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ZÁPISNÍ  

Klubu chovatelů a přátel ruských černých teriérů v ČR, z.s. 

IČ: 02424975 

Se sídlem: Havlíčkova 506/39, 664 34 Kuřim 
 

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Zápisní řád Klubu chovatelů a přátel ruských černých teriérů v ČR, z.s. (dále jen „klub“) je základní normou pro 
chov ruských černých teriérů v ČR. 

2. Klub současně dodržuje Řád ochrany zvířat při chovu psů Českomoravské kynologické unie schválený ÚKOZ dne 
23. 2. 2006 pod č.j. 3523/2005–11020. 

3. Chov je řízen klubem. 

4. Chovatelské podmínky určuje Klub v souladu s předpisy Českomoravské kynologické unie (dále jen „ČMKU“), 
Mezinárodní kynologické federace (dále jen „FCI“) a závaznými právními předpisy, zejm. zákonem č. 87/1987 Sb. 
O veterinární péči v platném znění a zákonem č. 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání v platném znění. 

5. Základními chovatelskými normami jsou: plemenný standard FCI v plném rozsahu a Zápisní řád ČMKU a FCI 
v platném znění. 

II. CHOV A JEHO ŘÍZENÍ 

1. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba mezi dvěma čistokrevnými jedinci plemene ruský černý teriér s platným 
průkazem původu (dále jen „PP“) zapsaným v plemenné knize FCI. Jakékoliv jiné křížení je v rozporu s předpisy FCI 
a je tudíž nepřípustné. Chov na jedincích nezapsaných v uvedených plemenných knihách nebo chov psů 
prostřednictvím jiné kynologické organizace než pod hlavičkou FCI není chovateli povolen. 

2. S chovatelstvím je neslučitelný chov jakéhokoli plemene bez průkazu původu vydaného národní kynologickou 
organizací zastřešenou FCI a podpora tohoto konání. S chovatelstvím je též neslučitelné překupnictví psů a jeho 
podpora. Štěňata i dospělí psi mohou být předáni novému nabyvateli pouze přímo od chovatele nebo předchozího 
majitele, nikoli prostřednictvím třetí osoby; výjimku tvoří smluvně zajištěný přepravce. Není povolen prodej v 
obchodech, na burzách, tržištích a prostřednictvím výkupu. 

3. V případě porušení shora uvedených a dalších nařízení tohoto Zápisního řádu může být chovatel postižen podle 
tohoto a dalších platných řádů a Stanov klubu a podle čl. X, bod 9 Zápisního řádu ČMKU. 

III. CHOVNÍ JEDINCI 

1. Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří mají PP vystavený nebo registrovaný plemennou knihou FCI a byli 
zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených jejich místopříslušným klubem. 

2. Podmínkou pro zařazení jedince do chovu v ČR je splnění účasti na svodu mladých jedinců, absolvování 2 výstav se 
zadáváním min. CAC-ČR v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní nebo šampionů/vítězů (pes ohodnocen známkou 
„výborný“, fena „výborná“ nebo „velmi dobrá“) a splnění bonitačních podmínek klubu ve smyslu standardu RČT. 
Dále pak doložením vyhodnoceného RTG kyčelních a loketních kloubů pouze od smluvního vyhodnocovatele klubu. 
Snímek vyhotoven ve věku jedince min. od dovršení 18 měs. Tyto podmínky musí splnit pro užití k chovu v ČR i 
jedinci v dlouhodobé nebo krátkodobé zápůjčce, pronájmu nebo spolumajitelství občana ČR, pokud mají být 
zapsáni prostřednictvím klubu jako chovní. Dále doložením genetického vyšetření na Hyperurikosurii ( HUU ) 
z laboratoře Genomia nebo Laboklin. 

3. Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu a získaný bonitační kód vyznačí člen bonitační komise do PP 
jedince. Majitel chovného jedince pak předá PP plemenné knize k zapsání jedince do evidence chovných jedinců. 

4. K chovu (krytí) může být použit chovný jedinec min. stáří 18 měsíců. 

5. Fena smí být použita k chovu (datum krytí) naposledy v den kdy dosáhla věku 8 let. (Např. fena narozená 1. ledna 
2005 smí být naposledy kryta 1. ledna 2013). 

