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ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ -

KCHČF.

I. Všeobecná ustanovení

Tento zápisní řád upravuje chov našeho jediného národního plemene ohařů - českého fouska

(standard uznán FCI pod č. 245).

Podobně jako chov každého druhu zvířat, vyžaduje bezpodmínečnou kázeň všech, kteří se na něm 

podílejí. V chovu čistokrevných psů, v našem případě českých fousků, je toto zvláště významné a důležité, 

protože chovní psi a feny nejsou soustředěni ve velkochovech, jako je tomu u mnoha jiných druhů zvířat, ale 

jsou majetkem jednotlivých chovatelů po celém území České republiky. Jakékoliv samovolné negativní 

zásahy do chovu českých fousků by znamenaly narušení koncepce plemenitby se závažnými problémy v 

chovu a znehodnocení mnohaleté chovatelské práce našich předchůdců.

Chov českých fousků řídí výbor KCHČF a jeho chovatelská rada, složená z hlavního poradce chovu 

českých fousků, zástupce hlavního poradce chovu, oblastních poradců chovu českých fousků, popřípadě 

z jejich zástupců a je jmenovaná výborem. Proto je tento zápisní řád závazný pro všechny chovatele a 

majitele psů a fen českých fousků zařazených do reprodukce. Jeho porušení je nepřípustné a má za následek 

kárné řízení.

II. Chovatel

Chovatelem je ve smyslu zápisního řádu ČMKU je osoba vlastnící chráněný název chovatelské 

stanice ČMKU a ve smyslu veterinárního zákona každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo je 

pověřen se o ně starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu.

Fyzická osoba majitel či držitel chovné feny nebo chovného psa českých fousků nemusí být členem 

KCHČF i když ji/jej chce využívat k reprodukci, avšak je povinen řídit se zásadami chovu stanovenými 

Konferencí KCHČF, tímto zápisním řádem a rozhodnutími výboru KCHČF a chovatelské rady, upravujícími 

řízení chovu (např. nemůže použít ke krytí psa, který byl jako zhoršovatel1) vyřazen ze seznamu krycích psů 

a to ani na náhradní krytí, včetně dalších omezujících opatření). Nečlenům KCHČF je umožněno chovat na 

základě písemné smlouvy o poskytnutí chovatelského servisu KCHČF mezi KCHČF a chovatelem, který 

není členem KCHČF. Bez uzavřené písemné smlouvy nelze nečlenu KCHČF poskytovat chovatelský servis.

Všichni chovatelé plemene český fousek jsou povinni pečovat o psy a feny řádným způsobem, 

dodržovat podmínky hygieny, řádně pečovat o jejich zdraví a respektovat v tomto smyslu všechny zákony 

České republiky, zejména zákony upravující zájmový chov zvířat, a k nim vydané prováděcí předpisy jako 

jsou vyhlášky a nařízení vlády, jakož i usnesení orgánů KCHČF. Dále jsou rovněž povinni umožnit 

kontrolu osrstění chovných jedinců psů i fen zástupcům KCHČF, které tento klub pověřil kontrolou, a 

poskytnout jim k tomuto účelu úplné a pravdivé podklady. Neumožnění kontroly chovných jedinců ve 

stanoveném období (od 1. 1. do 31. 3. každého roku) a dále u fen v období 3. až 6. týdne po porodu má za 

následek trvalé vyřazení jedince z chovu podle článku VIII. tohoto zápisního řádu.

                                                
1)

Zhoršovatelem se pro potřeby Zápisního řádu KCHČF rozumí každý jedinec, jehož potomstvo vykazuje ve sledovaných 
znacích na jarních svodech anebo pro plemeno typických plemenných znacích vyšší procentuální hodnoty vad, než je 
průměr populace v tom kterém sledovaném znaku nebo pro plemeno typických plemenných znacích.
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Každý chovatel plemene český fousek je na vyzvání výboru KCHČF povinen určenému 

veterinárnímu lékaři, za dozoru pověřeného zástupce KCHČF, umožnit odběr krve popřípadě bukálního 

stěru chovného jedince a štěňat za účelem ověření rodičovství jedince nebo narozených štěňat. Porušení 

této povinnosti je kárným proviněním, za které může být sankce podle Kárného řádu KCHČF nebo 

využita opatření, ke kterým dává možnost Zápisní řád ČMKU v čl. X, bod 9. Na tuto skutečnost musí 

chovatel nové nabyvatele štěňat výslovně upozornit.

III. Způsob chovu a jeho řízení

Doplnění a upřesnění ustanovení článku I. Zápisního řádu ČMKU

Chov českých fousků je chovem řízeným, metodou liniové plemenitby, protože je toto nejvhodnější 

metoda chovu, vzhledem k velikosti populace českých fousků u nás a na světě. Vhodné psy ke krytí fen 

doporučuje poradce chovu vystavením „doporučení ke krytí“. Nejsou-li doporučení psi schopni krytí z 

jakýchkoliv důvodů, má chovatel nárok na vystavení nového doporučení ke krytí tak, aby mu nebylo krytí 

feny znemožněno.

Krytí feny, včetně krytí zahraničních, bez doporučení ke krytí a bez zdravotního listu je závažným 

chovatelským přestupkem, který může mít za následek odmítnutí zápisu štěňat do plemenné knihy a kárné 

řízení.

