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Zápisní řád Klubu chovatelů pudlů, z.s. 

 

Obecná ustanovení 

1. Tento zápisní řád je normativem, který stanovuje podmínky pro doporučení zápisu štěňat 

narozených v rámci Klubu chovatelů pudlů, z.s. (dále KCHP), který s odvoláním na Řád ochrany 

zvířat při chovu psů ČMKU čl.5 odst. (6) řídí chov plemene pudl. 

2. Plemeno pudl tvoří ve smyslu tohoto řádu čistokrevní psi a feny s průkazem původu, odpovídající 

platnému plemennému standardu a zapsaní do plemenné knihy uznané FCI. 

Chovatel a majitel krycího psa 

3. Chovatelem je majitel chovné feny, jehož chovatelská stanice je registrována pod mezinárodně 

chráněným názvem v plemenné knize ČMKU. 

4. Majitelem krycího psa je majitel chovného psa, registrovaného v rejstříku chovných jedinců. 

5. V souladu se stanovami Klubu chovatelů pudlů (dále jen KCHP) nesmí chovatel ani majitel krycího 

psa produkovat psy bez průkazu původu. 

6. KCHP je oprávněn kontrolovat a sledovat, v jakých podmínkách jsou chovní jedinci a v jakém 

zdravotním stavu se nacházejí, resp. jaké podmínky má chovatel pro odchov štěňat. KCHP je 

oprávněn v odůvodněných případech omezit dočasně nebo trvale zakázat chov buď konkrétního 

jedince, nebo celé chovatelské stanice, zjistí-li porušení stanov a řádů klubu. 

7. Každý chovatel je povinen vést ´´Knihu odchovů´´ pro každou svou chovnou fenu a předložit ji na 

požádání klubu. Každý majitel krycího psa je povinen vést ´´Knihu krytí´´ za stejných podmínek. 

8. Každou změnu majitele chovných jedinců případně úhyn jedince musí majitelé hlásit do 1 měsíce 

klubu. Každá změna majitele musí být podchycena v příslušných rubrikách průkazu původu psa. 

9. Právní vztahy vyplývající z vlastnictví psa nebo feny, vztahy mezi chovatelem a majitelem krycího 

psa a vztahy mezi chovatelem a nabyvatelem štěněte se řídí obecně platnými občanskoprávními 

předpisy. 

10. Každý chovatel a každý majitel krycího psa je povinen dodržovat Řád ochrany zvířat při chovu psů 

ČMKU. 

Chovní jedinci 

11. Chovní psi i feny jsou čistokrevní jedinci, kteří splnili podmínky pro zařazení do chovu a jsou vedeni 

v rejstříku chovných jedinců. Pro ověření identity chovných jedinců je výbor klubu oprávněn nařídit 

krevní zkoušku. 

12. Pro zařazení psa nebo feny do chovu v rámci KCHP musí být splněny podmínky zápisního a 

bonitačního řádu KCHP. Zásadně se vyžaduje: 

 čistokrevnost osvědčená průkazem původu 

 dodržení stanovené věkové hranice (u toy, trpasličích a středních pudlů 15 měsíců, u 

velkých 18ti měsíců věku) 

 úspěšné absolvování bonitace 

13. Zařazení do chovu provádí a výsledek bonitace do průkazu původu zaznamenává klub. Zápis do 

rejstříku chovných jedinců a příslušný záznam o přeregistraci do průkazu původu provádí plemenná 

kniha. Zápis chovných fen do rejstříku se provádí až při prvním vrhu feny. Záznam chovných psů do 
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rejstříku chovných jedinců se provádí na základě žádosti majitele chovného psa, zaslané 

neprodleně po bonitaci spolu s průkazem původu na adresu KCHP. 

14. Do chovu nesmí být zařazeni jedinci, na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí 

jakékoli anatomické nebo exteriérové vady, která je dle standardu důvodem k vyloučení z chovu, 

jakož i jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a kondici. 

15. Z chovu se vylučují: 

1. Chovní jedinci, z nichž prokazatelně pocházejí potomci s hrubými vadami exteriéru, povahy 

a jinými anatomickými vadami, např. kryptorchismus, chudozubost, atypičnost apod. 

2. Chovné feny, které dovršily věkovou hranici 8 let (do věku 8mi let může být fena nakryta). 

Horní věková hranice 8 let ukončení chovnosti se rozumí dnem dovršení věku. 