6. Pro zařazení importovaných chovných jedinců do chovu v ČR prostřednictvím klubu je majitel importovaného 
jedince povinen doložit poradci chovu vyhodnocení RTG DKK importovaného jedince, doklad o uchovnění jedince 
ze země, kde byl jedinec zanesen do seznamu chovných jedinců a posudek z výstavy se zadáváním titulu min. CAC, 
absolvované na území ČR a ne starší jednoho roku s výsledkem u psa „výborný“, fena „výborná“ nebo 
„velmi dobrá“. Ke dni zařazení do chovu musí být importovaný jedinec přeregistrovaný do plemenné knihy ČMKU. 
Předvedení importovaného chovného jedince k posouzení na bonitaci místo výstavy se preferuje a je možné. Pro 
zahraniční chovné jedince v dlouhodobé nebo krátkodobé zápůjčce, pronájmu nebo spolumajitelství do nebo v ČR 
platí tytéž podmínky, jako pro importované chovné jedince, vyjma povinnosti přeregistrace do plemenné knihy 
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ČMKU. 

IV. CHOVATEL, MAJITEL CHOVNÉHO JEDINCE 

1. Majitel chovného jedince je fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnické právo k chovnému jedinci vyznačeno 
v PP. PP je nezaměnitelný a neprodejný doklad čistokrevného jedince. 

2. Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována. 

3. Držitelem chovného jedince je buď majitel, nebo ten, kdo je majitelem zmocněn užívat jej k chovu. V takovém 
případě je nutno doložit klubu před vystavením krycího listu smlouvu, upravující podmínky k feně mezi majitelem 
a držitelem. 

4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo jeho úhyn MUSÍ být do 15 dnů oznámena písemně (možno 
elektronicky) vedení klubu (PCH) a plemenné knize ČMKU. 

5. Změna v držení chovného jedince i spolumajitelství (dokládá se klubu smlouva upravující podpisová práva majitelů 
vůči jedinci): neprodleně. Při zapůjčení (postoupení práva chovu) nebo pronájmu psa/feny se dokládá smlouva; 
oznamovací povinnost do 15 dnů platí i pro zapůjčení a pronájem. 

6. Převod březí feny je možný pouze po předchozí dohodě s vedením klubu. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou 
štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele nebo držitele a ten přebírá i všechny povinnosti plynoucí z 
krytí chovným psem. Při převodu vlastnictví březí feny ze zahraničí je třeba doložit zahraniční doklad o nakrytí na 
předepsaném formuláři (je-li v daném státě používán). Převod vlastnictví se dokládá kupní nebo darovací 
smlouvou. V případě převodu vlastnictví březí feny musí předem klub souhlasit se zápisem vrhu. Oba rodiče vrhu, 
tj. jak importovaná březí fena, tak krycí pes, musí splňovat podmínky pro importované jedince a zahraniční krytí, 
uvedené v odst. III. tohoto zápisního řádu. 

7. V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit klubu souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů 
nebo držitele, podepsaný všemi ostatními spolumajiteli upravující podmínky ve vztahu k jedinci. 

8. V případě spolumajitelství a převodu práva chovu/zapůjčení jedinců rozhoduje o využití v chovu výbor klubu ve 
spolupráci s majitelem. 

9. V případě členství ve dvou nebo více klubech převod březí feny z klubu do klubu je možný pouze po dohodě obou 
klubů - vrh má být formálně dokončen v klubu, který vydal krycí list, nedohodnou-li se kluby mezi sebou jinak. 

10. V případě zahraničního spolumajitelství chovného jedince musí být všichni zúčastnění spolumajitelé uvedeni v 
průkazu původu. Dokládá se klubu kopií smlouvy. Jedince lze uchovnit pouze v zemi, kde je zapsán v plemenné 
knize. 

11. V případě zapůjčení zahraničního chovného jedince plemenná kniha nepřiděluje zápisové číslo ČMKU. Dokládá se 
klubu a ČMKU kopií průkazu původu, smlouvou o zapůjčení a kopií dokladu o chovnosti jedince. O využití v chovu 
rozhoduje výbor klubu ve smyslu odst. III. bodu 6. tohoto Zápisního řádu ve spolupráci s držitelem zapůjčeného 
jedince. 

12. V případě spolumajitelství nebo převodu práva (zapůjčení) k chovu musí být doložena klubu smlouva, která stanoví 
podpisové právo jednoho ze spolumajitelů. Písemné postoupení práva chovu se musí neprodleně, poskytnout v 
kopii klubu. 

