ZÁPISNÍ ŘÁD
Zápisní řád slouží pro řízení chovu plemen severských psů, a to Aljašského malamuta, Grónského psa, Samojeda a
Sibiřského husky. Pro členy Klubu severských psů platí v plném rozsahu Zápisní řád ČMKU s těmito dodatky:
1.
Minimální věk pro bonitaci: Pes – 15 měsíců, Fena – 15 měsíců
Minimální věk pro použití v chovu: Pes – 18 měsíců, Fena – 18 měsíců
Maximální věk pro použití v chovu: Pes - bez omezení, Fena – nejpozdější krytí v den, kdy ukončí 8. rok života (tedy
den před devátými narozeninami).
2.
Maximální počet vrhů u chovné feny je 1x za kalendářní rok. Počet krytí v jednom roce u psa není omezen.
3.
Podmínkou pro zařazení do chovu je dosažení příslušného věku, úspěšné absolvování bonitace, povolený stupeň
dysplazie kyčelního kloubu (uvedeno u jednotlivých plemen), DNA test za účelem genetická identifikace jedince a
vyšetření dědičných očních vad (PRA, katarakta) s negativním výsledkem. K tomu lze navíc absolvovat genetický test
na oční vady provedený akreditovanou laboratoří.
Klinické vyšetření očních vad je nutné u feny i psa vždy před vydáním krycího listu. Platnost vyšetření očních vad je
12 měsíců. Výjimku z nutnosti klinického vyšetření očních vad má pes nebo fena po dosažení 8. roku věku, pokud
před tímto datem měl/měla již 3 klinická vyšetření s negativním výsledkem, nemusí další vyšetření absolvovat.
Každý pes smí být bonitován pouze 1x za život. Opakování bonitace může na základě žádosti hlavního poradce chovu
povolit a nařídit Výbor u toho jedince, jehož potomstvo projevuje určité exteriérové nedostatky, nebo u kterého je
nutno zjistit odpovídající výživový a zdravotní stav, případně ověřit určitou vlastnost. Majitel jedince, kterému byla
nařízena opakovaná bonitace, je povinen se k bonitaci dostavit s jedincem, kterému byla nařízena opakovaná
bonitace. Pokud nebude jedinec předveden k nařízené opakované bonitaci, může výbor klubu odebrat již uznanou
chovnost jedince.
Opakovaná bonitace je bezplatná, výbor klubu může rozhodnout o úhradě přímých nákladů pro majitele opakovaně
bonitovaného jedince.
Odvolání proti výsledku bonitace je možné písemně do 14 dní po bonitaci (rozhodující je datum razítka pošty nebo
datum odeslání emailu) k hlavnímu poradci oproti složení kauce ve výši 5.000,- Kč na účet klubu. Kauce musí být
připsána na účet klubu nejpozději v den odeslání odvolání. V případě úspěšného odvolání bude kauce majiteli
vrácena, jinak ji klub použije na úhradu nákladů s odvoláním. O způsobu řešení odvolání rozhoduje výbor klubu.
Bonitaci je však z důvodu momentální indisposice psa po dohodě s majitelem odložit. U nechovných zvířat se záznam
neprovádí do PP zvířete, ale pouze do bonitační karty.
4.
Výbor klubu je oprávněn vyloučit z chovu jedince, u nichž se prokázalo, že předávají svému potomstvu vadu
neslučující se s platnými standardy FCI či dědičné choroby a také takové, u nichž se prokáže, že mají chirurgicky
odstraněnu dědičnou vadu nebo vadu vylučující podle standardu FCI.
5.
Pokud jsou u bonitovaného jedince zjištěny vážné vady, zejména morfologické, jež však stále ještě připouštějí
zařazení psa do chovu, je na rozhodnutí bonitační komise, zda stanoví pro uchovnění psa podmínku:
a) předvedení odchovu a po jeho zhodnocení možnost potvrzení chovnosti na doživotí
b) povinnost konzultace vhodného partnera s příslušným poradcem chovu (tj. krýt na doporučení poradce
chovu)
c) zákaz příbuzenské plemenitby až do 3. generace včetně
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6.
Volba krycích psů je v kompetenci chovatele a na doporučení poradce chovu.
7.
Obecně je druh chovu v KSP kontrolovaný.
Druhy chovu pro plemeno Aljašský malamut:
a) obecný – podmínky u obecného chovu:
HD A (A1, A2, OFA-excellent, good), B (B1, B2, OFA-fair) a běžné vyšetření očí a/nebo DNA.
b) chov se zdravotním ověřením – podmínky u chovu se zdravotním ověřením:
HD A (A1, A2, OFA-excellent), B (B1, B2, OFA-fair) a běžné vyšetření očí a/nebo DNA. Vyšetření na
Polyneuropatii a ED, obě s negativním výsledkem. DNA test na gen pro dlouhou srst.