Příbuzenská plemenitba na jedince (psa i fenu) vyřazeného z chovu pro dědičnou vadu je zakázána.

IV. Výběr do chovu

Výběr do chovu se koná na klubových výstavách pořádaných nebo spolupořádaných KCHČF (3x 

ročně – klubová s KV, klubová bez KV a speciální). Výběr do chovu provádí tříčlenná komise jmenovaná 

výborem KCHČF. Členem komise pro výběr do chovu může být výborem jmenován oblastní poradce 

chovu, zástupce oblastního poradce chovu, člen výboru KCHČF, člen dozorčí rady KCHČF, člen výboru

oblastní pobočky nebo rozhodčí pro posuzování exteriéru s aprobací pro plemeno český fousek. Nejméně 

jeden člen komise pro výběr do chovu musí být rozhodčím pro posuzování exteriéru s aprobací pro 

plemeno český fousek.  Nedostaví-li se na výběr do chovu člen komise jmenovaný výborem, může hlavní 

poradce chovu nebo jeho zástupce určit náhradníka (i telefonicky) z řad přítomných oprávněných osob.  

Výběr do chovu se provádí podle metodiky pro výběr do chovu schválené výborem KCHČF 

(příloha č. 1).

Člen komise nesmí posuzovat vlastního jedince nebo jedince v majetku osob žijících s ním ve 

společné domácnosti.

Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí poradce chovu do k tomu určené tabulky 

a průkazu původu se zápisem „Kandidát chovu“, doplní datum vybrání do chovu a členové komise s 

poradce chovu záznam podepíší.

Neúspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí poradce chovu do k tomu určené

tabulky a průkazu původu zápisem se slovy „Neuspěl při výběru do chovu“, doplní datum nevybrání do 

chovu a členové komise s poradce chovu záznam podepíší. Do tabulky určené pro výběr do chovu se 

zároveň zapíše důvod, proč jedinec neuspěl (např. malá nebo naopak velká kohoutková výška, vady 

skusu, vady chrupu a tak podobně). 

Nesouhlasí-li majitel s rozhodnutím komise, kterým bylo rozhodnuto o nevybrání jedince za 

kandidáta chovu, může se do 7 dnů od oznámení rozhodnutí písemně odvolat k výboru KCHČF, které 

zašle k rukám předsedy KCHČF.

Výbor KCHČF korespondenční formou do 10 dnů určí novou komisi pro výběr do chovu, v níž 

nesmí být členem nikdo, kdo rozhodoval o nevybrání jedince do chovu při předchozím výběru. Majitel, 
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který se odvolal k výboru KCHČF, je povinen na výzvu a na své náklady předvést psa nové komisi pro 

výběr do chovu, která se musí sejít nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy bylo rozhodnuto o nevybrání 

jedince do chovu. Rozhodne-li i nová komise pro výběr do chovu o nevybrání jedince do chovu, je majitel 

povinen uhradit nutné výdaje členů nové komise pro výběr do chovu (cestovní náklady atd.). Další 

poplatek za výběr do chovu se nehradí. Rozhodnutí nové komise pro výběr do chovu je konečné a nelze 

se proti němu odvolat. Pouze v případě, že nová komise pro výběr do chovu mění rozhodnutí původní 

komise, provádí záznam do průkazu původu a to tak, že rozhodnutí původní komise přeškrtne a poradce 

chovu nebo pověřený předseda komise označí průkaz původu zápisem „Kandidát chovu“, doplní datum 

vybrání do chovu a členové komise s poradce chovu záznam podepíší. 

Každý jedinec má právo účastnit se výběru do chovu po dovršení věku 12. měsíců, počet účastí 

není omezen. Každá účast je zpoplatněna podle sazebníku, který je přílohou tohoto zápisního řádu 

(příloha č. 2).

     Jedinci ve výhradním majetku občanů ČR, kteří nejsou v plemenné knize ČMKJ evidováni jako 

chovní, nesmí být použiti k chovu a krytí. Doporučit ke krytí a ke krytí využít lze pouze psa zapsaného 

v seznamu chovných (krycích) psů, vedeném u hlavního poradce chovu a zveřejněném na webových 

stránkách klubu, pro kalendářní rok, ve kterém dochází ke krytí; to neplatí v případě krytí zahraničním 

psem, který však musí být také doporučen ke krytí oblastním poradcem chovu na vystaveném doporučení 

ke krytí.

Do chovu nemohou být vybráni jedinci, kteří pocházejí z rodičů, kteří nesplnili podmínky chovu 

v zemi svého držení. Občan České republiky nemůže se psem drženým v České republice nebo se psem, 

kterého má ve spolumajitelství, splnit podmínky chovnosti v jiném státě, než v České republice. Do chovu 

nemusí být vybráni také jedinci, jehož některý z předků byl z chovu vyřazen ze závažných, zejména 

zdravotních důvodů (lysivost atd.).

V. Podmínky pro zařazení psů a fen ČF do chovu

Psi: Exteriér

1. Nejméně jedenkrát „výborný“ nebo „velmi dobrý“ na klubové nebo speciální výstavě KCHČF

v minimálním stáří 12 měsíců, s úplným chrupem, s nůžkovým skusem, standardní výškou a bez 

vad, které podle plemenného standardu vylučují z chovu.

