ZÁPISNÍ ŘÁD
ZÁPISNÍ ŘÁD EURASIER Klub o. s.
Zápisní řád EURASIER Klub o.s.(dále jen „EK o.s.) vychází z Řádu ochrany zvířat při chovu
psů Českomoravské kynologické unie (dále jen „ČMKU“) , který ruší Chovatelský a zápisní
řád ČMKU schválený rozhodnutím Ústřední komise pro ochranu zvířat ze dne 20.09.2000
pod č.j. 1020/459/Ř/00 a byl schválen ÚKOZem dne 23.02.2006 č.j. 3523/2005-11020 a ze
Zápisního řádu Českomoravské kynologické unie schváleného P ČMKU dne 19.01.2006
Článek 1
Účel a cíle Řádu
Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky a pravidla chovu a ustájení psů podle
současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu. Dále informovanost
chovatelů a držitelů psů o podmínkách ochrany zvířat, aby mohli zabezpečit stanovené
podmínky a zlepšování ochrany psů a činností chovatelů.
Cílem chovu psů v rámci ČMKU je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu,při
zachování biologického zdraví každého jedince, charakteristických vloh a vlastností
specifických pro plemeno tak, jak jsou popsána standardem Mezinárodní kynologické
federace – Federation Cynologique Internationale (dále jen „FCI“).
Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č.
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.
166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření
zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat).
Článek 2
Druh chovaných zvířat, biologická charakteristika, fyziologické a etologické nároky
zvířat
1. Druh chovaných zvířat: pes domácí (lat. Canis familiaris), řád šelmy (Carnivora), čeleď
psovití-psovité šelmy (Canidae). Chované plemeno je plemeno eurasier uznané FCI a
zařazeno v V.skupině FCI – špicové a primitivní plemena
2. Základní biologická charakteristika: pes je savec, masožravá šelma. Smysly psa jsou
vynikající čich, velmi dobrý sluch, zrak je méně významný – slabší, pes vnímá barvy ne
zcela shodně s člověkem. Potrava psa: převážně, ale nikoliv výhradně masitá. Sociální
vztahy a chování: pes je smečkové zvíře s rozvinutým sociálním chováním. Smečky jsou
založeny na hierarchickém rodinném principu s přirozenou dominancí rodičovského
páru, což je při správné výchově dobře využitelné pro soužití s člověkem. Pes je
teritoriální zvíře, především hlídač. Pro psa je přirozené lovecké chování a je pro něj
typická spolupráce při lovu. Lovecké chování je u některých plemen utlumeno. Vztah
k lidem: pes je vynikající společník, pomocník člověka při různých činnostech. Kontakt
psa se smečkou (i lidskou v přeneseném slova smyslu) je naprosto nezbytný.
3.