13. Klub umožňuje chov ruského černého teriéra i nečlenům klubu, a to v případě, že tento nečlen uzavře s klubem 
písemnou Smlouvu o poskytování chovatelského servisu a dodrží klubem stanovené podmínky takového servisu. 

V. KRYCÍ LIST 

1. Pro plánované krytí chovné feny vystaví PCH na žádost chovatele krycí list. Chovatel je povinen požádat o 
vystavení krycího listu s dostatečným předstihem, nejpozději 14 dní před předpokládaným háráním feny. 

2. K první žádosti o krycí list přiloží chovatel fotokopii PP a fotokopii certifikátu chovatelské stanice, popř. další 
doklady na žádost PCH. 

3. Poradce chovu je povinen na požádání poskytnout seznam krycích psů, na žádost chovatele doporučit krycí psy, 
upozornit na nevhodné genetické spojení s možným výskytem vad. 

4. Platnost krycího listu je omezena max. na dobu 1 roku ode dne vydání. 

5. Krycí list musí obsahovat následující údaje: 

• název chovatelské stanice, na kterou bude vrh odchován 

• adresa, kde bude vrh i s fenou-matkou umístěn 

• jméno psa (psů) ke krytí navrženého buď samotným chovatelem nebo PCH a jeho č. zápisu 

• jméno feny a její číslo zápisu 

• jméno a adresa majitele nebo držitele psa 

• jméno a adresa majitele nebo držitele chovné feny 
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• podpisy obou majitelů nebo držitelů a místo a datum krytí. 

6. Řádně vyplněný a podepsaný krycí list je dokladem, který je součástí přihlášky vrhu (nutné k zápisu štěňat do 
plemenné knihy) a k vydání PP. 

7. Krycí list musí být po krytí vyplněn a odeslán majitelem krycího psa nejpozději do 7 dnů poradci chovu klubu. 
Druhou část zašle chovatel do dvou dnů po vrhu štěňat. 

8. Další doklady nutné k zápisu štěňat zašle poradce chovu chovateli po doručení krycího listu. 

VI. KRYTÍ 

1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci na základě platného krycího listu. 

2. Je zakázána nejbližší příbuzenská plemenitba (tj. rodiče s dětmi a vlastní sourozenci). 

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

4. Doporučuje se krýt fenu u majitele psa. Majitel nebo držitel jsou povinni doprovázet fenu ke krytí. 

5. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být užit další pes uvedený v krycím listě. 

6. Po krytí vyplní majitelé psa i feny krycí listy. 

7. Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně. 

8. Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá (zákon 
č.166/1999 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito spermatu určeného (dohodnutého) psa nebo 
spermatu s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí zpravidla majitel feny. K inseminaci 
smí být použit výhradně jedinec, který se již předtím úspěšně reprodukoval přirozeným způsobem. Výjimku může 
v souladu s Chovatelským řádem FCI povolit P ČMKU. Inseminaci zmraženým nebo chlazeným spermatem potvrdí 
veterinární lékař na předepsaném formuláři ČMKU. 

9. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu. 

10. V případě zahraničního krytí nebo inseminace je nutno ke krycímu psovi doložit poradci chovu kopii PP, doklad o 
vyhodnocení RTG DKK a doklad o uchovnění ze země, ve které byl krycí pes zanesen do seznamu chovných jedinců. 

 

VII. VRH 

1. Fena a vrh mají být umístěny u jednoho držitele. Pokud je nutno fenu umístit jinak, musí být o této skutečnosti 
uvědoměn PCH klubu. 

2. Chovná fena může mít v průběhu jednoho kalendářního roku pouze jeden vrh. I narození jednoho štěněte je 
počítáno jako vrh. 

3. Fena smí kojit jen takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici dle posouzení veterinárním lékařem. 
Při velmi početném vrhu je chovatel povinen zajistit kojnou fenu nebo odpovídajícím způsobem zajistit štěňatům 
náhradní výživu (přikrmovat náhradou mateřského mléka pro štěňata). Utrácení zvířat v chovech, včetně regulace 
počtu štěňat smí provádět pouze veterinární lékař v případech: neživotaschopnost, nevyléčitelná nemoc, těžké 
poranění, genetická vada neslučitelná s životem, nebo z důvodu takového postižení, která znamenají při dalším 
přežívání utrpení zvířete. 