            2. Následně po ocenění na klubové nebo speciální výstavě KCHČF výběr do chovu komisí KCHČF 

na výstavě k tomu určené výborem KCHČF (není podmínkou, aby se výběr do chovu prováděl vždy 

na klubové nebo speciální výstavě, kde je pes posuzován, ale posouzení na klubové nebo speciální 

výstavě musí předcházet výběru do chovu).

Výkon – VZ  minimálně II. cena nebo MFH nebo MDrK ve III. ceně není-li důvodem pro zařazení 

do III. ceny limitní známka 2 z hledání, vystavování, postupování a chování po výstřelu a úspěšné 

ověření loveckých vloh (dále jen „OLV“), podle zpracované jednotné metodiky. OLV psů musí být 

provedeno nejpozději v kalendářním roce, kdy pes dosáhne věku 36 měsíců. Pro posuzování OLV se 

použije ustanovení platného zkušebního řádu pro podzimní zkoušky ohařů. Prokáže-li pes nejdéle 

v roce, kdy dovrší věku do 36. měsíců při absolvování MDrK, MFH, přičemž v soutěži musí uspět 

alespoň ve III. ceně nebo MJD ve II. ceně, splnění chovných limitů hledání (systém, rychlost, 

vytrvalost), vystavování, klid po výstřelu minimálně známka 3 nemusí absolvovat OLV a lze jej 

zařadit do chovu. OLV nemusí absolvovat také psi, kteří uspěli na MRK nebo MKP nejpozději 



4

v roce, ve kterém dovršili 36 měsíců, pokud neobdrželi limitní známku 2 z hledání, vystavování, 

postupování a chování po výstřelu.

  Feny: Exteriér

1. Nejméně jedenkrát „výborná“ nebo „velmi dobrá“ na klubové nebo speciální výstavě KCHČF

v minimálním stáří 12 měsíců, s úplným chrupem, s nůžkovým skusem, standardní výškou a bez 

vad, které podle plemenného standardu vylučují z chovu.

            2. Následně po ocenění na klubové nebo speciální výstavě KCHČF výběr do chovu komisí KCHČF

na výstavě k tomu určené výborem KCHČF (není podmínkou, aby se výběr do chovu prováděl vždy 

na klubové nebo speciální výstavě, kde je pes posuzován, ale posouzení na klubové nebo speciální 

výstavě musí předcházet výběru do chovu).

Výkon - PZ minimálně II. cena a úspěšné OLV podle zpracované jednotné metodiky. OLV fen musí 

být provedeno nejpozději v kalendářním roce, kdy fena dosáhne - věku 36 měsíců. Pro posuzování 

loveckých vloh se použije ustanovení platného zkušebního řádu pro podzimní zkoušky ohařů. OLV 

se musí účastnit i feny, které mají složeny vyšší zkoušky než PZ s dále uvedenou výjimkou. Prokáže-

li fena nejdéle v roce, kdy dovrší věku do 36. měsíců při absolvování MDrK, MFH, přičemž 

v soutěži musí uspět alespoň ve III. ceně nebo MJD ve II. ceně, splnění chovných limitů hledání 

(systém, rychlost, vytrvalost), vystavování, klid po výstřelu minimálně známka 3 nemusí absolvovat 

OLV a lze ji zařadit do chovu. OLV nemusí absolvovat také feny, které uspěly na MRK nebo MKP

nejpozději v roce, ve kterém dovršily 36 měsíců, pokud neobdržely limitní známku 2 z hledání, 

vystavování, postupování a chování po výstřelu.

Do chovu nejsou připuštěni nebo z něho musí být vyřazeni jedinci, u kterých se projeví známky 

lysivosti II. a vyššího stupně, podle stupnice lysivosti stanovené v příloze č. 3 tohoto zápisního řádu.

Psům i fenám, kteří splnili podmínky pro zařazení do chovu, bude na požádání majitele jejich 

chovnost vyznačena do průkazu původu Plemennou knihou ČMKJ podle článku VII. tohoto zápisního řádu.

Evidování chovného jedince je zpoplatněno Plemennou knihou ČMKJ podle sazebníku, platbu hradí 

majitel evidovaného chovného jedince (zpravidla dobírkou).

VI. Chovní jedinci

K chovu (krytí) smí být použiti jen chovní jedinci českých fousků minimálního stáří 18 měsíců bez 

výjimky.

Nově zařazený pes do chovu smí krýt v kalendářním roce nejvýše 3 feny na řádné krytí do té doby, 

než prokáže, že není zhoršovatelem plemene pro výrazně vyšší výskyt nežádoucích defektů u potomstva a 

netrpí lysivostí či jinou sledovanou dědičnou chorobou. Výbor KCHČF může využití chovného psa nebo 

feny v chovu v odůvodněných případech omezit, případně zakázat, pokud toto rozhodnutí bude v souladu s 

chovatelským cílem KCHČF. Zdůvodnění musí hlavní poradce chovu zaslat písemně majiteli jedince a 

zveřejnit ve Zpravodaji KCHČF.

O vyřazení psa nebo feny z chovu z důvodu lysivosti nebo z důvodu, že byl jedinec jako zhoršovatel 

vyřazen ze seznamu chovných jedinců, informuje do 15 pracovních dnů hlavní poradce chovu nebo jím 

pověřený člen chovatelské rady Plemennou knihu ČMKJ.