Fyziologické a etologické nároky podle věkové kategorie psů s přihlédnutím ke

kohoutkové výšce a váze dosažené v dospělosti: Plemeno eurasier je na rozhraní
rozdělení plemen. Do 50 cm jsou to plemena malá a nad 50cm jsou to plemena
velká. Též rozdělení podle váhy je opět na rozhraní dvou velikostí: a to do 25kg jde
o plemena střední (štěně do 12 měsíců věku) a od 25kg do 40kg o plemena velká
(štěně do 18 měsíců věku). Obecně lze říci, že se spíše přikláníme s označením
střední plemeno. Krmení štěňat odpovídá schématu 3x - 4x denně. Starší pes pak
optimálně 2x denně. Pokud jde o psy pracovní a ve sportovním výcviku je vhodný
vyšší počet krmných dávek denně s vyšší energetickou hodnotou krmiva. Březí a
kojící feny je také nutno krmit častěji, krmná dávka se zvyšuje až na dvojnásobek.
Fenu v poslední třetině březosti a fenu kojící je vhodné krmit potravou odpovídající
štěněčí. Staré psy – přibližně od 7 let se doporučuje krmit 2x denně odpovídají
potravou jejich stáří. Psům v každém věku je nutné zajistit volný přístup k pitné
vodě, dostatek volného pohybu a kontakt se smečkou.
4. Chovem sledované vlastnosti nebo znaky psů jsou následující: chovem se rozumí
cílevědomá plemenitba čistokrevných psů s průkazem původu, respektující zásady
genetického zdraví jedince i celé populace. Chovem je sledováno zachování
biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a biologicky i
geneticky zdravých jedinců do chovu. Při výběru do chovu rozhoduje v prvé řadě co
největší shoda jedince s požadavky, které na něj klade standard plemene. Výběr do
chovu (bonitace) může být ve věku od 15 měsíců. Čistokrevný pes je dědičně zdravý
tehdy, jestliže zdědí standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro
plemeno eurasier typické, nezdědí však dědičné vady, které by mohly nepříznivě
ovlivnit funkční zdraví jeho potomků. Do chovu nejsou připuštěni zejména psi, kteří
mají vady, jež je z chovu vylučují. Jedná se např. o velmi bázlivé povahy, agresivní
povahy, vrozenou hluchotu nebo slepotu, zaječí pysk, rozštěp patra, značné vady
chrupu a anomálie čelistí, oční choroby jako PRA, epilepsii, kryptorchismus,
monorchismus, albinismus, nesprávné zbarvení, těžké dysplazie kyčelního a
loketního kloubu, luxace pately (čéšky) a další hrubé vady dle standardu pro
plemeno eurasier. Psi, kteří nejsou zcela dědičně zdraví, nemohou být zařazováni
do chovu. Pokud tomu odpovídá jejich zdravotní stav, jsou využívání především jako
společníci lidí a nemohou být utráceni.
5. Chovatel musí být schopen rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu
psů, zjistit změny v chování psů a určit zda celkové prostředí je vhodné k zachování
zdraví a pohody psů.

Článek 3
Objekty, zařízení vybavení pro chov psů
Chovatel je povinen udržovat co nejlepší úroveň chovu psů. Je povinen psům zajistit
odpovídající ustájení, krmení, ošetřování a zejména socializaci prostřednictvím kontaktu
s lidmi, jinými psy, jiným prostředím. Měl by mít v držení pouze takový počet psů, o které
je schopen se řádně starat, zajistit jim individuální péči a dostatek pohybu. Starým a
nemocným psům musí zajistit zvýšenou péči a pozornost, stejně tak březím a kojícím
fenám a štěňatům. Pro chov a držení psů je nutné vytvořit podmínky v souladu s platnou
legislativou.
1. Zásady pro budování a provoz objektů, zařízení a vybavení pro chov psů a péče o ně
jsou následující:

Držení a chov psů v bytě:
Tento Řád pojednává o psech v zájmových chovech. Tito psi jsou především společníci lidí
a jsou zpravidla chováni v bytě chovatele, drženi v bytě držitele. Takto držení psi nesmí
být trvale umístěni v uzavřené kleci. To je přípustné pouze v mimořádných případech a na
dobu nezbytně nutnou ( např. onemocnění, zranění psa, nutnost udržet jej v klidu). Psům
musí být dána možnost volného pohybu mimo jimi obývané prostory alespoň 1x denně.
Psům je nutno umožnit základní potřebu vyměšování několikrát denně. Plochy určené pro
pobyt v bytě musí být tak velké, aby se pes mohl volně pohybovat. Prostory musí být čisté
a suché. Denní světlo je nezbytné. V místnostech je nutné zajistit větrání a vhodnou
teplotu ( ideální 18 – 20 C). Psům musí být vyhrazeno nerušené místo pro odpočinek. Psi
musí mít trvale zajištěn přístup k pitné vodě. Pro březí, rodící a kojící feny je
bezpodmínečně nutné zajistiti nerušené místo. Zřízení porodního boxu pro feny se štěňaty
se doporučuje. Štěňatům, která dosud nemají termoregulační schopnost je nutno zajistit
odchov v místnosti s teplotou 25 – 30 C bez průvanu.
Držení a chov psů mimo byt:
Psy je dále možno držet ve vhodných uzavřených prostorách mimo byt např. v psincích a
nebo v částečně otevřených prostorách – v boxech a kotcích. U plemen eurasier se však
takovéto držení v případě jednoho psa nedoporučuje.
a) Velikost prostor je následující pro držení psů v klecích- minimální rozměry zařízení –
výška psa v kohoutku do 60cm je min. plocha podlahy klece na 1 psa 1,5 m² a min.
výška klece je 120 cm
b) Držení a chov psů v boxech (kotce) – minimální rozměry a zařízení – hmotnost psa do
30kg je min. plocha podlahy boxu pro 1 psa 1,7 m² a min. plocha přilehlého výběhu na
1 psa je 1,9 m² do 3 psů a 1,6 m² při více než 3 psech.
c) Vybavení a zabezpečení pro ochranu a pohodu zvířat je následující: drženým psům musí
být poskytnuta alespoň jedenkrát denně možnost volného pohybu mimo klec či box,
pokud možno na volném prostranství v exteriéru. Pohyb v krytých prostorách např. při
nepříznivém počasí je možný. Plochy určené pro výběh musí být tak velké, aby se pes
mohl volně pohybovat. Psům musí být umožněna základní biologická potřeba
vyměšování několikrát denně. Jejich výkaly musí být z klecí a boxů pravidelně
odstraňovány. Boxy a klece musí být udržovány čisté, suché a bez parazitů. Psi nesmí
být v klecích a boxech trvale uvazováni. Pokud jsou psi drženi v uzavřených prostorách,
musí zde být zajištěn přístup denního světla, musí být zamezeno vlhkosti a průvanu.
Požadovaná teplota je 18–20o C. Každý pes musí mít zajištěn tepelně izolovaný prostor
na odpočinek. V kleci či boxu musí být napáječka nebo miska s pitnou vodou.
d) Povrch použitých prostor je následující: podlahy klecí a boxů nesmí být mřížové, pokud
jsou takové, celá plocha musí být pokryta vhodným materiálem, který zamezí
propadnutí tlapky (např. koberec, vhodné materiály ze dřeva, papíru a kombinací obou,
zdravotně nezávadné). Dělící stěny mezi boxy musí být utvářeny tak, aby se psi nemohli
vzájemně poranit. Snadné čištění a možnost dezinfekce povrchů je nutná. Chovatelské
zařízení musí být konstruováno tak, aby bylo zabráněno zranění a utrpení zvířat.

e) Prostor je zabezpečen před nepříznivými klimatickými vlivy a je zajištěno zastínění, a
to takto: psi musí mít možnost volného přístupu k chráněnému místu, kde najdou
útočiště před extrémními teplotami a dalšími vlivy počasí. V boxu je umístěna vhodná,
pokud možno izolovaná bouda jako místo pro nerušený odpočinek. Velikost boudy
odpovídá tělesným rozměrům psa. Pes musí mít možnost si v boudě pohodlně lehnout a
postavit se.
f) Nároky na zabezpečení potřebných krmiv a jejich nezbytné zásady jsou následující: psy
je nutno krmit potravou vhodnou pro masožravce vhodná jsou průmyslová kvalitní
krmiva, která tvoří vyváženou stravu. Podávání vitamínoých doplňků je nutné u méně
kvalitních průmyslových krmiv a též při vařené stravě, kde základ tvoří 60% masa a 40 %
příloh. Při podávání superprémiových či prémiových krmiv je podávání vitamínů
nevhodné. Dávkování doporučuje výrobce průmyslových krmiv.
g) Zamezení úniku psů z chovatelského zařízení: chovatelské zařízení musí být
konstruováno tak, aby bylo možné předejít nechtěnému úniku psů mimo vyhrazené
prostory. Vstupy do klecí, boxu a chovatelských zařízení je nutno zajistit proti
nechtěnému otevření zevnitř. Výběhy je nutno oplotit tak, aby se psi o oplocení
nezranili, ale nepřekonali je. Majitel chovatelského zařízení je povinen pravidelně
kontrolovat kvalitu zařízení a zajistit včas opravy tak, aby úniku psů předešel.
h) K desinfekci a čistění jsou používány nedráždivé látky a prostředky. V době provádění
desinfekce nemají zvířata přístup do prostoru, kde je desinfekce prováděna.
i) Chovatel zajistí nebo manipuluje se psy tak, aby: bylo s nimi zacházeno klidně a
rozhodně a měli zabezpečenou pohodu, nebyli drážděni nebo týráni a bylo
minimalizováno riziko jejich poranění
Článek 4
Zákroky spojené s ochranou psů, zajištění jejich zdraví a pohody
1. K ochraně psů, zajištění jejich zdraví a pohody se provádějí tyto zákroky: povinné
každoroční očkování proti vzteklině a další vakcinace dle doporučení příslušného
veterinárního lékaře (např. borelioza, leptospiroza). Dále je nutné zajistit pravidelné
odčervování psů. Chovatel – držitel psa je povinen pravidelně kontrolovat: čistotu a
zdravotní stav uší a očí, kůže a srsti, chrupu a dásní, délku drápků, případně stav análních
žlázek.
2.
Péče o feny ve stadiu rozmnožování a o feny a štěňata po narození je zajišťována
takto: zvýšeným dozorem nad březí, rodící a kojící fenou, zvýšenou kvalitou a četností
denních dávek krmiva, zvýšením dodržování hygieny jak u feny tak chovatele, dle stavu
feny v případě více štěňat zajištění kojné feny či umělé výživy štěňat, zajištění pohody
feny.
3. Zásady sledování dědičnosti zdraví a sledovaných genetických znaků: prostřednictvím
kontrol vrhů, svodech, bonitací.
4.
Označování psů: provádí veterinární lékař a psi jsou označování mikročipem na levé
straně krku.