8.
Všechna štěňata musí být označena mikročipem, v souladu s veterinárním zákonem č.302/2017 Sb.
9.
Kontrola vrhu může proběhnout prostřednictvím veterináře při označování štěňat nebo ji provádí klubem určený
kontrolor. Při kontrole veterinářem se používá předepsaný formulář. Potřebu (respektive povinnost) klubové
kontroly vrhu určuje dílčí poradce chovu pro dané plemeno podle svého uvážení (např. u prvních vrhů chovatele, po
předchozích přestupcích chovatele proti řádům nebo z jiného důvodu). Kontrolorovi náleží úhrada cestovného podle
platných předpisů.
10.
Zamýšlí-li chovatel použít příbuzenskou plemenitbu takového stupně, že při ní má dojít k úbytku počtu předků od 12
výše při čtyřgeneračním rodokmenu, musí prostřednictvím PCH pro dané plemeno předem písemně a s uvedením
chovatelského záměru požádat o povolení výbor klubu. Výbor klubu není povinen žádosti vyhovět. V případě
zamítnutí musí uvést důvod.
11.
Platnost KL je omezena na 1 kalendářní rok a PCH jej vydá na základě online žádosti chovatele v členské sekci klubu,
nebo na oficiálním klubovém formuláři (viz příloha) při doložení platby za vydání KL a členství na příslušný rok.
Prodloužení nevyužitého KL provádí PCH zdarma, pokud o to chovatel včas (před ukončením platnosti původního KL)
požádá. O KL žádá chovatel nejpozději 8 týdnů před předpokládaným háráním feny. Za vydání krycího listu zaplatí
člen KSP částku 500,- Kč. Člen KSP může požádat o vydání expresního krycího listu, který bude poradcem chovu
vystaven do 7 dnů od podání online žádosti o KL. Poplatek za vydání expresního KL je 1.500,- Kč.
Nečlen KSP platí za krycí list částku 1.500,- Kč.
12.
Před zamýšleným zahraničním krytím je chovatel povinen poradci chovu kromě výše uvedených náležitostí doložit i
kopii PP vybraného psa (psů), kopii dokladu o jeho (jejich) uchovnění a kopii výsledku vyšetření HD a očí, platné pro
chovnost v dané zemi.
Při reimportu psa zapsaného v ČR a uchovněného v zahraničí je před jeho použitím v chovu nutno splnit podmínky
chovnosti i v ČR, kam se vrátí.
Psa, zapsaného v plemenné knize ČR, který byl v ČR prokazatelně shledán nechovným, není možné použít jako
krycího psa pro zahraničí krytí.
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13.
Chovatelský servis pro nečleny provádí KSP na základě písemné žádosti chovatele – nečlena, jež musí obsahovat jeho
výslovný souhlas s plným podřízením se veškerým řádům KSP, ČMKU a FCI po celou dobu jednotlivého chovného
využití feny, pro niž byl vyžádán krycí list (tj. od krytí do odběru štěňat od chovatele) a zároveň do vydání PP štěňat.
Uchovnění psů a fen je možné bez této písemné žádosti. Nečlenové klubu platí za veškeré služby.

14.
Podmínky chovnosti u jednotlivých plemen KSP:
Fena může být kryta nejpozději v den, kdy ukončí 8. rok života (tedy den před devátými narozeninami).
V odůvodněných případech a výjimečně může výbor klubu na základě písemné žádosti chovatele prodloužit chovnost
feny. Výhradně však u fen, které měly již minimálně jeden vrh.
Prodloužení chovnosti je na jedno krytí feny do dovršení věku 9 let (nejpozději den před desátými narozeninami).
Prodloužení je podmíněno nejen schválením výboru klubu, ale také potvrzením veterinárního lékaře o vyšetření
zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav umožňuje březost a odchování vrhu bez nadměrných rizik.
· Aljašský malamut:
HD A, B, OFA – excellent, good a fair – pozitivní jedinci se spojují pouze s negativními.
Získání minimálně známky velmi dobrá na výstavě pořádané klubem
DNA test – genetická identifikace jedince. Odběr vzorků pro testování bude proveden v rámci bonitace.
· Grónský pes:
HD A, B, OFA – excellent, good a fair – pozitivní jedinci se spojují pouze s negativními
Smí se vzájemně spojovat i jedinci zařazení v Registru ČMKU (povoleno KCH+Z ČMKU), kromě jedinců zapsaných v
pomocném registru.
Získání minimálně známky velmi dobrá na výstavě pořádané klubem
DNA test – genetická identifikace jedince. Odběr vzorků pro testování bude proveden v rámci bonitace.
· Samojed:
HD A, B, C, OFA – excellent, good a fair – pozitivní jedinci se spojují pouze s negativními
Získání minimálně známky velmi dobrá na výstavě pořádané klubem.