V jednom kalendářním roce smí psi krýt pouze 4 feny. Třetí krytí musí majitel chovného psa písemně 

ohlásit oblastnímu a hlavnímu poradci chovu. Pokud to zájem chovu vyžaduje, může psu hlavní poradce 

chovu povolit další krytí až do celkového počtu šesti fen v kalendářním roce a pokud o to písemně požádá 

majitel psa
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Naposledy může být chovný pes využit v kalendářním roce, kdy dosáhl stáří 9 let. Chovatelská rada

KCHČF může chovnost psa prodloužit nejvýše o jeden kalendářní rok, pokud je pes v dobré chovné kondici 

a vyžaduje-li to záměr chovu. Na prodloužení chovnosti není právní nárok a závisí výhradně na rozhodnutí 

chovatelské rady.

Fena může být kryta do dne ukončeného 8. roku věku. U starších fen je možné zabřeznutí pouze na 

základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav 

březost umožňuje bez nadměrných rizik, avšak naposledy může být využita v chovu pouze do konce 

kalendářního roku, ve kterém dosáhne 8. rok věku. Toto potvrzení musí chovatel přiložit k přihlášce vrhu 

štěňat při jejich zápisu do plemenné knihy.

Chovný pes i fena musí být v době použití v reprodukci v dobrém fyzickém a zdravotním stavu, aby 

byl zaručen zdárný vývin štěňat. Není-li pes či fena v takovém stavu nebo žijí-li v nevyhovujících 

podmínkách, je poradce chovu povinen odmítnout vydání doporučení ke krytí a svá zjištění je povinen 

neprodleně oznámit místně příslušnému orgánu Státní veterinární správy, která je oprávněná přijmout 

příslušná opatření k zjednání nápravy. Doporučení ke krytí nesmí být rovněž vydáno zejména těm jedincům, 

kteří trpí dědičnou chorobou či defektem, například lysivostí. Na tuto skutečnost je třeba bezprostředně 

písemně upozornit oblastního a hlavního poradce chovu, kteří tuto informaci ověří, pokud je to třeba a 

zabezpečí další opatření ve smyslu usnesení výboru KCHČF.

Majitel chovného psa je povinen odmítnout krytí feny, která je důvodně podezřelá z nemoci i když 

má vystavené doporučení ke krytí. Majitel chovného psa může odmítnout krytí feny i z jiného důvodu. Tato 

odmítnutí je povinen neprodleně písemně ohlásit poradci chovu, který doporučení ke krytí vydal.

K reprodukci lze využít i konzervované semeno psa v souladu se směrnicemi FCI.

Výbor KCHČF může od některých z těchto požadavků na chovnost uvedených v článku V. nebo VI. 

ustoupit nebo je upravit, s výjimkou vyřazení jedinců zhoršovatelů a jedinců trpících lysivostí, pokud to 

vyžaduje zájem chovu a není-li to v rozporu s požadavky Zápisního řádu ČMKU, které nejsou kluby 

oprávněné zmírňovat.

VII. Registrace chovných jedinců

Zařazení psa do chovu:

Majitelé (držitelé) psů českých fousků, kteří splnili podmínky pro zařazení do chovu zašlou hlavnímu 

poradci následující doklady:

-průkaz původu psa (zásadně originál)

- soudcovské tabulky; a potvrzení o absolvování OLV

-výstavní posudky (zejména při hodnocení výstavním oceněním "velmi dobrý" kde jsou 

uvedeny nedostatky v exteriéru - kopii)

-12 ks fotografií psa z jeho levé strany o velikosti 7x8 cm, (i 9x13) ve výstavním postoji a 

dobré kvalitě. Mohou to být i fotografie amatérské, případně digitální fotografie.

- není-li majitel chovného psa členem KCHČF, zašle písemnou smlouvu o poskytování 

chovatelského servisu a doklad o uhrazení poplatku za zařazení psa do seznamu chovných 

psů podle sazebníku, který je přílohou tohoto zápisního řádu.

Hlavní poradce vyhotoví chovné karty psa, které spolu s fotografiemi rozešle oblastním poradcům chovu. 

Průkaz původu zašle hlavní poradce na plemennou knihu k registraci a potvrzení chovnosti. Ostatní doklady 

vrátí majiteli/držiteli psa.
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Zařazení feny do chovu:

Splní-li fena stanovené podmínky pro zařazení do chovu, zašle její majitel/držitel oblastnímu poradci 

chovu podle místa svého trvalého bydliště následující doklady:

- průkaz původu feny (zásadně originál)

- soudcovskou tabulku z PZ a potvrzení o OLV (kopii)

- výstavní posudek (zejména při hodnocení výstavním oceněním "velmi dobrá", kde jsou 

uvedeny exteriérové nedostatky a vady - kopii)

- není-li majitel chovné feny členem KCHČF zašle písemnou smlouvu o poskytování 

chovatelského servisu a doklad o uhrazení poplatku za vystavení doporučení ke krytí 

podle sazebníku, který je přílohou tohoto zápisního řádu.

Oblastní poradce chovu vyznačí splnění chovných podmínek do PP feny, pro svoji potřebu si 

vyhotoví kartu chovné feny a všechny doklady zašle zpět jejímu majiteli. Požádá-li majitel feny zároveň o 

vystavení doporučení ke krytí, zasílá mu PP spolu s těmito tiskopisy: 

- doporučení ke krytí ve dvojím vyhotovení

-  přihlášku k zápisu vrhu štěňat,

-  zdravotní list feny.