Článek 5
Povolené způsoby usmrcení nebo zákroky k regulaci populace
1) U plemene eurasier jsou ponechány všechna zdravá štěňata
2) Usmrtit psa může pouze veterinární lékař po posouzení jeho zdravotního stavu, a to
v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů. Důvod k usmrcení může být pouze: slabost, nevyléčitelná nemoc,
těžké poranění, genetická nebo vrozená vady, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete,
jsou- li pro další přežívání spojeny s trvalým utrpením.
3) V žádném případě není povoleno utrácet tzv. nadpočetná štěňata nebo štěňata, která
vykazují nežádoucí exteriérové znaky pro plemeno.
Článek 6
Přeprava zvířat
1) Přeprava psů musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou 193/2004 Sb., o ochraně
zvířat při přepravě.
2) Psy lze přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby
technicky zabezpečily pohodu psů, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě,
umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu zvířat a jejich pohody a splňovaly technické
požadavky a měly stanovené vybavení.
3) Přeprava autem: psi musí mít zajištěn dostatek prostoru, aby mohli zaujmou přirozenou
polohu., nesmí ohrozit řidiče ani sebe. Prostor musí být dostatečně větratelný a psi
musí být minimálně 1x za 12 hodin krmeni a 1x za 4-6 hodin napájeni dle klimatických
podmínek. Psům musí být umožněno pravidelné venčení.
Článek 7
Chovatelská stanice
1. Evidenci chovatelských stanic vede Rejstřík chovatelských stanic 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. Schválený
název není možno změnit.
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. Název