16. Vyloučení z chovu podle bodu 15a) není časově omezeno a schvaluje je na návrh odborného nebo 

hlavního poradce chovu chovatelské kolegium a hlavní výbor klubu. 

Krycí list 

17. KCHP může vystavit krycí list pouze pro chovnou fenu v majetku člena KCHP. 

18. Vystavení krycího listu se provádí na základě písemné žádosti chovatele. Vyplněný formulář 

„Žádost o vystavení krycího listu“ pošle chovatel na adresu KCHP nejpozději čtyři týdny před 

předpokládaným krytím a to spolu s útržkem složenky o zaplacení poplatku za vystavení krycího 

listu. Pokud chovatel požaduje urgentní vystavení krycího listu, je stanoven zvýšený poplatek. 

19. Pro zamýšlené krytí v zahraničí, nebo krytí psem bonitovaným v jiném klubu na území České 

republiky předloží chovatel fotokopii průkazu původu krycího psa a jeho osvědčení o chovnosti 

spolu se „žádostí o vystavení krycího listu“. Z průkazu původu musí být patrny údaje o výškovém a 

barevném rázu pudla. Odborný poradce chovu je oprávněn návrh chovatele zamítnout, pokud by 

navrhované spojení mohlo negativně genetické kvality další populace. 

20. Krycí list je základním dokladem o schváleném a uskutečněném krytí. Tvoří společně s přihláškou 

k zápisu štěňat, protokolem o přejímce vrhu a tetovací (čipovací) kartou základní dokumentaci pro 

vystavení průkazů původu štěňat. 

21. Krycí list se vystavuje v originále a třech kopiích (z nichž originál a první kopii obdrží chovatel, jednu 

kopii si ponechá odborný poradce chovu a jedena zůstává trvale v evidenci klubu). 

22. Podle počtu existujících vhodných krycích psů určí poradce chovu pro zamýšlené krytí jednoho až 

tři partnery v pořadí podle vhodnosti. Chovná fena, které chybí jakýkoli zub, smí být kryta pouze 

plnochrupým psem. 

23. Krycí list má platnost 12 měsíců. 

24. V případě neuskutečněného krytí v termínu platnosti krycího listu je chovatel povinen vrátit obě 

vyhotovení krycího listu na adresu klubu a to nejpozději do 10 dnů od skončení platnosti krycího 

listu. 

Krytí 

25. Ke krytí smí dojít jen mezi chovnými jedinci, kteří jsou v náležitém zdravotním stavu a kondici a na 

základě platného krycího listu. 

26. Chovná fena smí mít vrh pouze jednou v kalendářním roce. Výjimku může v odůvodněných 

případech povolit odborný poradce chovu. 

27. Mezi jednotlivými krytími psa u různých chovných fen musí uplynout nejméně 24 hodin. 
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28. Krytí jedné feny dvěma psy během jednoho hárání je nepřípustné. Za krytí je nutné považovat i 

nedokonalé krytí (např. pokud nedojde ke svázaní psa a feny). 

29. Majitel krycího psa zanese bezprostředně po krytí údaje o krytí do ´´Knihy krytí´´ a zašle kopii 

krycího listu se stvrzenkou o zaplacení klubem stanoveného poplatku za krytí – jako hlášení krytí – 

do 1 týdne po krytí na adresu klubu. V případě, že se jedná o psa importovaného z členského státu 

FCI je tento od poplatku za krytí osvobozen. Bez zaslané kopie KL nebude vrh štěňat zapsán do 

plemenné knihy a majitel krycího psa odpovídá za následky. 

30. Odměna za krytí by měla být sjednána písemně. Krycí list může sloužit v tomto případě jako 

smlouva mezi chovatelem a majitelem krycího psa. Chovatel musí dostát své povinnosti v plném 

rozsahu i v případě, že vrh nebyl zapsán do plemenné knihy, s výjimkou nezapsání vrhu vinou 

majitele krycího psa. Změní-li se majitel chovné feny v době její březosti, je původní majitel povinen 

oznámit jméno a adresu nového majitele feny majiteli krycího psa. Nezabřezne-li fena a byl-li 

zaplacen jednorázový poplatek ihned po krytí, má chovatel při příštím krytí nárok na bezplatné 

náhradní krytí týmž psem. Nezabřezne-li fena ani po tomto náhradním krytí, nemůže chovatel 

uplatňovat vůči majiteli krycího psa žádné nároky. 

