
Zápisní řád KCHaPB
 

Úvod 

Na základě sdělení předsednictva ČMKU a v souladu s platnou legislativou České 
republiky končí dne 1.3.2006 platnost stávajícího Dodatku chovatelského a 
zápisního řádu ČMKU pro Klub chovatelů a přátel barzojů . 
Ode dne 1.3.2006 je chov na Klubu chovatelů a přátel barzojů řízen těmito 
vyššími právními normami: 
- Mezinárodní chovatelský řád FCI 
- Řád pro ochranu zvířat při chovu psů ČMKU 
- Zápisní řád ČMKU 
Ve věcech, které nejsou uvedenými vyššími právními normami upraveny, platí 
ustanovení tohoto Zápisního řádu Klubu chovatelů a přátel barzojů. 
Nedílnou součástí tohoto zápisního řádu jsou přílohy, které jej doplňují podle 
platné legislativy nebo dle potřeb Klubu chovatelů a přátel barzojů. 
Z ustanovení vyšších právních norem vyplývá povinnost seznámení se s jejich 
ustanoveními a jejich dodržování pro každého člena klubu. Totéž platí i pro 
ustanovení Zápisního řádu Klubu chovatelů a přátel barzojů. 

I. Chovní jedinci

Pes i fena smí být použiti poprvé k chovu po dosažení 18ti měsíců věku při 
splnění podmínky, že jsou zařazeni do chovu , což je potvrzeno v průkazu původu 
plemennou knihou CMKU. 
Podmínkou pro zařazení do chovu je po dosažení 15ti měsíců věku psa absolvování 
výstavy vyššího typu v České republice (tj. klubová, speciální, národní, 
mezinárodní) a ocenění známkou výborná nebo velmi dobrá. Ve výstavním posudku 
musí být uvedena formulace, že jedinec nevykazuje vylučující vady uvedené ve 
standardu. U psů i stav pohlavních orgánů. Je povinností majitele, aby upozornil
na potřebu vypracování takového posudku posuzovatele. 
Psy a feny, které nelze na výstavě předvést, mohou být individuálně posouzeni 
posuzovatelem s platnou licencí a za přítomnosti jednoho člena vedení Klubu 
chovatelů a přátel barzojů. 
Do chovu nesmí být připuštěn jedinec na němž byl proveden zákrok k odstranění 
nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, která je dle standardu důvodem k 
vyloučení z chovu. 
Kopii výstavního posudku spolu s průkazem původu zašle majitel barzoje poradci 
chovu, který provede záznam o zařazení do chovu a předá průkaz původu příslušné 
plemenné knize k zápisu a k provedení přerepstrace. Pes a fena smí být užiti k 
chovu teprve po provedené přeregistraci plemennou knihou CMKU. 

II. Chov a jeho řízení 
Plemena chovaná v Klubu chovatelů a přátel barzojů spadají do čistokrevné 
plemenitby. 

III. Krycí list 
Při zamýšleném krytí požádá chovatel poradce chovu o zaslání žádosti o vystavení
krycího listu. Na podkladě vyplněné a zpět zaslané žádosti s potvrzením o 
zaplaceném poplatku za vystavení krycího listu, poradce chovu zašle chovateli 
krycí list. Platnost vystaveného krycího listu je 2 roky. Krycí psy si chovatel 
navrhuje sám, případně o jejich navržení požádá poradce chovu. Maximální počet 
navrhovaných krycích psů uvedených na žádosti o vystavení krycího listu je pět, 
při dodržení podmínky, že tito mají přeregistrovánu chovnost. 
Při plánovaném krytí psem v zahraničí, který nemá provedenu přeregistraci 
chovnosti v České republice, chovatel k vyplněné žádosti o vydání krycího listu 
dodá kopii originálu průkazu původu psa a doklad o jeho chovnosti dle reglementu
FCI. V případě spoluvlastnictví zahraničního psa více majiteli, musí být uznán 
chovným ve všech zemích spolumajitelů dle reglementu FCI. 
Užití jiného než uvedeného krycího psa bude řešeno individuálně vedením klubu: 
to finanční sankcí, případně pozastavením chovu v případě, že pes bude mít 
přeregistraci chovnosti 
v případě užití psa, který není chovný, nebudou vystaveny průkazy původu. 
První část krycího listu řádně vyplněnou a podepsanou zašle majitel feny ihned 
po krytí, druhou část do týdne po uskutečněném vrhu, poradci chovu. 
Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) držiteli krycího psa a poradci 
chovu do 75 dnů po krytí. 

IV. Vrh 
Tetování nebo čipování štěňat je povinné. Tetování se provádí do pravého ucha 
případně do řasy. 
Chovatel požádá o určení tetovacích čísel plemennou knihu ČMKU. Adresa je 
uvedena na žádance, kterou chovatel obdržel spolu s přihláškou vrhu. Chovatel 
velice pečlivě vyplní přihlášku vrhu, která je podkladem pro vydání průkazů 
původu. 
Označování psů provádí pouze veterinární lékař nebo osoba odborně způsobná podle
§ 59 veterinárního zákona, tito současně kontrolují zdravotní stav feny i 
štěňat. Za provedené úkony ručí svým podpisem a razítkem na přihlášce vrhu. 



V. Vývoz 
Pokud chovatel chce štěňata vyvést mimo území České republiky označí tuto 
skutečnost v přihlášce vrhu, aby mu mohly být vystaveny exportní průkazy původu.
Za takto označený průkaz původu zaplatí chovatel příslušný poplatek. 
Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je 
nepřípustný pod sankcí zákazu chovu a vyloučení z klubu. 

VI.Výše poplatků:

Platby CMKU (ceny ČMKU jsou bez DPH)

Vedení číselné řady                                  zdarma
Vystavení čtyřgeneračního rodokmenu                  200 Kč
                          (platí se dobírkou při přijetí poštou)
Samostatné vystavení další výstavní přílohy           50 Kč
Přeregistrace chovného jedince                       250 Kč
                          (platí se dobírkou při přijetí poštou)
Zápis importovaného jedince                          250 Kč
Registrace zahraničního psa v případě prvního krytí  200 Kč
Vystavení duplikátu PP                               300 Kč
Vystavení opisu/přepisu PP                           100 Kč
Kniha krytí,odchovů                                   10 Kč
Urgence chybějících dokladů pro vystavení PP         100 Kč

Platby  na klubový účet
 Zápisné                                             100 Kč

Členský poplatek ( ročně )                           310 Kč
Vydání krycího listu                                 300 Kč
(pokud je u všech jedinců provedena archivace DNA nebo test 
na degenerativní myelopatii v akreditované laboratoři: 100,-)

 Vydání krycího listu pro nečleny               600 Kč
Individuální bonitace:                              1000 Kč
Individuální bonitace pro nečleny :                 2000 Kč
Přeregistrace pro nečleny                            200 Kč (plus 250 Kč 
plemn.knize)

Ceny průkazů původu, exportních průkazů jsou stanoveny plemennou knihou ČMKU. 
Pro nečleny klubu se ceny zvyšují 100 %. 

Plemenná kniha ČMKU zasílá přímo chovateli na dobírku: 
• nově vystavené průkazy původu 
• potvrzené průkazy původu při zařazení do chovu a přeregistraci