chovatelské stanice se uvádí za jménem psa.
6. Převod či přechod názvu chovatelské stanice je možný za podmínek plného souhlasu
s předpisy ČMKU. Nesoulad s předpisy ČMKU způsobuje neplatnost.
7. Převod chráněného názvu chovatelské stanice jiné osobě je možný zděděním nebo
smluvním postoupením.
8. Registrace chovatelské stanice zaniká: písemným zrušením ze strany majitele. Tímto
zaniká majiteli nárok na jakékoliv další chránění chovatelské stanice. Úmrtím majitele,
pokud stanice nepřešla na jeho dědice v souladu s článkem 12 Směrnice ČMKU-Zásady
registrace chovatelských stanic.
9. Prokazatelné změny jména nebo trvalého bydliště majitele chovatelské stanice musí
být majitelem ohlášeny do jednoho měsíce po změně rejstříku chovatelských stanic
ČMKU.
Článek 8
Chovní jedinci
1. Chovní psi a feny jsou jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo
registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění
podmínek stanovených chovatelským klubem.
2. Podmínky pro zařazení do chovu (bonitace) stanovil EK o.s. při respektování standardu
FCI: - povinná dysplazie kyčelního kloubu (DKK)- max. stupeň k uchovnění 2/2, povinné
vyhodnocení pately – max. do stupně 1/1, povinné vyšetření distichiázy a trichiázy,
účast na mezinárodní nebo národní výstavě a klubové, či speciální výstavě u psů a fen
se známkou výborný nebo velmi dobrý včetně, účast na bonitaci ve věku od 15 měsíců.
Vyhodnocovatel DKK, distichiázy, trichiázy a pately bude stanoven EK o.s. a bude
uveden ve Zpravodaji EK o.s. Majitel či držitel chovného jedince plemene eurasier
nemusí být členem EURASIER klubu o.s.. EK o.s. bude zajišťovat i veškerý chovatelský
servis pro nečleny klubu EK o.s., ovšem tito nečlenové budou platit vyšší veškeré
poplatky s tímto spojené a to trojnásobně a musí respektovat a plnit veškeré povinnosti
jako členové EK o.s.popsané v tomto zápisním řádu EK o.s..Výše poplatků –
odsouhlasena členskou schůzí EK o.s. 2/3 většinou a zveřejněna.
3. Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí klub do průkazu původu (zapíše
chovný) a předá společně s dalšími dokumenty plemenné knize ČMKU k zapsání jedince
do evidence chovných jedinců ČMKU. V případě, že bude jedinec ihned na bonitaci
shledán nechovným, do průkazu původu bude zapsáno nechovný. Věkové omezení
chovných jedinců je : u psů od 18 měsíců neomezeně a u fen od 18 měsíců do 8 let
věku včetně. U fen starších 8 let lze povolit jedno výjimečné zabřeznutí pokud
chovatel doloží potvrzení od veterinárního lékaře 1 měsíc před předpokládanou říjí
s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik.

Článek 9
Chovatel, majitel chovného psa
1. Majitelem chovného psa či feny je fyzická osoba, která má vlastnické právo
k chovnému psu nebo feně. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad
chovného psa nebo feny.
2. Držitelem chovného psa nebo feny je buď majitel, nebo ten, kdo je majitelem
zmocněn používat je k chovu.
3. Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně
zaregistrována.
4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo jeho úhyn musí být do 15-ti dnů
oznámena písemně Eurasier klubu o.s. a plemenné knize ČMKU.
5. Změna držení: u chovného psa neprodleně, u chovné feny se zápisem vrhu musí být
změněna oznámena EK o.s. a plemenné knize ČMKU.
6. Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána
v chovatelské stanici 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 zesnulého.
8. V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas
s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi ostatními
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.
Článek 10
Krycí list (doporučení nebo potvrzení o krytí feny)
1. Pro plánované krytí chovné feny vystaví poradce chovu krycí listy ( 4x – 1x pro
poradce,1x pro majitele krycího psa, 1x pro majitele feny a 1x pro plemennou knihu
ČMKU).
2. Platnost krycích listů je neomezená.
3. Krycí list je zásadně vystavován klubem, kde je chov realizován. Poplatek za krycí list –
odsouhlasen 2/3 většinou členskou schůzí EK o.s..
4. Krycí listy musí obsahovat následující údaje: jméno psa (psů) navrženého (navržených)
ke krytí a číslo jejich zápisu , jméno feny a číslo jejího zápisu, jméno a adresu majitele
nebo držitele chovného psa, jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny,
podpisy obu majitelů (držitelů), místo a datum krytí (překrytí), zda byla o krytí sepsána
dohoda či nikoliv.
5. Řádně vyplněné a podepsané krycí listy jsou dokladem, který je součástí přihlášky vrhu,
nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy ČMKU a vydání průkazů původu.
6. Řádně vyplněný krycí list (první kopii) odešle majitel (držitel) feny do týdne po nakrytí

poradci chovu
7. V případě, že u chovného jedince bude vyšetření DKK stupně 0/2, 1/2 nebo 2/2 a

k tomu

vyšetření pately stupně 0/1 nebo 1/1 bude majiteli chovné feny vystaven
krycí list, ale jen prozatím na zkoušku jednoho krytí. Majitel feny, který je uveden na
tomto krycím listu je pak povinen u všech narozených štěňat ve věku od 12 do 15
měsíců doložit poradci chovu vyšetření všech štěňat z vrhu na DKK a patelu. Poradce
chovu společně s klubovým veterinárním lékařem rozhodnou zda bude povoleno další
krytí té samé feny či nikoliv.

