
 

Platnost od 23. 11. 2019  

ZÁPISNÍ ŘÁD   
  
Cílem Českomoravské kynologické unie (dále jen „ČMKU“) je chov čistokrevných plemen psů 
dle uznaného standardu FCI, při zachování biologického zdraví každého jedince 
a charakteristických vloh a vlastností specifických pro jednotlivá plemena.  
  
Zápisní řád KCTU a ČMKU je základní normou pro chov plemen začleněných do ČMKU a plně 
respektuje chovatelský řád FCI. S chovatelstvím je neslučitelný chov plemene bez průkazu 
původu FCI. Dále obchod se psy a podpora tohoto konání. Ve věcech tímto řádem 
neupravených platí ustanovení mezinárodního chovatelského řádu FCI jakožto vyšší závazné 
normy.  
  
  
CHOVNÍ JEDINCI  
Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo 
registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek 
stanovených Klubem Coton de Tuléar (dále jen „KCTU“).  
  
Jedinci plemene Coton de Tuléar (dále jen „CTU“) jsou zařazeni do chovu při splnění 
následujících podmínek:  
§ Doložení výsledků z Klubové nebo Speciální výstavy, organizované pouze KCTU v ČR, 

ve stáří více než 12 měsíců jedince CTU:  
Pes – minimálně 1x ocenění známkou výborný nebo velmi dobrý  
Fena – minimálně 1x ocenění známkou výborná nebo velmi dobrá  

§ Doložení protokolů o vyšetření Luxace čéšky (patelly) a PRA. U vyšetření luxací čéšek je 
výsledek vyšetření 0/0,0/1,1/0,1/1 bez omezení. Ostatní je omezení na jedince s výsledkem 
0/0. Veterinární vyšetření lze provést ve stáří nad 12 měsíců. Vyšetření na luxaci čéšky se 
provádí 1 x za život jedince, dokládá se k bonitaci. Vyšetření na PRA se dokládá k bonitaci 
a opakuje se ve stáří 3 a 7 let jedince CTU.  

§ Předložení bonitačního protokolu  
Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí klub do průkazu původu.  
  
Kritéria pro věkové omezení zařazení do chovu:   
   Pes – od 15-ti měsíců neomezeně  
     Fena – od 15-ti měsíců do 8 let  
Fena smí být použita k chovu (datum krytí) naposledy v den dosažení stáří 8 let. Výjimku 
z tohoto ustanovení může povolit výbor klubu za předpokladu, že použití k chovu není na úkor 
zdravotního stavu feny. Zdravotní stav feny musí být v tomto případě asi 1 měsíc před 
předpokládanou říjí odborně vyšetřeno veterinárním lékařem. Majitel feny musí podat 
písemnou žádost k poradci chovu s doloženým veterinárním vyšetřením.  
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CHOV A JEHO ŘÍZENÍ  
Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba především respektující zásady genetického zdraví 
jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví). S chovatelstvím je neslučitelná produkce 
štěňat bez průkazu původu – rodokmenu (dále jen „PP“) a ani podpora tohoto konání. Chov je 
čistokrevná plemenitba s důrazem na udržování genetické variability uvnitř populace plemene 
CTU. Dle možnosti CTU v ČR upřednostňovat co možná nejvíce nepříbuzenskou plemenitbu.  
Základní chovatelskou normou je plemenný standard FCI, Zápisní řád ČMKU, Zápisní řád 
KCTU v plném rozsahu. KCTU se zavazuje ve svých chovatelských podmínkách respektovat 
závazné právní předpisy, zejména zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání v 
platném znění a zákon o veterinární péči a. 166/1999 Sb.  
  
Čistokrevný pes je dědičně zdravý, jestliže zdědil standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež 
jsou pro plemeno typické, nikoli však dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví 
jeho potomků. V tomto ohledu se musí dbát na to, aby nedocházelo ke zveličování a přehánění 
plemenných znaků, které by mohly nepříznivě ovlivnit funkční zdraví psů. Do chovu nejsou 
připuštěni zejména psi a feny, kteří mají dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje. 
Dále nejsou do chovu připuštěni psi a feny s vadami, které standard plemene uvádí jako vady 
vylučující. Vyjma chybějících zubů z řady PM dle konzultace s Chovatelskou komisí ČMKU 
a Členské schůze konané dne 27. 10. 2002.  
Do chovu může jít i jedinec s chybějícími zuby z řady PM, pokud nemá žádnou jinou vylučující 
vadu uvedenou ve standardu FCI č.283. O jeho využití v chovu rozhodne poradce chovu. 
Naproti tomu do chovu nebudou připuštěni jedinci s předkusem nebo podkusem.  
Jedinci, na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové 
vady, která je dle standardu důvodem k vyloučení z chovu, jakož jsou z chovu vyloučeni 
i jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci agresivní.  
  
  
DRUHY CHOVU  
Kontrolovaný chov  
Využívá jedince s minimálně třemi generacemi předků zapsaných v plemenných knihách FCI. 
Chovatel navrhne krycího psa pro fenu sám, nebo o navržení požádá poradce chovu. Poradce 
chovu je povinen upozornit chovatele na možnost výskytu vad u potomstva při výběru 
nevhodných partnerů. Poradce chovu smí zamítnout návrh chovatele jen za předpokladu, že 
takovéto spojení ohrožuje základní chovatelský cíl KCTU. V případě neschválení návrhu 
chovatele doporučí poradce chovu jiného krycího psa.  
  