Požádá-li výslovně majitel feny o vyznačení chovnosti v průkazu původu (z důvodu zvýhodnění feny

na zkouškách a soutěžích) zašle průkaz původu feny oblastní poradce na plemennou knihu s vyznačením 

splnění chovných podmínek k registraci a potvrzení a vyznačení chovnosti. Ostatní doklady vrátí 

majiteli/držiteli feny.

VIII. Kontrola chovných jedinců

Chovní psi zařazeni do seznamu chovných psů pro následující rok jsou povinni podrobit se kontrole 

osrstění chovných psů na přehlídce při spádové schůzi v pobočce, kde je člen evidován. Nemůže-li se pes 

z jakéhokoliv důvodu předvést na přehlídce během spádové schůze, je povinen majitel chovného psa na své 

náklady zabezpečit kontrolu osrstění psa okresním důvěrníkem nebo oblastním poradcem chovu nejpozději 

do 31. března a do 10. dubna zaslat potvrzený zdravotní list hlavnímu poradci chovu. Nesplní-li majitel 

chovného psa tyto povinnosti, bude pes navždy vyřazen ze seznamu chovných psů.

Evidované chovné feny jsou povinny podrobit se každoročně kontrole osrstění chovných fen na 

přehlídce při spádové schůzi v pobočce, kde je člen evidován. Nemůže-li se fena z jakéhokoliv důvodu 

(hárání, vrh, nemoc feny nebo majitele atd.) předvést na přehlídce během spádové schůze, je povinen majitel 

chovného feny na své náklady zabezpečit kontrolu osrstění feny okresním důvěrníkem nebo oblastním 

poradcem chovu nejpozději do 31. března a do 10. dubna zaslat potvrzený zdravotní list prostřednictvím 

oblastního poradce chovu zástupci hlavního poradce chovu. Kontrola osrstění feny v období od 1. 4. do 

31. 12. provedená při krytí nebo při kontrole osrstění v době kojení nenahrazuje kontrolu ve stanoveném

období (od 1. 1. do 31. 3. každého roku).  Nesplní-li majitel chovné feny tyto povinnosti, bude fena navždy 

vyřazena z chovu, nebude majiteli pro tuto fenu vydáno doporučení ke krytí, v případě již vydaného 

doporučení ke krytí bude vyzván k jeho neprodlenému navrácení. Nevrácením doporučení ke krytí nebo 

krytím bez náležité kontroly osrstění v uvedeném termínu se majitel chovné feny vystavuje kárnému postihu.

Současně bude pozastaveno vydání průkazů původu štěňat.

Okresní důvěrník nebo poradce chovu nesmí provádět kontrolu osrstění vlastního jedince nebo 

jedince v majetku osob žijících s ním ve společné domácnosti.
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IX. Chovatelská stanice

Nemá-li chovatel registrovaný název chovatelské stanice, posílá v dostatečném časovém předstihu 

(cca 3 měsíce před vrhem), na předepsaném tiskopise žádost o mezinárodní chránění názvu chovatelské 

stanice, která obsahuje jméno, adresu a rodné číslo žadatele a 6 návrhů názvů chovatelské stanice na adresu:

Českomoravská kynologická unie,

Maškova č. 3

182 53 Praha 8 – Kobylisy

Tel. 234 221 371     e-mail: cmku@cmku.czcmku@cmku.cz

Potvrzení o ochraně názvu chovatelské stanice obdrží žadatel, po vyřízení všech náležitostí na 

sekretariátu FCI v Belgii, poštou na dobírku.

Kopii potvrzení o ochraně názvu chovatelské stanice pak pošle chovatel spolu s přihláškou prvního 

vrhu štěňat na plemennou knihu nebo ihned po jejím schválení, byl-li vrh přihlášen dříve než ke schválení 

názvu chovatelské stanice došlo.

Pokud se majitel chovné feny nechce v budoucnosti chovu psů věnovat a hodlá krýt svoji chovnou 

fenu, může převést právo chovu na jiného chovatele, se kterým se předem dohodne. Může to být, například, 

chovatel, od kterého fena pochází. V tom případě musí předložit písemnou smlouvu o převodu práva chovu s 

majitelem chovatelské stanice poradci chovu spolu se žádostí o vystavení doporučení ke krytí. Poradce chovu 

mu tento souhlas vrátí spolu s doporučením ke krytí, aby je mohl přiložit k přihlášce vrhu štěňat. Bez 

písemného souhlasu majitele chovatelské stanice nemůže být vydáno doporučení ke krytí feny ani proveden 

zápis vrhu štěňat do plemenné knihy. Průkazy původu v tomto případě posílá plemenná kniha na dobírku, na 

adresu majitele chovatelské stanice, který je musí podepsat a předat majiteli chovné feny a vrhu štěňat. I 

v tomto případě se na majitele chovatelské stanice vztahuje tento zápisní řád a všechna usnesení KCHČF 

spojená s kontrolou vrhů. O tom musí být poučen majitelem chovné feny, o jejíž vrh se jedná.