V případě, že se stejné postižení vyskytne u chovného krycího psa a tento pes bude krýt
je nutné, aby se majitel krycího psa spojil s majitelem feny kterou kryl a domluvil se na
tom, aby mu byly předány adresy nových majitelů štěňat, aby pak majitel krycího psa
mohl doložit také vyšetření všech štěňata z vrhu v rozmezí 12 až 15 měsíců na DKK a
patelu a odeslat je poradci chovu. Další postup je stejný jako u chovné feny. V případě,
že nebudou doloženy vyšetření od všech štěňat nebude povoleno další krytí feny či psa.
Článek 11
Krytí
1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci a na základě platného krycího listu.
2. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden na krycím
listu.
3. Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. Majitel, resp. držitel 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 o fenu řádně pečovat v době, kdy je u něj umístěna za
účelem krytí. Rovněž odpovídá za škody, které v této době fena případně způsobila
třetí osobě.
6. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být ke krytí užit další pes z krycího listu či po
poradě s poradcem chovu.
7. Při neplánovaném krytí jiným než smluveným psem je jeho majitel (držitel) povinen
toto majiteli (držiteli) feny ohlásit a hradit mu všechny náklady, jakož i vzniklou škodu.
Majitel (držitel) psa není oprávněn po takovémto krytí žádat od majitele (držitele) feny
žádné vyrovnání. Otázku případného vydání průkazů původu pro štěňata narozená
z takového spojení (stejně jako v případě neplánovaného krytí vlastním psem majitele
resp. držitele) řeší chovatelský klub individuálně.
8. Pokud došlo k úhynu chovné feny prokazatelně 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 zaviněním majitele (držitele) chovného psa, je
majitel (držitel) chovného psa povinen uhradit majiteli chovné feny škodu tím vzniklou.
Pokud k úhynu chovné feny nedošlo zaviněním 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 a náklady na pitvu.
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.
Nedodržení dohody může být předmětem občansko-právního řízení. Doporučená cena
za krytí je min. 15 000,-Kč ( či cena štěněte doporučená EK o.s.) .
12. Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba
odborně způsobilá (zákon č. 166/199 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. Inseminace smí být
použita výhradně mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným
způsobem.
13. Pokud fena nezabřezla a došlo k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny
nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem, nedohodnou-li se jinak.
14. Právo na opakované krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny.
15. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel (držitel) feny nárok na
vrácení peněz hrazených za akt krytí.
16. Při zahraničním krytí musí krycí pes být chovný a zapsaný v některém klubu zemí FCI,
musí být vyšetřen na DKK max. stupeň 1/1, patelu- negativní, distichiázy a trichiázy –
negativní. Dále musí být přiložena kopie rodokmenu, který musí obsahovat záznam o
jeho uchovnění. Pes nesmí být bázlivý či agresivní, musí být plnochrupý.
17. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.
18. EK o.s. nepovoluje krytí chovného jedince eurasier s nechovným jedincem plemene
eurasier z důvodu zabránění množení štěňat plemene eurasier bez průkazu původu.
V případě nedodržení tohoto bodu budou provedeny postihy, které určí výbor klubu.
Článek 12
Vrh
1. Fena a vrh mají být umístěny u svého majitele (držitele). Pokud je nutno fenu umístit
jinam, musí být o této skutečnosti uvědomen EK o.s..
2. Za období dvou kalendářních let jsou povoleny maximálně 3 vrhy u chovné feny. Ideální