Experimentální chov  
Tento druh chovu se používá za účelem dalšího zkvalitnění chovu se zřetelem k vypěstování 
žádoucích vlastností, jejich upevnění a zdokonalení. K tomuto chovu mohou být využiti někteří 
chovní jedinci pouze na písemnou žádost chovatele, kde bude podrobně zdůvodněn chovatelský 
záměr. Chovatel, který odchová štěňata z experimentálního spojení se zavazuje, že předvede 
výsledky takovéhoto spojení v plném počtu na bonitaci ve stáří půl roku a dále se zavazuje, že 
neuskuteční prodej těchto štěňat do zahraničí.   
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Křížení  
Ve smyslu předpisů FCI:  
Naprostou převahu by mělo mít uplatňování čistokrevné plemenitby. V zájmu udržení populace 
nebo obnovení genetických podmínek zdraví, což je prvotním hlediskem v chovatelské činnosti, 
lze použít i jiných plemenářských postupů včetně křížení, ovšem při dodržení následujících 
zásad:  
§ Výjimečně, a to jen z výše uvedených ozdravných důvodů.  
§ Na základě rozhodnutí klubu (nikoliv jen chovatele).  
§ Po schválení návrhu KCTU a ČMKU.  
§ Dodržení odpovídající chovatelské evidence:  

1. páření různých barevných variant uvnitř plemene – potomkům jsou vystaveny PP 
s vyznačením skutečné barvy (byť tato by byla vylučující vadou dle standardu).  

2. meziplemenné křížení (přilití krve) potomci jsou zapisováni do registru u plemenné 
knihy – jedinci jsou čistokrevní až do doby, než budou mít předky nejméně ve třech 
generacích předků opět jednotné.  

  
  
CHOVATEL, MAJITEL CHOVNÉHO PSA  
1. Majitel chovného psa či feny je fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnické právo 

k chovnému psu (feně). Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad 
čistokrevného chovného psa (feny).  

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

3. Držitelem chovného psa nebo feny je buď majitel nebo ten, kdo je majitelem zmocněn 
používat je k chovu.  

4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo úhyn musí být do 15 dnů oznámena 
písemně poradci chovu a plemenné knize.  

5. Změna držení:  
- u chovného psa neprodleně  
- u feny se žádostí o krycí list musí být změna oznámena chovatelskému klubu – 

poradci chovu a plemenné knize  
6. Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána 

v chovatelské stanice nového majitele nebo držitele, a jsou na něj převedeny i všechny 
povinnosti plynoucí z krytí chovným psem.  

7. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis 
na chovatelskou stanici zemřelého.  

8. V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas 
s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný ostatními spolumajiteli, 
event. všemi spolumajiteli.  

9. Je-li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více osob z různých zemí, musí splňovat podmínky 
pro zařazení do chovu všech zemí spolumajitelů – nejedná se v tomto případě o zahraniční 
krytí.  

 
Krycí list  
1. Pro plánované krytí chovné feny vystaví poradce chovu KCTU krycí list.  
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2. Platnost krycích listů je omezená vždy do konce kalendářního roku. Koncem kalendářního 
roku např. v měsíci prosinci, se vystavují krycí listy s platností do konce roku následujícího. 
Majitel feny o něj může požádat poradce chovu vždy písemně kdykoli poté, co byla fena 
zařazena do chovu. V žádosti o krycí list majitel chovné feny uvede:  

§ jméno vybraného krycího psa nebo požádá o navržení krycího psa poradcem chovu  
§ jméno feny a číslo jejího zápisu  
§ poslední vrh feny  
§ datum, jméno a příjmení majitele feny, celou adresu včetně PSČ  

  
Současně se žádostí o krycí list uhradí majitel chovné feny poplatek za vystavení krycího listu 
na adresu poradce chovu nebo na klubový účet.  
  
Krycí list obsahuje tyto údaje:  

§ jméno psa (psů) navrženého ke krytí a číslo jeho (jejich) zápisu  
§ jméno feny a číslo jejího zápisu  
§ jméno a adresu majitele nebo držitele psa  
§ jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny  
§ podpis obou majitelů (držitelů)  
§ místo a datum krytí  
§ datum vrhu  
§ počet narozených štěňat (jednotlivě psů a fen)  
§ v případě inseminace musí být na krycím listu podpis a razítko veterinárního lékaře, 

který inseminaci prováděl  
  

Řádně vyplněné a podepsané krycí listy jsou dokladem, který je součástí přihlášky vrhu, 
nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazu původu.  
Chovatel obdrží na základě žádosti od poradce chovu krycí list ve dvou vyhotoveních. 
Po uskutečněném krytí odešle zpět řádně vyplněnou 1. část krycího listu, která je označena 
„po krytí“, poradci chovu a to do 7 dní po aktu krytí. Po narození štěňat chovatel odešle do 7 dní 
poradci chovu 2. část krycího listu, která je označena „po vrhu“. Zde řádně vyplní: datum vrhu 
a počet narozených štěňat (psů / fen). Pokud fena nezabřezla, musí chovatel vrátit poradci chovu 
2. část krycího listu („po vrhu“) do 75 dní po krytí.  
  
Krytí  
1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci, a to pouze na základě platného krycího 
listu. 2. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden v krycím 
listě.   
3. Doporučuje se krýt fena u majitele (držitele) psa. Majitel, resp. držitel feny nebo jimi 

zmocněná osoba jsou povinni doprovázet fenu ke krytí.  
4. Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím 

spojené, jakož i dopravu zpět, majitel (držitel) feny.  
5. Majitel (držitel) psa je povinen se o fenu řádně starat v době, kdy je u něj umístěna 

za účelem krytí. Rovněž odpovídá za škody, které v této době fena způsobila třetí osobě.  
6. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být užit další pes, který je uveden na krycím listě, 

ale jen se souhlasem majitele (držitele) feny.  
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7. Při neplánovaném nakrytí jiným psem než smluveným, je majitel (držitel) psa povinen toto 
majiteli (držiteli) feny ohlásit a hradit mu všechny náklady a vzniklou škodu. Držitel psa 
není oprávněn po takovémto krytí žádat od majitele feny žádné finanční vyrovnání.    