31. V případě, že nedojde ke krytí z důvodu pohlavní pasivity krycího psa je chovatel povinen tuto 

skutečnost ohlásit klubu. 

32. V případě zahraničního krytí přebírá povinnost hlášení krytí za majitele krycího psa chovatel. 

Zahraničního krytí je osvobozeno od poplatku za krytí stanoveného klubem. Hlášení krytí podléhái 

každé krytí zahraniční feny, nebo feny evidované v jiném klubu na území ČR a musí být zapsáno do 

,,Knihy krytí“. 

33. Dojde-li k nežádoucímu nakrytí feny, musí být krytí i vrh hlášeno klubu. Vrh musí být zapsán do 

,,knihy odchovů“ a započítá se do řádných vrhů, přestože nebude zapsán do plemenné knihy. 

34. Při přestěhování majitele krycího psa musí být změna adresy bezodkladně ohlášena klubu. 

35. Krycí list se vyplňuje i v případě, kdy oba partneři patří témuž majiteli. Odborný poradce chovu je 

oprávněn v tomto případě požadovat při krytí účast svědka – člena klubu. Tento požadavek musí 

být vyznačen na krycím listě. 

36. Při náhradě krytí štěnětem přísluší prvá volba chovateli, druhá volba majiteli krycího psa. 

Vrh, přejímka vrhu, nadpočetná štěňata, prodej štěňat 

37. Chovatel je povinen pečovat o svou fenu v době březosti a kojení a rovněž o celý vrh až do prodeje 

štěňat tak, aby byl zaručen jejich zdárný vývoj. Pokud nemůže mít chovatel fenu z vážných důvodů 

v té době ve vlastní péči, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit klubu. 

38. Toy fena nesmí v jednom vrhu kojit a vychovávat více než 4 štěňata, trpasličí a střední fena více 

než 6 štěňat a velká fena více než 8 štěňat. Nadpočetná štěňata musí být předána k odchovu 

kojné feně nebo je povolen umělý odchov. V tomto případě budou prováděny kromě přejímky 

vrhu 2 kontroly vrhu (1. do 10 dnů věku štěňat, 2. namátkově) na náklady chovatele, aby byl 

zajištěn korektní odchov. Po takovém vrhu je povinný odstup mezi krytími této feny minimálně 

12 měsíců. 

39. V případě použití kojné feny je chovatel povinen nejpozději do 1 týdne po vrhu písemně oznámit 

poradci chovu jméno a adresu majitele kojné feny. Nadpočetná štěňata musí být kojné feně 

předána do 5 dnů od narození. Příslušný poradce chovu se musí co nejdříve přesvědčit, že kojná 

fena štěňata přijala. Nadpočetná štěňata, která jsou u kojné feny, smí být od této feny odebrána a 

vrácena matce ve stáří minimálně 4 týdnů. 
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40. Jestliže fena není z důvodů úhynu nebo nemoci po porodu k dispozici, je povolen odchov kojnou 

fenou, nebo umělý odchov. V obou případech je toto nutno neprodleně oznámit klubu. 

41. Je nepřípustný každý pokus ovlivňovat růst štěňat, např. nedostatečnou výživou nebo dodáváním 

umělých prostředků. 

42. Případné kupírování ocasu musí být provedeno odborným způsobem během prvních pěti dnů 

života štěňat. 

43. Každý vrh musí být hlášen poradci chovu nejpozději do 7 dnů od data vrhu. V případě, že chovatel 

tento termín nedodrží, nemůže klub zaručit provedení přejímky vrhu mezi 6. a 7. týdnem věku 

štěňat. Hlášením vrhu se rozumí odeslání následujících dokumentů: 

 originál krycího listu 

 vyplněná a podepsaná přihláška k zápisu štěňat 

 v případě prvního vrhu feny, průkaz původu feny 

 v případě zahraničního krytí nebo krytí psem evidovaným v jiném klubu na území ČR fotokopii 

průkazu původu psa a doklad o jeho chovnosti 

 ve stejné lhůtě se podává hlášení i majiteli krycího psa. 

 fotokopii mezinárodně chráněného názvu chovatelské stanice při prvním vrhu feny 

44. Klub je oprávněn vrh kontrolovat. Po 6. týdnu věku štěňat provádí klub přejímku vrhu. O výsledku 

přejímky je vystaven protokol, který je chovatel povinen předložit k nahlédnutí novému majiteli 

štěněte. Nezastihne-li kontrolní orgán klubu fenu a všechny štěňata v péči chovatele nebo na 

ohlášeném místě, považuje se tato skutečnost za porušení tohoto chovatelského řádu. Stejné 

porušení tohoto chovatelského řádu představuje i jednání chovatele, které neumožní kontrolním 

orgánům provést přejímku, nebo kontrolu vrhu. Chovatel se tím vystavuje nebezpečí nezapsání 

vrhu do plemenné knihy. 

