie výstavního posudku, kde je uvedena výška, zuby a barva oka 

- Kopie tabulky nebo nezpochybnitelného záznamu v pracovní knížce ze 

zkoušky, která opravňuje k zařazení do chovu 

- Výsledku vyšetření DKK 

- Fotografie jedince ve výstavním postoji 

Majitel je povinen obratem zaplatit poplatek za zařazení jedince do chovu dle Směrnice č. 1 o 

poplatcích. 

3. Úspěšné splnění chovných podmínek pro zařazení do chovu označí příslušný poradce chovu do 

průkazu původu. Majitel chovného jedince pak předá průkaz původu, případně i přílohu průkazu 

původu plemenné knize k zapsání do evidence chovných jedinců. 

4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince musí být majitelem zaznamenána v průkazu původu 

a do 15 dnů oznámena klubu a plemenné knize a doložena kopií aktuálního originálu průkazu 

původu s provedenou změnou. Majitel je též povinen bez zbytečného prodlení oznámit 

chovatelskému klubu a plemenné knize úhyn chovného jedince. 

 

 

 

 



Čl. IV 

 Krycí list 

1. Pro plánované krytí chovné feny vystaví příslušný poradce chovu krycí listy.  

2. Platnost krycích listů je neomezená. Pro nečleny klubu je směrnicí platnost omezena na 1 rok.  

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  

5. Řádně vyplněné a podepsané originály krycích listů jsou dokladem, který je součástí přihlášky k 

zápisu vrhu, nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání jejich průkazů původu.  

 

 

Čl. V 

Krytí  

1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci řádně zapsanými v PK uznaných FCI a na 

základě platného krycího listu.  

2. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden v krycím listě.  

3. Po krytí vyplní a podepíšou krycí listy oba majitelé/držitelé chovných jedinců.  

4. Část kopie krycího listu – „potvrzení o krytí feny“ si ponechá její majitel. Zbytek kopie krycího listu 

je majitel feny povinen zaslat do deseti dnů po nakrytí poradci chovu pro další zpracování. 

 

 

Čl. VI 

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 poradce chovu.  

2. O narození štěňat je chovatel povinen do deseti dnů podat písemnou 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. O zápisová čísla event. tetovací čísla žádá plemennou knihu přímo chovatel. 

4. Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) majiteli (držiteli) krycího psa a příslušnému poradci 

chovu do 75 dnů po krytí.  

5. Chovatel je povinen vést evidenci svých vrhů a nabyvatelů štěňat ze své chovatelské stanice. 

Evidenci krytí musí vést i majitel krycího psa. 

 

 



Čl. VII 

Zápisy štěňat do plemenné knihy 

1. Průkaz původu vystavuje pověřené pracoviště plemenné knihy ČMKU – pracoviště č. 3 ČMKJ na 

základě smlouvy s ČPSK.  

2. Podkladem pro zápis štěňat do plemenné knihy je výhradně platná přihláška k zápisu vrhu. Kromě 

originálního podpisu chovatele a poradce chovu musí být přihláška nebo krycí list označeny 

razítkem příslušného chovatelského klubu nebo razítkem poradce chovu, který doporučuje zápis 

štěňat do plemenné knihy.  

3. Součástí přihlášky zápisu vrhu je originál krycího listu a v případě zahraničního krytí i kopie 

originálu průkazu původu krycího psa včetně dokladu o chovnosti.  

4. Přihláška zápisu vrhu označených štěňat musí být odeslána plemenné knize nejpozději do 3 

měsíců od data vrhu. Přihláška musí být potvrzena veterinářem, který provedl označení štěňat 

tetováním či čipem.  

 

Čl. VIII 

Závěrečná ustanovení 

1. Porušení výše uvedených ustanovení tohoto řádu chovatelem nebo majitelem (držitelem) 

chovného jedince má za následek kárné řízení. 

2. Zápisní řád mohou doplňovat Směrnice schválené členskou schůzí ČPSK. 

 

 

Schváleno Členskou schůzí klubu dne 12.2.2017. 