8. Pokud došlo k úhynu feny v době, kdy byla v péči majitele (držitele) chovného psa, je 
majitel (držitel) chovného psa povinen podat o tom zprávu majiteli (držiteli) feny a zjistit 
na své náklady příčinu úhynu feny, a to pitvou ve veterinárním ústavu.  

9. Pokud k úhynu chovné feny došlo z příčin na straně majitele (držitele) chovného psa, je 
majitel (držitel) chovného psa povinen uhradit majiteli chovné feny škodu tím vzniklou. 
Pokud k úhynu chovné feny nedošlo z důvodu na straně majitele (držitele) chovného psa, 
je majitel (držitel) chovné feny povinen uhradit majiteli (držiteli) chovného psa náklady, 
které vynaložil na péči o fenu podle uzavřené dohody.   

10. Po krytí vyplní majitel (držitel) psa a majitel (držitel) feny krycí list.  
11. Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně. Při úhradě 

krytí formou štěněte přísluší první volba chovateli.   
Další má být sepsáno v dohodě, která by měla hlavně obsahovat tyto body:  
§ doba výběru štěněte majitelem psa  
§ doba odběru štěněte majitelem psa  
§ doba, po které právo na výběru štěněte zaniká  
§ doba, po které právo na odběr štěněte zaniká   
§ vyrovnání výloh s dopravou  
§ zvláštní ustanovení pro případ, že fena vrhne jen mrtvá štěňata nebo jen jedno štěně, 

případně, že štěně zvolené majitelem psa do doby odběru uhyne Nedodržení dohody 
může být předmětem občanské-právního řízení.  

12. 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 semene 
určeného (dohodnutého psa) nebo semene s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady 
na inseminaci hradí majitel (držitel) feny.   

13. Inseminace nesmí být v žádném případě použita mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně 
nereprodukovali přirozeným způsobem.  

14. Nezabřezne-li fena, a došlo-li k úhradě krytí ihned po aktu krytí, má majitel (držitel) feny 
nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem.  

15. Právo krytí zdarma zanikne úhynem psa nebo feny.  
16. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel (držitel) feny nárok na 

vrácení peněz uhrazených za akt krytí.  
17. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.  
18. Pokud chce majitel (držitel)chovné feny tuto krýt v zahraničí, oznámí to poradci chovu 

a k žádosti o krycí list doloží:  
§ fotokopii průkazu původu vybraného krycího psa  
§ fotokopii potvrzení chovnosti krycího psa, pokud není vyznačena v průkazu původu, 

nebo potvrzení chovatelského klubu toho státu, ve kterém je krycí pes zaregistrován, 
popřípadě potvrzení plemenné knihy, na základě jakých podmínek je krycí pes zařazen 
do chovu v mezinárodním jazyce (angličtina, němčina, francouzština)  

§ fotokopii výstavních ocenění  
§ fotokopii protokolů o vyšetření na genetická onemocnění jako je „PRA, Dysplazie 

kyčelních kloubů, Luxace čéšky“, pokud tato nějaká vyšetření krycí pes absolvoval.  
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VRH  
1. Fena a vrh mají být umístěny u svého majitele (držitele). Pokud je nutno fenu umístit jinak, 

musí být o této skutečnosti informován poradce chovu.  
Fena CTU smí mít vrh 1x ročně s ponecháním všech zdravých štěňat. Pokud bude feně 
ze zdravotních důvodů povolen 2. vrh v jednom kalendářním roce, v následujícím 
kalendářním roce nebude feně vrh povolen.  
  

2. Fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici dle 
posouzení veterinárním lékařem.  

3. Vrh, kdy fena porodí jen jedno štěně je započítáván jako regulérní vrh.  
4. Chovatelům je zakázáno neodborně zasahovat do průběhu porodu způsobem, který zvyšuje 

bolest anebo poškozuje zdraví matky nebo mláděte. V případě nutnosti je povinen zajistit 
odbornou pomoc veterinárním lékařem.  
Utrácení zvířat v chovech včetně regulace počtu štěňat smí provádět pouze veterinární lékař 
v případech stanovených § 5 zákona 246/1992 Sb.  
Jde o případy, kdy se jedná o:  
§ slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická nebo vrozená vada, celkové 

vyčerpání nebo stáří zvířete znamenají při dalším přežívání zvířete jeho trvalé utrpení  
§ nařízené ochranné a zdolávací opatření při výskytu nákazy nebo jiného hromadného 

onemocnění zvířat  
§ regulování populace zvířat  
Posouzení, zda v konkrétním případě je vhodné z uvedených důvodů zvíře usmrtí, 
náleží pouze veterinárnímu lékaři. Na adresu poradce chovu musí být zaslán protokol 
o utracení, z jakého důvodu k utracení došlo, případně pitevní protokol podepsaný 
veterinárním lékařem. Pokud dojde k utracení štěněte ještě před kontrolou vrhu, stačí 
úhyn potvrdit veterinárním lékařem na žádance o tet. čísla.  