45. Ve smyslu ustanovení FCI v rámci zajištění identity štěňat se s platností od 1. ledna 1989 provádí v 

rámci klubu povinné označování štěňat po 6.týdnu věku a to buď tetováním do levého ucha nebo 

čipováním. Tetovací čísla vyžádá u plemenné knihy ČMKU pro chovatele klub na základě zaslaného 

hlášení vrhu (viz.odst.43). 

46. Postup pro případ nečitelného čipu: je-li zjištěno, že aplikovaný čip není čitelný, je majitel tuto 

skutečnost neprodleně oznámit poradci chovu a Plemenné knize (PK). Přečipování je možné 

pouze se souhlasem poradce chovu a PK. KCHP má právo nařídit testy DNA. 

47. Pro ověření identity štěňat je výbor klubu oprávněn nařídit krevní zkoušku. Podle výsledku zkoušky 

nese náklady chovatel nebo klub. V případě, že chovatel zkoušku paternity odmítne, je klub 

oprávněn nevydat průkazy původu pro celý vrh. 

48. Přejímkou vrhu nepřebírá klub odpovědnost za chovatele. Chovatel je povinen při prodeji štěňat v 

písemné dohodě upozornit kupujícího na všechny jemu známé nedostatky, které snižují hodnotu 

štěněte. 

49. Objeví-li se ve vrhu podstatné dědičné vady, je chovatelské kolegium a výbor klubu oprávněn 

označit průkazy původu poznámkou ,,NESTANDARDNÍ“. Objeví-li se ve vrhu jedinec, u něhož ze 

závažných důvodů není v zájmu plemene, či samotného jedince, jeho pokračování v chovu, má 

CHOVATEL právo nechat označit průkaz původu tohoto jedince razítkem „NEVHODNÝ PRO 

CHOV“. Písemnou žádost obdrží Plemenná kniha a poradce chovu. 

50. Prodej štěňat provádí a štěně novému majiteli předává výhradně chovatel a to nejdříve ve stáří 50 

dnů. Při prodeji by měla být vyhotovena písemná dohoda. 

51. Komerční prodej psů je zakázán. Za komerční prodej se nepovažuje prodej psů z vlastních vrhů 

přímému zájemci (i do zahraničí). Výbor klubu je oprávněn provádět kontrolu tohoto ustanovení 
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na plemenné knize ČMKU. Komerční prodej štěňat je důvodem k vyloučení z KCHP podle části I. 

bod 6b stanov KCHP. 

52. Nezabřeznutí feny je chovatel povinen hlásit písemně klubu nejpozději do 75 dnů ode dne krytí. 

Spolu s hlášením odešle chovatel originál krycího listu. Hlášení se podává ve stejném termínu i  

majiteli krycího psa. 

 

Dovoz 

53. Pokud má být dovezený jedinec zapsán do plemenné knihy a používán v chovu, musí splnit 

podmínky dle článku 12 tohoto zápisního řádu. 

Vývoz 

54. Vývoz štěňat i dospělých pudlů přímému zájemci se řídí platnými celními a právními předpisy. 

Souhlas KCHP není nutný. Exportní průkaz původu vystaví na žádost chovatele plemenná kniha 

ČMKU. 

Závěrečná ustanovení 

55. Výjimku z tohoto zápisního řádu může povolit na návrh odborného nebo hlavního poradce chovu 

chovatelské kolegium KCHP. 

56. Výbor KCHP je oprávněn svým rozhodnutím změnit jednotlivá ustanovení chovatelského řádu. 

Změny podléhají dodatečnému schválení členskou schůzí KCHP. 

57. Tento zápisní řád byl schválen náhradní členskou schůzí KCHP dne 28.9.2016 a nabývá účinnosti 

dnem schválení. 