je 1 vrh ročně. Vrh kdy fena porodí pouze jedno štěně je započítán jako regulérní vrh.
3. Chovatelům je zakázáno neodborně zasahovat do průběhu porodu, způsobem, který
zvyšuje bolest a poškozuje zdraví matky nebo mláděte. V případě nutnosti je povinen
zajistit odbornou pomoc veterinárního lékaře.
4. Po narození štěňat je chovatel (držitel) feny povinen podat písemnou zprávu poradci
chovu – zaslat originál krycího listu do 7 dnů po porodu, kde bude vyplněno k původním
informacím z krytí ještě datum narození štěňat živých a mrtvých, pohlaví štěňat.
Taktéž podá majitel feny zprávu krycímu psu. Poradce chovu na základě obdrženého
originálu krycího listu pošle majiteli (držiteli) feny potřebné podklady pro hlášení vrhu.
Dále je majitel (držitel) feny povinen vést záznamy o celém vrhu (hodině a hmotnosti
při narození štěněte, dále pak hmotnosti ve druhém, pátem a desátem dnu věku a dále
pak po týdnu( od druhého týdne) do jeho odběru. Dále záznam o tom zda štěňata jsou
ponechána feně či jsou předána nebo jen část kojné feně, záznam o očkování ,
odčervení. Štěňata budou nejdříve v 6. týdnu věku načipována a naočkována – to
potvrdí veterinární lékař. Poplatek klubu EK o.s. za každé živě narozené štěně –
odsouhlaseno 2/3 většinou členskou schůzí EK o.s. Nečlen platí 3x vyšší poplatky jak
člen
5. Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) majiteli (držiteli) krycího psa. Poradci
chovu zašle pak originál krycího listu označen FENA NEZABŘEDLA. Doklady zašle do 75
dne po nakrytí.
6. Poradce chovu provádí kontrolu vrhu po provedené identifikaci štěňat a to mezi 6 – 8
týdnem stáří štěňat po dohodě s chovatelem.
7. Majitel (držitel) feny zašle poradci chovu veškeré materiály potřebné k vydání průkazu
původu, které mu byly zaslány poradcem chovu k vyplnění společně s jedním ústřižkem
čipového čísla pro každé štěně řádně označeného.
8. EK o.s. doporučuje v porovnání se zahraničními kluby eurasierů prodejní cenu štěněte
v rozmezí 20 000 ,-Kč až 25 000,-Kč dle kvality štěněte. EK o.s. bude na svých
internetových stránkách a i ve Zpravodaji vést záznamy o provedeném krytí a
následném narození štěňat členů EK o.s.
9. Při kontrole vrhu bude hrazeno poradci chovu klubem cestovné - výše a způsobu
úhrady odsouhlasena 2/3 většinou členskou schůzí EK o.s.. Nečlen EK o.s. hradí poradci
chovu cestovné sám ihned po kontrole vrhu na místě.
10. Minimální věk pro odběr štěňat tj. předání novému majiteli je 50 dní.
Článek 13
Průkaz původu
1. Průkaz původu (dále jen „PP“) je vystaven plemennou knihou ČMKU na formuláři
uznaném FCI označeném znakem FCI a ČMKU. Tento formulář je čtyřgenerační.