4. O narození štěňat je chovatel povinen podat písemnou zprávu poradci chovu a majiteli 
 (držiteli) krycího psa, která obsahuje:  
§ základní identifikační údaje  
§ datum krytí a vrhu  
§ počet celkem narozených, mrtvě narozených, ponechaných štěňat  
§ pohlaví štěňat  
§ barvy štěňat  
§ zda jsou štěňata ponechána matce nebo předána kojné feně, v tom případě i adresu 

majitele (držitele) kojné feny a počet štěňat u ní umístěných  
Pro podání této zprávy slouží tiskopis, který se nazývá „Přihláška vrhu“.  
Na základě krycího listu „po vrhu“, s datem vrhu a počtem narozených štěňat a určením 
jejich pohlaví, zašle poradce chovu majiteli (držiteli) chovné feny – chovateli „Žádanku 
o tetovací čísla“ a „Přihlášku vrhu“, které musí chovatel zaslat zpět vyplněné poradci 
chovu nejpozději do 3 týdnů věku štěňat. Podle „Žádanky o tetovací čísla“ a „Přihlášky 
vrhu“ vystavuje plemenná kniha průkazy původu narozeným štěňatům. Údaje o vrhu, které 
uvedl chovatel na krycím listě, na žádance o tetovací čísla a na přihlášce vrhu jsou závazné 
a nelze je dodatečně měnit.  

5. Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) držiteli krycího psa a příslušnému poradci 
chovu do 75 dnů po krytí.  
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6. Kontroly vrhu  
V KCTU jsou kontroly vrhů povinné (s výjimkou případů uvedených v zápisním řádu). 
Provádí je buď veterinář nebo na vyžádání chovatele poradce chovu/kontrolor vrhu. Zápis 
o kontrole vrhu bude mít v obou případech shodně předepsaný rozsah.  

Obsah formuláře kontroly vrhu definuje poradce chovu  

Chovatel informuje poradce chovu o způsobu plánovaného provedení kontroly vrhu 
v příslušné kolonce formuláře Přihláška vrhu. Pokud se rozhodne pro kontrolu poradcem 
nebo kontrolorem (jména možných kontrolorů jsou uvedena na klubových stránkách), 
vyznačí zde jméno vybraného kontrolora.  

Kontrola vrhu musí být provedena nejdříve po dokončeném 6. týdnu a před dokončeným 
12. týdnem věku štěňat, vždy však před odchodem štěňat od chovatele a po natetování nebo 
očipování štěňat.  

Vyplněný formulář „Zápis o kontrole vrhu“ od veterináře zasílá chovatel neprodleně poradci 
chovu. Pokud provádí kontrolu některý z kontrolorů, předá zápis o provedené kontrole 
neodkladně poradci chovu on.  

Poradce chovu ani kontrolor vrhu nemůže kontrolovat vlastní vrh.  
Cestovní výlohy poradce chovu nebo kontrolora vrhu hradí vždy chovatel.   
V případě odůvodněného podezření na porušení zákona „O veterinární péči“ nebo zákona 
„Na ochranu zvířat proti týraní“ v platném znění, bude výbor KCTU postupovat 
nekompromisně dle závazných právních předpisů (např. žádost o kontrolu Státní 
veterinární správou).  
Při kontrole vrhu veterinářem je povinností chovatele zajistit vyplnění formuláře „Zápis o 
kontrole vrhu“ v aktuálním znění. Shodný formulář vyplní i poradce chovu nebo kontrolor 
vrhu 
Formulář je ke stažení na stránkách klubu – viz příloha 

7. Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů. Štěňata (vrh) musí být v době odběru 
označena čipováním nebo tetováním do levého ucha. Tetovací číslo je shodné s číslem 
zápisu v plemenné knize. Celý vrh musí být označen jednotným způsobem. Tetování je 
povoleno provádět nejdříve ve stáří 6 týdnů, a to celý vrh najednou. Tetováním nebo 
čipováním je jednoznačně ověřen počet a pohlaví zapisovaných štěňat. Označení potvrdí 
provádějící oprávněná osoba na příslušném formuláři. V případě nezbytného přetetování je 
nutné uvést do PP změnu. Podmínky pro přetetování stanoví KCTU ve spolupráci 
s plemennou knihou ČMKU.  

8. Tetovací čísla přiděluje pracoviště plemenné knihy ČMKU pověřené vedením číselné řady 
příslušného plemene  

9. Tetovací čísla jsou přidělena prostřednictvím „Žádanky o tetovací čísla“. O tetovací čísla 
žádá chovatel plemennou knihu pouze prostřednictvím poradce chovu.  

10. Žádanka o tetovací čísla musí být doručena na pracoviště plemenné knihy mezi 3. – 4.  
týdnem věku štěňat. Vrhům starším 6 týdnů lze čísla vydat pouze výjimečně, a to pouze 
z doložených důvodů. Pracoviště plemenné knihy přidělí tetovací čísla do 10 dnů po jejich 
doručení. Žádanka je opatřena razítkem klubu, podpisem poradce chovu a přidělení čísel je 
stvrzeno razítkem pracoviště plemenné knihy a podpisem pracovníka, který čísla přidělil.  

11. Pokud chovatel zvolí označení štěňat čipováním, vyznačí osoba k tomuto úkonu způsobilá 
ke každému tetovacímu číslu číslo mikročipu. Místo „tetoval“ na Žádance o tetovací čísla 
vyznačí „čipoval“ a opatří Žádanku o tetovací čísla razítkem a podpisem.  
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12. Poradce chovu ve spolupráci s výborem KCTU může nařídit i test parentity v případě 
podezření, že štěňata nemají ty konkrétní rodiče, kteří jsou uvedeni na krycím listě. 
V případě, že se parentita potvrdí, hradí veškeré náklady KCTU. Pokud ne, plně je hradí 
chovatel a stává se účastníkem kárného řízení dle Kárného řádu KCTU.  

