
 

 

 

PRÁVA A POVINNOSTI PORADCE CHOVU  

 

PRÁVA: 

 

1.  Poradce chovu má právo odmítnout vystavit krycí listy, pokud o něj chovatel nepožádal 
předepsanou formou nebo pokud žádost neobsahuje všechny náležitosti. 

2.  Pokud chovatel v případě nezabřeznutí feny nevrátí krycí list poradci chovu, nebude mu 
vystaven další krycí list dříve, než tento vrátí. 

3.  Poradce chovu má právo odmítnout krytí feny ve špatném zdravotním stavu nebo takové, 
u které není vzhledem k ustájení, krmení a ošetřování záruka, že ve zdraví odchová zdravé, 
standardní potomstvo. 

4.  Poradce chovu má právo odmítnout povolit opakované spojení dvou jedinců, kteří již spolu 
dali potomky se závažnými dědičnými vadami nebo takových, kteří sami vykazují shodné 
nežádoucí vady a nedostatky. 

5.  Poradce chovu má právo na průběžnou kontrolu stavu, držení a výživy vrhů štěňat. Pokud 
zjistí závažné nedostatky, je povinen o tom udělat zápis a seznámit se situací výbor klubu, který 
pak rozhodne dle závazných předpisů KCTU, ČMKU, FCI a dalších závazných právních předpisů 
zejména zákonem o veterinární péči a zákonem na ochranu zvířat proti týrání. Cestovní výlohy 
kontrolních orgánů hradí chovatel (sazba 5,- Kč / 1km). Platí i pro kontrolory vrhu. 

6.  Poradce chovu má právo kontrolovat zdravotní stav, držení a výživu všech jedinců Coton de 
Tuléar (dále jen CTU). Pokud zjistí nedostatky a porušení závazných předpisů, postupuje 
shodně jako v bodě 5. 

7.  Poradce chovu má právo navrhnout kontrolory vrhu výboru KCTU a má právo navrhnout 
i jejich odvolání. 

8.  Poradce chovu má právo pozměnit nebo zrušit rozhodnutí kontrolorů vrhu. O tom musí vždy 
informovat výbor KCTU. 

9.  Poradce chovu má právo při bonitaci, pokud se u feny objeví vada, která není tak závažná, aby 
ji vyřadila z chovu, udělit jí po poradě s bonitační komisí, jeden až dva zkušební vrhy a určit jí 
krycího psa. 

10. Poradce chovu má právo odmítnout vystavit krycí list na fenu, která již dvakrát rodila císařským 
řezem. 

11.  Poradce chovu má právo při bonitaci, pokud má podezření na genetickou vadu bonitovaného 
jedince CTU, nařídit u tohoto jedince vyšetření veterinárním lékařem. Jedná se např. o tato 
onemocnění: Dysplazie kyčelních kloubů (HD dědičný defekt), defekt v chrupu. Tato vyšetření 
může poradce chovu nařídit i u již chovných jedinců. Vyšetření na genetická onemocnění 
provádějí pro KCTU jen veterinární lékaři, se kterými má KCTU uzavřenou dohodu. 

12.  Poradce chovu má právo v některých případech oslovit některého ze členů klubu, aby s ním 
provedl v chovatelských stanicích, jak kontrolu vrhu tak i všech jedinců CTU. 

13.  Cestovní výlohy vždy hradí chovatel, majitel (držitel) jedinců CTU. Výkon kontroly je bezplatný.   



 

 

POVINNOSTI: 

 

1.  Poradce chovu má povinnost vystavit krycí listy do 3 týdnů po obdržení žádosti o krycí list. Na 
krycí listy uvede krycí psy navržené chovatelem, pokud neodporují chovatelským záměrům 
KCTU a platnému standardu FCI a eventuálně doporučí užití dalších krycích chovných psů. 
U expresních krycích listů vystavuje krycí list ihned dle možností a po domluvě s chovatelem. 

2.  Poradce chovu má povinnost předávat plemenné knize doklad k zápisu vrhu štěňat (přihlášku 
vrhu, žádanku o přidělení tetovacích čísel atd.) v termínech stanovených ČMKU. Pokud dojde 
k nedodržení termínu ze strany chovatele, nebere za toto poradce chovu odpovědnost. 

3.  Poradce chovu má povinnost označit průkazy původu jedinců při bonitaci, kteří splnili nebo 
nesplnili podmínky pro zařazení do chovu. V případě splnění podmínek pro zařazení do chovu, 
předá veškerou dokumentaci Plemenné knize ČMKU k zápisu do seznamu chovných jedinců 
a k přeregistraci. 

4.  Poradce chovu má povinnost zajistit bonitaci (místo, členy bonitační komise a rozhodčího pro 
posuzování exteriéru CTU). Termíny bonitací musí vždy včas nahlásit (nejlépe prostřednictvím 
oficiálních internetových stránek klubu). 

5.  Poradce chovu je povinen poradit chovatelům – členům klubu v otázkách týkajících se chovu, 
krytí, péče o březí feny, porodu a odchovu štěňat. Naopak není povinen informovat nové 
majitele štěňat o jejich péči, to je povinností výhradně chovatele, který štěňata odchoval 
a prodal. 

6.  Poradce chovu je povinen dodržovat všechna ustanovení FCI, ČMKU, KCTU azávazné právní 
předpisy zejména zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a zákon č. 246/1992 Sb., na 
ochranu zvířat proti týrání v platném znění. Toto platí i pro kontrolory vrhu. 

 

Ostatní je popsáno ve Stanovách, Zápisním řádu, Bonitačním řádu a Kárném řádu KCTU. 