DNA test – genetická identifikace jedince. Odběr vzorků pro testování bude proveden v rámci bonitace.
Doložení vyšetření BEAR test, s výsledkem negativní.
· Sibiřský husky:
HD A, B, OFA – excellent, good a fair – pozitivní jedinci se spojují pouze s negativními.
Získání minimálně známky velmi dobrá na výstavě pořádané klubem.
DNA test – genetická identifikace jedince. Odběr vzorků pro testování bude proveden v rámci bonitace.
Nelze navzájem spojovat jedince se stejnými body 3, 4 nebo 6 v části bonitačního kódu R – TYP podle karty T3.
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Součástí Zápisního řádu KSP nejsou následující ustanovení, jsou však závaznou směrnicí.
Směrnice pro bonitaci feny-psa
a) Na bonitaci je pes/fena předváděn/a v odpovídající fyzické + psychické kondici (tj dobře osvalené zvíře bez váhových
odchylek směrem nahoru nebo dolů, zdravě sebevědomé, přiměřeně ovladatelné).
b) Pes musí být předváděn čistý, a to na vodítku (ne v postroji, ne na ostnatém nebo stahovacím obojku).
c) Pes je předváděn v normální vyrovnané chůzi, v normálním vyrovnaném klusu a ve výstavním (klidovém) postoji.
d) Pes si musí bez problémů nechat změřit kohoutkovou výšku, prohlédnout skus a počet zubů, u samců prohmatat
varlata.
e) Agresivní zvířata nemohou být bonitována.
f) Zápis o provedení bonitace (bonitační kartu) podepisuje majitel psa, případně jeho zástupce na základě ověřené plné
moci.
g) Bonitovat se mohou i zvířata, jež nemají vyhodnocen RTG kyčlí nebo vyšetření očí. Zápis o uchovnění se však v tom
případě provede až po doložení výsledku vyhodnocení RTG HD, který odpovídá stupni povolenému pro chov daného
plemene a předložení protokolu o vyšetření očí, případně vyšetření DNA.
Pro KSP provádí u všech plemen vyhodnocení MVDr. Lukáš Duchek nebo je vyhodnocení provedeno v OFA. U plemene
Aljašský malamut akceptuje KSP také vyhodnocení od vyhodnocovatele AMKČR.
Při odvolání proti výsledku je nutno se odvolat k odvolacímu orgánu toho vyhodnocovače, který snímek vyhodnocoval
(v ČR k Veterinární komoře, z OFA k OFA)
h) Povinné vyšetření očí aprobovaným veterinářem na dědičnou kataraktu a PRA a/nebo provedení DNA testu na tyto
choroby (vzorek pouze krev, stěr jen při hromadném oficiálním odběru nebo ověřeném odběru veterinářem).
Výsledek se zaznamenává v kartě jedince na PK.
i) Individuální bonitace je v odůvodněných případech a výjimečně možná, a to za podmínky, že
1) je přítomen rozhodčí a poradce chovu pro příslušné plemeno
2) rozhodčí není majitelem ani chovatelem bonitovaného zvířete
3) zvíře splňuje všechny zbylé předepsané podmínky pro bonitaci (tj. věk + vyhodnocení RTG kyčlí + vyšetření očí).
Bonitace proběhne po dohodě mezi majitelem psa a poradcem chovu. Věcí dohody mezi nimi je i úhrada nákladů a
stanovení termínu a místa. Zájemce o individuální bonitaci musí sám kontaktovat poradce chovu a požádat o
provedení bonitace. Poradce chovu kontaktuje rozhodčího. Rozhodčí a poradce chovu nejsou povinni vyhovět
požadavku na termín a místo individuální bonitace.
Poplatek je stanoven jako dvojnásobek běžné ceny. Platí se předem (platba se dokládá při individuální bonitaci).
j) Pokud bude prodleva mezi oficiálně vyhlášenými bonitacemi větší než 1/4 roku, může KSP na žádost svých členů
vyhlásit Mimořádnou bonitaci Podmínky pro její uspořádání jsou:
1) Sejde se 10 a více psů
2) Majitelé se o účasti sami mezi sebou dohodnou ještě před žádostí o konání bonitace. Klub nebude sám získávat
zájemce o Mimořádnou bonitaci.
3) S dostatečným předstihem požádají příslušného poradce chovu o provedení této akce, jednotliví účastníci se u něj
předem písemně přihlásí. Co se týče organizace akce, předpokládají se stejné podmínky jako u bonitace
individuální.
4) Vzhledem k tomu, že se nebude jednat o řádnou bonitaci, poplatek za takto provedenou bonitaci bude
dvojnásobek běžné ceny. Poplatek musí být uhrazen předem a doklad o platbě přiložen ke každé přihlášce. Pokud
se majitel psa této bonitace nezúčastní, propadně poplatek ve prospěch klubu.