  
BNAt a CMR2  
Pokud by se u chovatele objevilo štěně s klinickými příznaky těchto onemocnění, bude nařízen 
genetický test štěněte. Pokud by výsledek genetického testu potvrdil diagnózu BNAt, či CMR2, 
opakované spojení rodičů štěněte nebude již povoleno.  
  
Genetické testy  
Klubem budou uznávány pouze výsledky genetických testů na základě vzorků odebraných 
veterinárním lékařem.  
  
CHOVATELSKÁ STANICE  
1. Evidenci chovatelských stanic vede ČMKU  
2. Chovateli může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice, bez ohledu na počet 

chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je osobní 
a 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 CTU.  
6. Převod chráněného názvu chovatelské stanice jinému chovateli je možný v dědickém řízení 

nebo smluvním postoupením.  
7. Převod či přechod názvu chovatelské stanice je možný za podmínky plného souladu 

s předpisy ČMKU. Nesoulad s předpisy ČMKU způsobuje neplatnost.  
8. Registrace chovatelské stanice zaniká:  

§ Písemným zrušením registrace ze strany majitele. Tímto zaniká majiteli nárok na 
jakékoli další chráněné chovatelské stanice  

§ úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice s článkem 12 Směrnice ČMKU 
– Zásady registrace chovatelských stanic.  

9. Změna jména nebo bydliště majitele chovatelské stanice musí být do jednoho měsíce 
ohlášena evidenci chovatelských stanic ČMKU.  

10. Chovatelská stanice (dále jen CHS) není vázána na určité plemeno psů.  
11. Žádost o registraci názvu chovatelské stanice se podává na předepsaném formuláři. Zde 

žadatel povinně vyplní: plné jméno a příjmení, titul, datum narození, přesnou adresu 
trvalého bydliště a připojí svůj podpis. Nepovinně vyplní: kontaktní telefon a e-mail. 
K žádosti povinně připojí oboustrannou kopii občanského průkazu, kde znečitelní rodné 
číslo. Bez této kopie pro ověření podkladů není možné žádost vyřídit. Na žádosti vyplní 
čitelně až 6 navrhovaných názvů v pořadí, v jakém má o přidělení zájem. Formulář 
ve vlastním zájmu vyplní čitelně – strojem nebo hůlkovým písmem. Formulář nelze ČMKU 
zasílat e-mailem nebo faxem.  

12. O mezinárodní chránění názvu CHS se žádá na rejstříku CHS ČMKU. Název musí být 
schválen Mezinárodním registrem CHS FCI v Belgii.   
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13. CHS nemůže být předmětem spoluvlastnictví. Majitelem CHS může být občan ČR s plnou 
právní způsobilostí a s trvalým pobytem v ČR. Cizinec může žádat o chránění názvu CHS 
pouze tehdy:  
a) je-li oprávněn pobývat na území ČR v rámci trvalého pobytu  
b) jde-li o občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků pobývajících v ČR na 

základě zvláštního pobytového povolení dle hlavy IV. a zákona č. 290/2004 Sb., 
zákona o pobytu cizinců na území ČR  

c) má-li dlouhodobý pobyt v ČR, nebo jde-li o cizince s přechodným pobytem na území 
ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu  

d) je-li oprávněn pobývat na území ČR v rámci přechodného pobytu delšího 90 dnů 
na diplomatické vízum a jiné zvláštní vízum  

Výjimku z výše uvedeného může povolit ČMKU svým rozhodnutím.  
14. Název CHS smí mít maximálně 40 znaků včetně mezer.  
15. Názvy je vhodné vybírat s ohledem na možnou budoucí změnu chovaného plemene.  
16. Název nesmí být hanlivý, vulgární a mluvnicky nesprávný, nesmí žádným způsobem 

propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Název se připouští česky 
i cizojazyčný.  

17. Název nesmí být pouhá číslice nebo písmeno. Nesmí obsahovat přímo název plemene (ne 
např. Brněnská kolie).  

18. Názvy musí být odlišné od již schválených, a to i v různých mluvnických pádech. Za shodné 
názvy se považuje: Hora – z Hory – na Hoře, ale lze použít z Hory – z Velké hory – na Bílé 
hoře.  

19. Schválený název CHS již není možno měnit.  
20. Převod CHS je možný při písemném doložení notářsky ověřeného souhlasu s převodem 

obou zúčastněných stran (včetně podpisů, adres a rodných čísel). Osobě, jenž smluvně 
převedla svoji CHS na jinou osobu již nikdy nemůže být přiznán jiný název CHS.  

21. CHS je možno zdědit. CHS může zdědit pouze osoba uvedená v článku 6. To se dokládá 
Rejstříku CHS ČMKU notářským zápisem – protokolem o projednání dědictví.  

22. K zániku chráněného názvu CHS může dojít úmrtím majitele nebo písemným zrušením 
ze strany majitele. Po písemném zrušení registrace CHS nemůže dotyčná osoba již nikdy 
získat jakýkoli název CHS.  

23. Archivace žádostí o chránění názvu CHS se provádí po dobu 5 let.  
  
  
ZÁPIS ŠTĚŇAT DO PLEMENNÉ KNIHY  
1. Podkladem pro zápis odchovů do plemenné knihy je přihláška vrhu.  
  