X. Krytí

Přibližně 1 měsíc před předpokládaným háráním si chovatel vyžádá od oblastního poradce chovu 

příslušného podle místa trvalého pobytu doporučení vhodných psů ke krytí, nevyžádal-li si jej již 

při uchovnění feny. Oblastní poradce chovu doporučí na předepsaném tiskopise „doporučení ke krytí“ 

(zasílá se majiteli ve dvojím vyhotovení) tři chovné psy ke krytí feny, z nichž si chovatel vybere jednoho 

krycího psa podle vlastního uvážení. Dále oblastní poradce zašle majitele chovné feny přihlášku k zápisu 

vrhu štěňat a zdravotní list na kontrolu osrstění krycího psa a feny v době krytí a kojení.

Jedná-li se o krytí náhradní, požádá chovatel o vystavení doporučení k náhradnímu krytí jen psem, po 

kterém fena v předcházejícím hárání nezabřezla. Oblastní poradce chovu označí doporučení ke krytí 

poznámkou „náhradní krytí“. Změní-li chovný pes svého majitele, nárok na náhradní krytí nezaniká a jeho 

původní majitel musí nového majitele na tuto skutečnost upozornit. Přestal-li být z jakýchkoliv důvodů pes 

psem chovným, ztrácí chovatel na náhradní krytí nárok. 

Náhradní krytí je bezplatné a lze jej uplatnit jen při nejbližším příštím krytí feny. Tento nárok 

nezaniká ani v případě, že fena změnila majitele. Původní majitel feny je povinen písemně oznámit změnu 

majitele feny majiteli chovného psa, který má závazek náhradního krytí. Neučiní-li tak, odpovídá za případné 

následky z toho vyplývající. 

Majitel chovného psa je povinen vést o krytí každé feny řádné záznamy. Na požádání hlavního 

poradce chovu, oblastního poradce chovu, případně jiných pověřených osob, je majitel chovného psa 
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povinen tyto záznamy předložit k nahlédnutí. Nedostatky ve vedení povinných záznamů mohou mít za 

následek disciplinární řízení.

Změnu majitele chovného psa, včetně zapůjčení je třeba zaznamenat do průkazu původu a do deseti 

dnů písemně ohlásit hlavnímu poradci, oblastnímu poradci chovu a plemenné knize. Hlášená změna musí být 

doložena kopií aktuálního originálu průkazu původu s provedenou změnou. Při zapůjčení chovného psa se 

dokládá i smlouva. Majitel je též povinen bez zbytečného prodlení oznámit hlavnímu poradci chovu a 

plemenné knize úhyn chovného psa. Rovněž tak je třeba ohlásit písemně hlavnímu poradci všechny změny 

v ocenění na výstavách, zkouškách a soutěžích, změny ve zdravotním stavu psa, které mají za následek jeho 

změněnou využitelnost v chovu (krytí).

Změnu majitele chovné feny, včetně zapůjčení je třeba zaznamenat do průkazu původu a do deseti 

dnů písemně oblastnímu poradci chovu a plemenné knize. Hlášená změna musí být doložena kopií 

aktuálního originálu průkazu původu s provedenou změnou. Majitel je též povinen bez zbytečného 

prodlení oznámit oblastnímu poradci chovu a plemenné knize úhyn chovné feny.

Platnost vydaných doporučení ke krytí je jeden rok.

Chovná fena smí mít v jednom kalendářním roce pouze jeden vrh štěňat. Výjimkou je vrh, kdy měla 

jen jedno narozené štěně. V takovém případě má chovatel nárok na bezplatné náhradní krytí a fena může mít 

i v tomtéž kalendářním roce další vrh štěňat, ne však více než 3 vrhy za kterékoliv dva kalendářní roky po 

sobě následující. 

Podmínky krytí si sjednává chovatel s majitelem doporučeného psa sám. Za krytí je chovatel povinen 

uhradit dohodnutý poplatek. Pokud majitel chovného psa žádá jako úhradu krytí štěně, má právo druhého 

výběru (právo prvního výběru náleží majiteli feny). Štěně musí majitel chovného psa odebrat ve stáří 50-56 

dnů nebylo-li dohodnuto jinak. Pokud si majitel chovného psa neodebere štěně v dohodnuté lhůtě, má 

chovatel právo s ním naložit podle vlastního uvážení.

Krytí feny potvrzuje majitel/držitel chovného psa na obou tiskopisech vystaveného doporučení ke 

krytí a předává zpět majiteli/držiteli feny, kterou pes kryl. Kopii potvrzeného doporučení ke krytí zasílá 

majitel/držitel feny do 8 dnů poradci chovu, který jej vystavil. Chovatel zasílá originál potvrzení o krytí 

feny na plemennou knihu spolu s přihláškou vrhu štěňat. Nedodržením tohoto ustanovení se vystavuje 

disciplinárnímu řízení.

XI. Vrh

O výsledku krytí je povinen chovatel podat písemně zprávu oblastnímu poradci a majiteli chovného 

psa, do 75 dnů po krytí. Neučiní-li tak, ztrácí nárok na bezplatné krytí v případě, že fena nezabřezla. 

V případě, že ustájení vrhu je mimo trvalý pobyt majitele či držitele je povinen tuto informaci nahlásit 

majitel chovné feny oblastnímu poradci chovu.