5) Jestliže se mimořádná bonitace neuskuteční, na vyžádání se peníze přihlášeným účastníkům vrátí nebo převedou
na příští Mimořádnou bonitaci.
k) V případě potřeby může výbor klubu vyhlásit řádnou bonitaci kdykoliv.
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Směrnice pro zápis vrhu
Povinnosti majitele feny (chovatele):
a) Požádá včas o přiznání mezinárodně chráněného názvu chovatelské stanice na Rejstříku CHS ČMKU (viz příloha).
b) Pokud o ni nechce žádat, učiní písemnou dohodu s některým majitelem CHS o zapůjčení feny do chovu.
c) Vyplní žádosti o vystavení KL online v členské sekci klubu.
d) Dohodne s majitelem psa uvedeného na KL termín a podmínky krytí.
e) Bezprostředně po krytí vyplní s majitelem psa KL a eventuelně dohodu o vzájemném vypořádání. Kopii KL předá
majiteli psa.
f) Do týdne po krytí zaznamená údaje do členské sekce k příslušnému KL a doloží scan podepsaného KL, jinak se
vystavuje kárnému postihu.
g) Do týdne po narození štěňat zaznamená údaje do členské sekce k příslušnému KL.
h) Pokud fena nezabřezne, ohlásí to poradci chovu do 75 dní po uskutečněném krytí.
i) PCH zašle chovateli potvrzenou žádanku o zápisová čísla a přihlášku k zápisu štěňat.
j) Chovatel vyplněnou žádanku o čísla předá ve věku štěňat 3 – 4 týdny na plemennou knihu, která mu cca do týdne
čísla přidělí.
k) Čipování proběhne od dokončeného 6. týdne věku štěňat a veterinář je potvrzuje na žádanku o čísla. Čipování se
dokládá vylepeným originálního štítku mikročipu ke každému štěněti k zápisovým číslem štěněte.
l) Mikročip může být jakéhokoli druhu odpovídajícího ISO-normě. Čipování provádí vždy veterinář.
m) Po kompletním vyplnění přihlášky k zápisu štěňat a potvrzení o označení štěňat pošle chovatel dokumenty
poradci chovu zpět. Barvy se uvádějí podle platného standardu FCI, u aljašských malamutů podle dřívější dohody
mezi kluby pro toto plemeno.
n) Chovatel musí všechny tyto náležitosti zaslat svému poradci chovu tak, aby podklady k vystavení PP mohly být
předány na PK nejpozději do 3 měsíců věku štěňat, jinak se vystavuje kárnému postihu. Kárnému postihu se
vystavuje i poradce chovu, který u sebe prokazatelně bezdůvodně zadržuje kompletní podklady k vydání PP.
o) Pokud některé štěně je vyváženo mimo ČR, je chovatel povinen pro ně vyřídit na ČMKU Exportní PP.
p) Věk štěňat v době odběru je nejméně 8 týdnů, štěňata musí být v dobré zdravotní kondici, prostá parazitů a
očkovaná.
q) Chovatel si vede evidenci o vrzích v Knize odchovů, má zaznamenány též adresy, event. telefony majitelů štěňat,
která odchoval (m.j. pro případ ztráty psa).
r) Doporučuje se vyhotovení písemné smlouvy mezi chovatelem a novým majitelem štěněte a též i poskytnutí
přihlášky do KSP při předání štěněte.
Majitel psa:
a) Nechá hned po uchovnění psa přeregistrovat na PK mezi chovné jedince
b) Před krytím ověří, zda je fena zapsána v plemenné knize FCI a zda je uchovněna (platí i pro zahraniční krytí).
c) Krycí list vyplní spolu s majitelem feny bezprostředně po aktu krytí.
d) Doporučuje se sepsání jednoznačné písemné dohody s majitelem feny o vzájemném finančním nebo jiném
vypořádání závazků.
e) Vede si evidenci krytí v knize krytí.
Tento Zápisní řád byl se všemi dodatky schválen členskou schůzí KSP dne 26.4.2019. V platnost vstupuje dnem 1.5.2019.
Aktualizace dne 26.4.2021 – hodnoty pro hodnocení HD a úpravy dle nové legislativy
Aktualizace dne 31.8.2021 – Online KL, odvolání k výsledkům bonitace, prodloužení chovnosti.
Použité zkratky:
FCI – Mezinárodní kynologická federace
ČMKU – Českomoravská kynologická unie (= střešní
kynologická organizace ČR)
KSP – Klub severských psů
PK – plemenná kniha
CHS – chovatelská stanice
PCH – poradce chovu
HPCH – hlavní poradce chovu

PP – průkaz původu
PZŠ – přihláška k zápisu štěňat
KL – krycí list
HD – dysplazie kyčelního kloubu
BK – bonitační karta
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