2. Součástí přihlášky vrhu jsou krycí listy, žádanka o tet. čísla potvrzená veterinárním lékařem 

nebo veterinárním technikem, kopie výstavních ocenění rodičů štěňat, případná fotokopie 
protokolů vyšetření na genetické choroby. V případě zahraničního krytí musí být doložena 
i kopie originálu průkazu původu včetně dokladu o chovnosti a v případě označení štěňat 
mikročipem, musí být doloženo samolepící číslo mikročipu, kde na jeho rubu bude 
vyznačeno jméno příslušného štěněte nebo jeho tetovací číslo. Takto musí být doloženo 
pro všechna štěňata ve vrhu.  
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3. Vrh musí být k zápisu hlášený celý najednou, nejpozději do 28 dnů stáří štěňat. Přihláška 
vrhu musí být plemenné knize odeslána nejpozději do 3 měsíců do data vrhu  

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

abecedně (vzestupně) za sebou. Jména štěňat prvního vrhu každého plemene v každé 
chovatelské stanici začínají písmenem A, další vrhy se řadí v abecedním sledu písmen. 
Pozor: U každého vrhu ještě řadíte abecedně nejdříve psy a potom feny. To znamená, 
že pokud vrh začíná na A, řadíte dle druhého a popřípadě dalšího písmene abecedy. 
Doporučuje se vést pro každé plemeno v chovatelské stanici zvláštní abecední řád.  

  
5. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici nesmí opakovat.  
  
6. Štěňata se zapisují do plemenné knihy země, ve které má majitel feny stálé bydliště. 

Výjimky jsou povoleny pro chovatele čistokrevných psů, kteří žijí v zemi, jež nevede 
plemennou knihu uznanou federací FCI. Těmto chovatelům je povoleno nechat štěňata 
zapsat dle volby do uznané plemenné knihy. V případě, že majitel feny nevlastní chráněný 
název chovatelské stanice, může fenu zapůjčit do jiné chovatelské stanice pouze jedenkrát. 
Zapůjčení feny musí být plemenné knize doloženo písemnou formou. Doporučuje se, aby 
majitel feny s chovatelskou stanicí sepsal „Dohodu o zapůjčení feny na jeden vrh“, kde 
budou ošetřeny další zákonné normy jako např. daňové.  

  
Zápisy štěňat do plemenné knihy se provádí podle schématu:  

  
   zkratka plemenné knihy/identifikační značka plemene/číslo zápisu  

  
7. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které 

považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu 
apod.).  

8. Štěňata se zapisují do plemenné knihy té země, kde má chovatel trvalé bydliště.  
9. Veškeré dokumenty týkající se zápisu štěňat do plemenné knihy a následující vystavení PP 

štěňat se odevzdává pouze prostřednictvím poradce chovu na pracoviště plemenné knihy  
ČMKU.  

10. Směrnice pro zápis do průkazu původu – U první generace se zapisují všechny získané 
tituly a zkoušky až do počtu 13. U druhé generace předků se zapisují nejvyšší ocenění až 
do počtu 5. Za nejvyšší tituly vůbec jsou považovány následující tituly: Inter šampion, BIS, 
BIG, BOB, Národní vítěz, Klubový vítěz, čekatelství šampionátů. Po přiznání šampionátů 
se již neuvádějí čekatelství, která k šampionátům vedla. Zapisují se ale čekatelství ještě 
nedosaženého národního šampionátu jiné země.  

  
  
ZÁPIS IMPORTOVANÝCH JEDINCŮ DO PLEMENNÉ KNIHY  
1. Jedincům dovezenými s průkazy původu, které jsou vystaveny zeměmi FCI, přiděluje 

plemenná kniha číslo zápisu podle výše uvedeného schématu. V případě, že jsou 
importovaní jedinci uváděni do rodokmenu jako rodiče v ČR zapisovaných vrhů, je nutno 
před číslem jejich zápisu uvádět i zkratku původní plemenné knihy (původní plemenná 
kniha/česká plemenná kniha/zkratka plemene/číslo zápisu). U importovaných jedinců musí 
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být průkaz původu označen nápisem „Export pedigree“. Až na některé státy jako je např. 
Finsko, nemusí být vystaven exportní rodokmen. Bližší informace jsou podávány 
na plemenné knize ČMKU.  

2. Průkazy původu, které nejsou psány latinkou, je nutno doložit ověřeným překladem.  
3. Každý importovaný jedinec musí být zapsán v české plemenné knize.  
4. Pro dovoz (import) jedince jsou stanoveny veterinární podmínky ČR.  
5. Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy – originál PP se u importovaných zvířat 

zásadně nepřepisují na formuláře ČMKU  
  
  
ZÁPIS JEDINCŮ DO REGISTRU  
1. Registr je součástí řádné plemenné knihy ČMKU, do které se zapisují:  

a) importovaní jedinci, kteří jsou zapsání v plemenných knihách neuznaných FCI  
b) štěňata pocházející z vrhu po rodičích, kteří nemají tři generace předků řádně zapsané 

v plemenných knihách uznaných FCI  
c) jedinci bez průkazu původu  

2. Podmínkou pro zapsání do registrace je:  
- viz bod c) – souhlas příslušného chovatelského klubu. Jedinec musí být posouzen na dvou 

výstavách, dvěma různými rozhodčími a oceněn nejméně známkou „velmi dobrá“. V dalším 
chovu by měl, dle doporučení FCI, mít jeden z rodičů úplný rodokmenem. 3. Průkaz původu 
jedinců zapsaných do registru budou nezaměnitelně označeny nápisem: „ČMKU – registr“.  
4. Průkazy původu, vystavené pro všechny jedince zapsané do registru musí být výrazně odlišné 

od Průkazů původu jedinců řádně zapsaných (FCI). Jsou vždy bez zkratky ČMKU, bez 
znaku FCI a s vyznačením druhu registru. Při plemenné knize ČMKU existují 3 druhy 
registrů.  