Chovatel hlásí vrh štěňat najednou a celý zasláním přihlášky vrhu se všemi náležitostmi a přílohami 

plemenné knize. Přihlášku vrhu je chovatel povinen zaslat na plemennou knihu nejpozději ve stáří štěňat 3-4 

týdny. Adresa plemenné knihy je Českomoravská kynologická jednota, Jungmannova č. 25, 115 25 Praha 1,

Provozovna a korespondenční adresa: - při korespondenci vždy uvádějte tuto adresu

Českomoravská kynologická jednota

Lešanská 1176/2A,

141 00 Praha 4 Chodov

Pracovnice plemenné knihy vrátí chovateli přihlášku vrhu doplněnou o tetovací čísla štěňat do 10 

dnů. Vrhům starším než 6 týdnů lze čísla vydat pouze výjimečně, a to pouze z doložených důvodů.
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Chovatel nechá štěňata tetovat nebo zavést čip veterinárním lékařem nebo osobou k tomu 

oprávněnou podle příslušných právních předpisů nejdříve ve stáří 6 týdnů (a to celý vrh najednou), který 

tetování a kontrolu vrhu potvrdí v přihlášce vrhu. Potvrzenou přihlášku vrhu zašle chovatel zpět plemenné 

knize, která mu vystaví průkazy původu pro všechna přihlášená a tetovaná (čipovaná) štěňata. Průkazy 

původu jsou zasílány chovateli poštou na dobírku.

Chovatel musí všechny průkazy původu podepsat a o prodeji štěňat vést záznamy.

Ve vrhu může být ponechán jakýkoliv počet zdravých štěňat. 

XII. Péče o štěňata a kontrola vrhu

Chovatel je povinen o štěňata řádně pečovat. Minimální stáří štěňat při odběru je 50 dnů. V té době 

musí být štěňata odborně zbavena parazitů a označena tetováním nebo čipováním. 

Kupírování proutků štěňat musí být provedeno v souladu se zněním zákona č. 246/1992 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (§ 7 odst. 3), nejpozději do stáří štěňat 8 dnů, jestliže je zákrok prováděn osobou 

odborně způsobilou podle veterinárního zákona nepožaduje se znecitlivění.

Chovatel je povinen oznámit osobě pověřené KCHČF kontrolou vrhu a zdravotního stavu feny 

(okresnímu důvěrníkovi) vrh a v době od ukončeného čtvrtého týdne stáří štěňat do doby prodeje prvního 

štěněte z vrhu umožnit provedení kontroly vrhu a stavu osrstění chovné feny. Nedodržením tohoto 

ustanovení se vystavuje disciplinárnímu řízení.

Osoba pověřená KCHČF kontrolou vrhu a zdravotního stavu feny potvrdí ve zdravotním listě stav 

osrstění feny v době kojení a tento potvrzený zdravotní list zašle chovatel na své náklady poradci chovu, 

který doporučení vystavil.

XIII. Vývoz štěňat a dospělých jedinců do zahraničí.

Prodá-li chovatel štěně nebo majitel jakéhokoliv dospělého jedince zahraničnímu zájemci, je nutné 

jeho průkaz původu označit příslušným exportním razítkem. To platí i při prodeji štěněte nebo dospělého 

jedince zájemci ze Slovenské republiky. Toto označení a evidenci exportovaných jedinců provádí ČMKJ 

po předložení originálu průkazu původu exportovaného jedince, nahlášení jména a adresy zahraničního 

nabyvatele, jakož i zaplacení stanoveného poplatku. Adresa sekretariátu ČMKJ je Českomoravská 

kynologická jednota, Jungmannova č. 25, 115 25 Praha 1,

Provozovna a korespondenční adresa: - při korespondenci vždy uvádějte tuto adresu

Českomoravská kynologická jednota

Lešanská 1176/2A,

141 00 Praha 4 Chodov

Posílá-li chovatel žádost o označení průkazu původu exportním razítkem poštou, obdrží jej zpět na 

dobírku. 

Prodej štěňat a dospělých jedinců překupníkům je zakázán, poněvadž je v rozporu se stanovami 

FCI a ČMKU.

Bez označení průkazu původu exportním razítkem není vyvezený jedinec zapsán do plemenné knihy 

zahraničního majitele. Prodávající se vystavuje postihu pro porušení předpisů upravujících vývoz psů a fen 

do zahraničí.

XIV. Dovoz jedinců do České republiky
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Jedinec dovezený do ČR z jiného státu musí splňovat podmínky pro zařazení do chovu stanovené 

KCHČF tímto zápisním řádem.

XV. Závěrečná ustanovení

Tento Zápisní řád není v rozporu se Zápisním řádem ČMKU platným od 1. 1. 2013, ve znění 

pozdějších předpisů, pouze doplňuje a upřesňuje některá obecně stanovená ustanovení. V ustanoveních 

neupravených tímto zápisním řádem platí Zápisní řád ČMKU. Výbor KCHČF může rozhodnout o výjimce 

z tohoto řádu, pokud je tato výjimka v souladu se zněním Řádu ochrany zvířat při chovu psů ČMKU, 

předpisy FCI a zákonnými normami v ČR.

Jedinci, kteří byli vybraní komisí KCHČF za kandidáty chovu podle Zápisního řádu KCHČF 

účinného do dne účinnosti tohoto zápisního řádu, nemusí splňovat podmínku stanovenou v článku V. tohoto 

zápisního řádu, tedy Nejméně jedenkrát „výborný“ nebo „velmi dobrý“ na klubové nebo speciální výstavě 

KCHČF, budou-li uchováni v roce 2016.