4. Posouzení, zda v konkrétním případě je vhodné z uvedených důvodů zvíře usmrtit náleží výhradně veterinárnímu 
lékaři. 

5. Chovatel (držitel) nesmí neodborně zasahovat do průběhu porodu způsobem, který zvyšuje bolest nebo hrozí 
poškozením zdraví matky nebo mláděte. V případě nutnosti je chovatel (držitel) povinen zajistit odbornou pomoc 
veterinárním lékařem. 

6. O narození štěňat je chovatel povinen podat zprávu do 7 dnů PCH a držiteli psa, která obsahuje: základní 
identifikační údaje, datum krytí a vrhu, počet celkem narozených štěňat, mrtvě narozených, ponechaných štěňat, 
pohlaví, barvu, zda štěňata byly ponechány matce, nebo předány kojné feně – v tom případě i adresu majitele 
kojné feny a počet štěňat u ní umístěných. 

7. Nezabřeznutí feny hlásí její majitel majiteli krycího psa a PCH do 75 dnů po krytí. 

8. Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů. Vrh musí být v době odběru označen tetovacími čísly nebo čipy. 
Min. věk pro označení štěňat tetováním je 6 týdnů, pro čipování je minimální věk štěňat stanoven na 4 týdny. 

9. Pokud se v chovu vyskytnou hrubé exteriérové nebo patologické, dědičné vady, nesmí chovatel na takto vadném 
jedinci chovat. Poradce chovu je povinen při zjištění tuto skutečnost oznámit plemenné knize a výboru klubu, neboť 
to je v rozporu s výše zmíněným zákonem na ochranu zvířat. 
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10. Klub je oprávněn kontrolovat v jakých podmínkách – ustájení, zacházení, výživa, hygiena – jsou štěňata a chovní 
jedinci a jaké podmínky má chovatel pro odchov štěňat. Chovatel je povinen zástupci klubu tuto kontrolu umožnit. 

11. Majitel vrhu a majitel krycího psa jsou povinni umožnit provedení krevní zkoušky k ověření identity vrhu testem 
DNA (testy paternity i parentity) v případech odůvodněné pochybnosti o původu vrhu, pokud poradce chovu, 
majitel krycího psa, případně jiná osoba (navrhovatel) o takové ověření původu požádá a žádost náležitě zdůvodní. 
Tuto žádost prověří výbor klubu a rozhodne o dalším postupu. Pokud krevní zkouška testu DNA potvrdí pochybnosti 
o původu vrhu, nebudou vydány Průkazy původu. Náklady na provedení krevní zkoušky testu DNA nese majitel 
vrhu, přičemž navrhovatel složí na pokladnu Klubu kauci ve výši nákladů na provedení této zkoušky. V případě, že 
krevní zkouška k ověření identity testem DNA nepotvrdí pochybnosti o původu vrhu, kauce propadá ve prospěch 
majitele vrhu. 

12. Veškeré náklady spojené s kontrolami vrhu, tetováním a poplatky za úkony plemenné knihy hradí dle platných 
sazebníků klubu a ČMKU chovatel. 

 

VIII. CHOVATELSKÁ STANICE 

1. Evidenci chovatelských stanic vede ČMKU. 

2. Chovateli může být zaregistrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen 
a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je vázáno ke konkrétní osobě a je celoživotní. 

3. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Tento název nelze měnit. 

4. Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním 
úkonům. 

5. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince. 

6. Převod chráněného názvu chovatelské stanice jinému chovateli je možný děděním nebo smluvním postoupením. 

7. Registrace chovatelské stanice zaniká: 

• písemným prohlášením jejího vlastníka o zrušení, 

• úmrtím majitele – pokud stanice nepřešla na jeho dědice. 

8. Změny jména nebo bydliště majitele chovatelské stanice musí být do 1 měsíce po změně ohlášeny evidenci 
chovatelských stanic ČMKU a klubu. 

9. Další podmínky týkající se chovatelských stanic určuje Zápisní řád ČMKU v platném znění. 
 

IX. ZÁPISY ŠTĚŇAT DO PLEMENNÉ KNIHY 

1. Podkladem pro zápis odchovu do plemenné knihy je přihláška vrhu. 

2. Součástí přihlášky vrhu jsou krycí listy a v případě zahraničního krytí i kopie originálu PP, doklad o vyhodnocení 
DKK a doklad o chovnosti. 

3. Vrh musí být hlášen k zápisu celý najednou nejpozději do 28 dnů stáří štěňat. Přihláška musí být odeslána 
plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od data vrhu. 