1. Pomocný  
2. Zvláštní     
3. Národní  
  
1. Pomocný registr ČMKU (P Reg.) 

Do pomocného registru se zapisují :   
a) Jedinci importovaní z nečlenských zemí FCI nebo organizací FCI, pokud tato země není 

zemí jejich původu (např. coton z Vietnamu apod.) b) Jedinci bez PP  
Pomocný registr vede výhradně pracoviště plemenné knihy ČMKU č. 1 a to pro všechna 
plemena. Průkaz P. Reg. je vystaven pouze na základě písemné žádosti příslušného 
chovatelského klubu. K ní je nutno doložit dva originály výstavních posudků od dvou 
mezinárodních rozhodčích s oceněním nejméně „velmi dobrá“. Kopii žádosti poskytne klub 
majiteli dotyčného psa pro účely přihlašování na výstavu k získání uvedených posudků. 
Veškeré výjimky podléhají schválení Komise pro chov a zdraví ČMKU a Rady plemenných 
knih ČMKU. Pro jedince pomocného registru je pověřeným pracovníkem plemenné knihy 
vystavena registrační karta (průkaz P Reg.), kde smí být uvedeno pouze jméno, plemeno, 
datum narození, eventuálně barva a typ srsti. Jména předků se neuvádějí, i když jsou známa, 
stejně jako chovatel. Je možno vystavit též přílohu pro výstavy. Zápis se provádí ve zvláštní 
řadě čísel, jediné pro celou ČR a pro všechna plemena v pomocném registru tímto 
způsobem:  
¨P Reg./zkratka plemene/pořadové číslo/rok zápisu/rok narození, je-li znám.  
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Jedinci zapsaní v pomocném registru smí být v chovu spojováni výhradně s partnery 
zapsanými v řádném rejstříku (FCI) plemenné knihy ČMKU, pokud nejde o národní 
plemeno (N Reg.)  
  

2. Zvláštní registr (Z Reg.) Do 
zvláštního registru se zapisují  
a) Potomci jedinců zapsaných v pomocném registru, nejde-li o plemeno vedené v N Reg.  
b) Jedinci importovaní z nečlenských zemí FCI, pokud jsou tyto země zeměmi původu 

dotyčného plemene (coton z Madagaskaru)  
c) Jedinci ze zahraničních registrů FCI na úrovni zvláštního registru, jestliže tito psi 
postrádají 3 kompletní generace.  
d) Jedinci importovaní ze zemí FCI, kteří nemají doloženy 3 generace předků.  
Štěňatům, narozeným ve zvláštním registru, se vystavuje Průkaz původu se všemi běžnými 
identifikačními údaji a všemi předky, kteří jsou v dokladech rodičů uvedeni. Zápis 
do zvláštního registru se provádí v souvislé řadě čísel spolu s řádnými zápisy daného 
plemene způsobem :  
Z. Reg./zkratka plemene/číslo zápisu/event.rok importu/rok narození  
Psi importovaní ze zemí bývalého Sovětského svazu zapsaní v ČR do roku 1990 mající 
úplné PP nejsou vedeni jako Z.Reg.. Všichni takoví psi zapsaní po 1. 1. 1991 jsou vedeni 
v Z. Reg. není-li vydaný PP již zaregistrován v FCI uznané plemenné knize těchto zemí či 
nejde-li o národní plemeno (N Reg.)  

  
3. Národní registr (N Reg.)  

Do národního registru se zapisují plemena nebo rázy neuznané FCI (český horský pes, 
moskevský toy terier, chodský pes, pražský krysařík, vícebarevný pudl atd.), a to i tehdy, 
nemají-li zapisovaní psi 3 generace.  
  
Pro jedince v národním registru je vystavován PP se všemi identifikačními údaji, 
nezbytnými pro chov plemene, jak u štěňat, tak u předků podle požadavků chovatelského 
klubu. PP je dle nařízení FCI označen nápisem „breed not recognized by the FCI“. Zápis 
se provádí v separátní řadě čísel pro každé plemeno nebo neuznaný ráz způsobem: N 
Reg/zkratka plemene/číslo zápisu/-event.rok importu/rok narození  
  

    
PRŮKAZ PŮVODU  
1. Průkaz původu je vystaven na formuláři uznaném FCI a označeném znakem FCI a ČMKU.  
2. Průkaz původu musí obsahovat:  

a) rodokmen, nutné identifikační údaje o psu – feně  
b) plemeno  
c) pohlaví  
d) datum narození  
e) tetování/čipování  
f) druh a barvu srsti  
g) údaje o chovateli  
h) nejméně tři generace předků  
i) příloha, část určenou k zápisu výsledků z výstav, závodů, zkoušek, svodů a bonitací  
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3. Pro každého jedince je vystaven jeden průkaz původu. Průkaz původu je příslušenstvím 
tohoto jedince. Chovatel je povinen předat průkaz původu nabyvateli tohoto jedince bez 
zbytečného odkladu poté, co jej obdržel z Plemenné knihy ČMKU, kterou byl průkaz 
původu vystaven. Cena jedince zahrnuje i cenu průkazu původu.  

4. Ztrátou průkazu původu je nutno ohlásit příslušné plemenné knize. Za poškozený průkaz je 
možno vystavit přepis, za zničený nebo ztracený průkaz lze po zveřejnění v časopise „Pes 
přítel člověka“ nebo dalších kynologických časopisech vystavit duplikát.  

5. Přepis i duplikát vydává ta plemenná kniha, který vystavila originál PP.  
6. Přepis PP se vydává v případě, kdy dojde k poškození či znehodnocení originálního PP. 

K jeho vydání je nutno předložit příslušnému pracovišti plemenné knihy poškozený či 
znehodnocený PP.  