Tento Zápisní řád KCHČF byl schválen korespondenčně výborem KCHČF z. s. dne 27. prosince 

2016 a dne 1. ledna 2017 a nabývá účinnosti. Současně ruší zápisní řád ze dne 31. ledna 2016

Jednatel KCHČF:                                   Místopředseda KCHČF                           Předseda KCHČF

Mgr. Jaroslav Rataj v.r.                          Ing. František Kerda v. r.                                      Josef Tinka v. r..
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Příloha č. 1 ZŘ KCHČF

Metodika KCHČF

pro výběr jedinců do chovu výběrovou komisí KCHČF

Komise KCHČF stanovená výborem KCHČF pro výběr do chovu na výstavě určené výborem KCHČF 

při výběru každého jedince do chovu provede:

1. Individuální identifikaci jedince podle průkazu původu, tetovacího čísla nebo čipu, a zároveň 

prověří, zda jedinec je ve věku, kdy již může absolvovat výběr do chovu a má splněnu účast na 

klubové nebo speciální výstavě s ocenění výborný nebo velmi dobrý ve věku starším 12 měsíců.

2. Provede měření psa, zda jedinec kohoutkovou výškou odpovídá výšce stanovené plemenným 

standardem.

3. Provede kontrolu úplnosti chrupu a prověří, zda má posuzovaný jedinec nůžkový skus.

4. Provede kontrolu mechaniky pohybu a prověří, zda jedinec netrpí vadami, které podle 

plemenného standardu českého fouska vylučují z chovu.

5. Kontrolou průkazu původu prověří, zda se nejedná o jedince pro chov nežádoucího ve smyslu 

usnesení výboru KCHČF.

Po provedení výše uvedených úkonů komise rozhodne podle zápisního řádu a

a) úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí poradce chovu do k tomu určené tabulky 

a průkazu původu se zápisem „Kandidát chovu“, doplní datum vybrání do chovu a členové komise 

s poradce chovu záznam podepíší, nebo

b) neúspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí poradce chovu do k tomu určené

tabulky a průkazu původu zápisem se slovy „Neuspěl při výběru do chovu“, doplní datum 

nevybrání do chovu a členové komise s poradce chovu záznam podepíší. Do tabulky určené pro 

výběr do chovu se zároveň zapíše důvod, proč jedinec neuspěl (např. malá nebo naopak velká 

kohoutková výška, vady skusu, vady chrupu a tak podobně).

Schváleno na jednání výboru dne 12. září 2014, se změnou dne 27. prosince 2016.
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Příloha č. 2 ZŘ KCHČF

Sazebník poplatků za chovatelský servis KCHČF

VÝBĚR DO CHOVU
Výběr jedince do chovu na základě přihlášky
odeslané do stanoveného termínu:                      100 Kč (sleva pro členy KCHČF ve výši 100%)

Výběr do chovu na základě přihlášky 
odeslané po stanoveném termínu:                       200 Kč

OVĚŘENÍ LOVECKÝCH VLOH
Ověření loveckých vloh jednoho jedince na základě
přihlášky odeslané do stanoveného termínu:    600 Kč (sleva pro členy KCHČF ve výši 50%)

Ověření loveckých vloh jednoho jedince na základě
přihlášky odeslané po stanoveném termínu:      600 Kč

KRYCÍ LIST
Vystavení Krycího listu pro řádné krytí:          1000 Kč (sleva pro členy KCHČF ve výši 100%)
                                                                          
Vystavení Krycího listu pro náhradní krytí:     100 Kč (sleva pro členy KCHČF ve výši 100%)

UCHOVNĚNÍ JEDINCE
Uchovnění jedince (psa i feny)
a vedení jedince v příslušném seznamu:            1000 Kč (sleva pro členy KCHČF ve výši 100%)

KONTROLA
Zdravotní kontrola chovného jedince v kalendářním 
roce v rámci spádové schůze:                   400 Kč (sleva pro členy KCHČF ve výši 100%)

Zdravotní kontrola chovného jedince
v kalendářním roce mimo spádovou
schůzi ve stanoveném termínu:                 600 Kč + cestovní náhrada (sleva pro členy KCHČF ve výši 

100% ze stanoveného poplatku – cestovní náhrada se hradí 
osobě, která provádí kontrolu)

Kontrola osrstění feny v době vrhu:         400 Kč + cestovní náhrada (sleva pro členy KCHČF ve výši 
100% ze stanoveného poplatku a cestovní náhrady).

Schváleno na jednání výboru dne 31. ledna 2016.
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Příloha č. 3 ZŘ KCHČF

Stanovení stupňů lysivosti
pro posuzování olysání českých fousků

Stupeň 0 = plné osrstění bez výskytu jakýchkoli olysalých míst (za olysalá místa nejsou považovány 
otlaky), 

Stupeň I. = nepatrné olysání, pouze kolem uší, 

Stupeň II. = olysání po stranách těla až do celkové plochy olysalých míst velikosti dlaně, ne u kořene 
prutu nebo na sedacích hrbolech, 

Stupeň III. = postižení na více místech s větší celkovou plochou než dlaň, méně však než polovina těla,

Stupeň IV. = postižení oboustranné ve velikých plochách tj. cca 1/3 až ½ celkové plochy kůže, 

Stupeň V. = postižení na ¾ celkové plochy kůže až úplná ztráta srsti.

Schváleno na jednání výboru dne 12. září 2014.