4. Jména štěňat z jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně za sebou. 

5. Jména štěňat v jedné chovatelské stanici se nesmí opakovat. 

6. Další podmínky zápisů štěňat do plemenné knihy ČMKU určuje Zápisní řád ČMKU v platném znění. 

 
X. ZÁPIS IMPORTOVANÝCH JEDINCŮ DO PLEMENNÉ KNIHY 

1. Jedincům dovezeným s PP, které jsou vystaveny zeměmi FCI, přiděluje plemenná kniha čísla zápisu podle daného 
schématu. V případě, že jsou importovaní jedinci uváděni v rodokmenu jako rodiče v ČR zapisovaných vrhů, je 
nutno před číslem jejich zápisu uvádět i zkratku původní plemenné knihy (pův. plemenná kniha / zkratka plemene 
/ číslo zápisu). 

2. Průkazy původu, které nejsou psány latinkou je nutno doložit klubu i ČMKU ověřeným překladem. 

3. Další podmínky zápisů importů do plemenné knihy ČMKU určuje Zápisní řád ČMKU v platném znění. 

XI. ZÁPIS JEDINCŮ DO REGISTRU 
1. Registr je součástí plemenné knihy, do které se zapisují: 

• importovaní jedinci, kteří jsou zapsáni v plemenných knihách neuznaných FCI, 

• štěňata, pocházející z vrhu po rodičích, kteří nemají 3 generace předků řádně zapsané v plemenných knihách 
uznaných FCI, 
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• jedinci bez PP. 

2. Podmínkou pro zápis do registru je souhlas klubu. Poté musí být jedinec posouzen na dvou výstavách (mimo řádné 
posuzování) dvěma různými rozhodčími a oceněn známkou nejméně „velmi dobrý“. V dalším chovu musí mít jeden 
z rodičů úplný rodokmen. 

3. Další podmínky zápisů jedinců do jednotlivých registrů určuje Zápisní řád ČMKU v platném znění. 

 
XII. PRŮKAZ PŮVODU 

1. PP v ČR je vystaven na formuláři uznaném FCI a označeném znakem FCI a ČMKU. 

2. PP musí obsahovat rodokmen s nutnými identifikačními údaji, nejméně 3 generace předků, přílohu určenou k 
zápisu výsledků výstav, závodů, zkoušek, svodu a bonitace. 

3. PP je příslušenstvím jedince. Chovatel je povinen předat PP nabyvateli tohoto jedince bez zbytečných odkladů 
poté, co jej obdržel z plemenné knihy ČMKU, kterou byl PP vystaven. Cena jedince zahrnuje i cenu PP. 

4. Ztrátu PP je nutno hlásit plemenné knize. Za poškozený PP je možno vystavit přepis, za zničený nebo ztracený 
průkaz lze po zveřejnění vystavit duplikát. 

5. Zápisy do PP smí provádět pouze plemenná kniha nebo klub v částech k tomu určených. 

6. Zápisy do přílohy PP smí provádět pouze příslušní oprávnění pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí, výstavní 
kancelář, veterináři, poradci chovu, pověření pracovníci sekretariátu ČMKU). 

7. Za správnost údajů uvedených v PP odpovídá svým podpisem ten, kdo zápis provedl. 

 
XIII. VÝVOZ 

1. PP vyváženého jedince mimo území ČR musí být pověřeným pracovníkem sekretariátu ČMKU označen razítkem 
„Export Pedigree“, průtlačným razítkem se znakem ČMKU, podpisem pracovníka a adresou nového majitele. 

2. Nákup a prodej psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný. 

 
XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Porušením jakéhokoli z výše uvedených ustanovení tohoto Zápisního řádu se chovatel nebo držitel chovného 
jedince vystavuje nebezpečí kárného řízení. 

2. Kárné řízení řeší podle závažnosti přestupku výbor klubu nebo chovatelská komise ČMKU. S přestupkem je 
seznámena členská základna. 

3. Tento Zápisní řád respektuje ustanovení Zápisního řádu ČMKU a FCI v platném znění a závazné právní předpisy a 
plně se jim podřizuje. 

 
ZNĚNÍ TOHOTO ZÁPISNÍHO ŘÁDU BYLO SCHVÁLENO ČLENSKOU SCHŮZÍ V NESMĚŘI 28. KVĚTNA 2017 