7. Duplikát PP se vystavuje v případě, kdy byl původní PP ztracen, případně pes, jemuž 
původní PP patřil, byl odebrán z útulku psů, či odchycen nebo zabaven policií. Zahraniční 
majitel žádá prostřednictvím chovatele nebo své střešní organizace. V případě, že pes měl 
řádný export PP, může žádost podat zahraniční majitel evidovaný na ČMKU. Žádost se 
podává na tiskopise příslušné plemenné knihy, na kterém žadatel místopřísežně potvrzuje 
pravdivost údajů. Duplikát PP se vydává po zveřejnění žádosti v kynologických časopisech 
a časopise Myslivost po uplynutí 30 kalendářních dní od zveřejnění. Po vydání duplikátu 
se původní PP stává neplatným. Duplikát duplikátu již nelze vystavit.  

8. Zápis do rodokmenu smí provádět pouze Plemenná kniha ČMKU.  
9. Zápis do přílohy provádí příslušní oprávnění pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí, 

výstavní kancelář, veterinář, poradci chovu, pověření pracovníci sekretariátu ČMKU).  
10. Za správnost údajů uvedených v průkazu původu odpovídá svým podpisem ten, kdo zápis 

provedl.   
11. Nová příloha k PP se vydává pouze majiteli psa (majitel doloží PP s vyplněnou rubrikou 

majitel). Přílohu vystavuje to pracoviště plemenné knihy, které vystavilo PP.  
12. Zápisy v PP nebo v příloze PP z akce neuznané FCI zruší za poplatek příslušné pracoviště 

plemenné knihy.  
13. PP i příloha k PP musí obsahovat záznam o majiteli, popř. o jeho změně  
  
Administrativa plemenných knih  
  
Povinná dokumentace:   

1. Přihlášky vrhů dle plemen a čísel zápisu, krycí listy, potvrzení o označení štěňat  
2. Kopie PP zapsaných vrhů  
3. Kopie PP importovaných jedinců (založeny v číselné řadě zapsaných vrhů)  
4. Evidence pomocného registru (P Reg.) vede pouze pracoviště plemenné knihy 

ČMKU č. 1  
  
VÝVOZ - Export  
1. Průkaz původu jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovníkem 

sekretariátu ČMKU označen:  
§ razítkem Export Pedigree  
§ reliéfním razítkem se znakem ČMKU  
§ hologramem  
§ kulatým razítkem ČMKU včetně podpisu pracovníka ČMKU  
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§ jménem a kompletní adresou nového majitele  
2. Nákup, prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný. Jako 

ochrana před obchodními organizacemi musí chovatel zaslat poradci chovu KCTU kopii 
PP s vyznačeným jménem nového majitele a země, ze které nový majitel pochází. Vývoz 
jedince do zahraničí je též vázán veterinárními předpisy ČR a státu, do kterého je jedinec 
vyvážen (exportován).  

3. Exportní PP lze vystavit pouze pro fyzickou osobu  
4. Není-li majitel vyváženého jedince zároveň jeho chovatelem, je oprávněn vyvézt pouze 1 

jedince v kalendářním roce.  
5. Exportní průkaz může vyřídit i jiná osoba. Tato osoba je povinna se pracovníkovi ČMKU 

prokázat předložením občanského průkazu nebo jiného dokladu ověřujícího jeho totožnost. 
Pracovník ČMKU provede písemný záznam o osobě, která exportní průkaz původu 
vyřizuje.  

6. Pracovník sekretariátu je oprávněn ověřit totožnost osoby vyřizující exportní průkaz 
původu (každé osoby, tedy i chovatele).  

7. Doklad o zaplacení je možné vystavit pouze na jméno chovatele, případně českého majitele 
psa. Není možné vystavit tento doklad na jméno jiné osoby, není-li tato osoba chovatelem 
nebo majitelem vyváženého jedince.  

  
  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
1. Porušením výše uvedených ustanovení tohoto chovatelského a zápisního řádu KCTU se 

chovatel nebo majitel (držitel) chovného jedince vystavuje kárnému řízení dle Kárného 
řádu KCTU.  

2. KCTU ve svém Zápisním řádu plně respektuje ustanovení Zápisního řádu ČMKU 
a závazných právních předpisů.  

3. Prováděcí pokyny pro zápis do plemenné knihy ČMKU vydává P ČMKU.  
4. Výbor KCTU, (tedy i poradce chovu), provádí následující služby vyplývajících z funkčních 

povinností výhradně jen pro členy KCTU. Jedná se zejména např. o: nabídku krycích psů 
v klubovém zpravodaji, bonitace, vystavování krycích listů, udělování prestižního titulu: 
Klubový šampion, Klubový junior šampion atd. Nečlenům klubu umožňuje bonitace a chov 
na základě smlouvy pro nečleny klubu. Součástí smlouvy je ceník pro nečleny klubu.  

  
  
ZÁVĚR  
Tento Zápisní řád KCTU byl vypracován na základě „Zápisního řádu ČMKU“ a byl doplněn 
dodatky specifickými pro plemeno Coton de Tuléar. Byl doplněn a aktualizován na Výroční 
členské schůzi dne 6. 10. 2001, na členské schůzi ze dne 26. 8. 2006, na členské schůzi ze dne 
24. března 2012 a na členské schůzi ze dne 10. června 2012, na základě novelizace Zápisního 
řádu ČMKU a na členské schůzi ze dne 15. 9. 2018, Součástí tohoto řádu je „Řád ochrany zvířat 
při chovu psů ČMKU“ a „Řád ochrany zvířat při svodu psů nebo veřejném vystoupení 
pro hodnocení exteriéru psů ČMKU“.  
  
Přílohy Zápisního řádu KCTU:  
  
Krycí list   
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Přihláška vrhu  
Protokol o kontrole vrhu  
Protokol o kontrole ustájení jedinců CTU  
Bonitační protokol  
  