2. PP musí obsahovat: nutné identifikační údaje o psu/feně – plemeno, jméno a
chovatelská stanice, pohlaví, datum narození (u vrhů narozených ve dvou dnech se vždy
píše datum začátku vrhu), čipování, druh a barva srsti, údaje o chovateli, nejméně tři
generace předků, část určenou k zápisu výsledků výstav, závodů, zkoušek, svodů a
bonitací.
3. Pro každého jedince je vystaven jeden PP a jedna příloha k průkazu původu.
4. Chovatel je povinen předat PP nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného odkladu poté,
co jej obdrží z příslušného pracoviště plemenné knihy ČMKU, kterým byl PP vystaven.
Cena jedince zahrnuje i cenu PP. Ztrátu PP je nutno hlásit příslušné plemenné knize
ČMKU. Za poškozený PP je možno vystavit přepis, za zničený nebo ztracený PP lze
vystavit duplikát.
5. Úřední zápisy, změny a doplňky do PP smí provádět příslušní oprávnění pracovníci
(plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterinární lékaři, poradce chovu a
pověření pracovníci sekretariátu ČMKU). Za správnost údajů uvedených v PP odpovídá
svým podpisem ten, kdo zápis provedl.
Článek 14
Zápisy štěňat do plemenné knihy
1. PP vystavuje plemenná kniha ČMKU na základě smlouvy s EK o. s.
2. Štěňata se zapisují do plemenné knihy země, ve které má majitel feny trvalé bydliště.
3. Podkladem pro zápis odchovu do plemenné knihy je výhradně platná přihláška vrhu. Za
platnost přihlášky vrhu odpovídá EK o. s.
4. Součástí přihlášky vrhu jsou krycí listy a v případě zahraničního krytí i kopie originálu
PP včetně dokladu o chovnosti.
5. Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní – tzn., že musí být uvedena všechna štěňata,
která byla do okamžiku žádosti o zápis odchována. Přihláška vrhu označených štěňat
mirkočipem musí být odeslána plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od data vrhu.
6. Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vždy se napřed píší psi a pak
feny. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Jména nesmějí obsahovat
název chovatelské stanice, vulgární či hanlivá slova a nesmějí žádným způsobem
propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Délka jmen může být maximálně
20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének. Jméno nesmí tvořit pouze
předložka česká ani cizojazyčná např.: von, of).
7. Jména štěňat v jedné chovatelské stanici v rámci jednoho plemene se nesmí opakovat.
8. Zápisy štěňata do plemenné knihy se provádí podle schématu: zkratka plemenné
knihy/zkratka plemene/číslo zápisu. 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.).
9. V případě, že majitel (držitel) feny nevlastní chráněný název chovatelské stanice, může
jednu fenu zapůjčit do jiné chovatelské stanice pouze jedenkrát. Zapůjčení feny musí
být plemenné knize ČMKU doloženo písemnou smlouvou.
Článek 15
Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy
1. Jedincům dovezeným s platnými PP, které jsou vystaveny zeměmi FCI, či smluvními
partnery FCI, přiděluje plemenná kniha číslo zápisu podle následujícího schématu:
zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu/-rok importu/rok narození.
V případě, že jsou importování jedinci uváděni do rodokmenu jako rodiče v ČR
zapisovaných vrhů, je nutno vždy uvádět zkratku a číslo zápisu původní plemenné
knihy.
2. PP, které nejsou psány latinkou je nutno doložit ověřeným přepisem.
3. Originální PP se u importovaných zvířat zásadně nepřepisují na formuláře ČMKU.
Článek 16
Zápis do registru
Registr je součástí řádné plemenné knihy ČMKU. PP vystavené pro všechny jedince zapsané
do registru musí být výrazně odlišné od PP jedinců řádně zapsaných FCI. Jsou vždy bez
zkratky ČMKU, bez znaku FCI a s vyznačením druhu registru. Při plemenné knize ČMKU
existují 3 druhy registru (více na www.cmku.cz).
Článek 17
Vydávání přepisu a duplikátu průkazu původu
1. Přepis i duplikát vydává ta plemenná kniha, která vystavila originál PP.
2. 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.
3. 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 o vystavení prostřednictvím chovatele nebo své střešní
organizace. V případě, že pes měl řádný exportní PP, může žádost podat zahraniční
majitel evidovaný na ČMKU. Žádost se podává na tiskopise příslušné plemenné knihy,
na kterém žadatel místopřísežně potvrzuje pravdivost všech uvedených 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 stává původní PP
neplatným. Duplikát duplikátu již nelze vystavit.

Článek 18
Administrativa plemenných knih
Povinná dokumentace:
1.
2.
3.
4.
5.

Přihlášky vrhů dle plemen a čísel zápisu, krycí listy, potvrzení o označení štěňat.
Kopie PP zapsaných vrhů
Kopie PP importovaných jedinců (založeny v číselné řadě zapsaných vrhů).
Základní a národní registr s výrazným označením Reg (založen v číselné řadě zapsaných vrhů).
Evidenci pomocného registru (P reg) vede pouze pracoviště plemenné knihy ČMKU č. 1.
Článek 19
Export

1. PP jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovníkem sekretariátu
ČMKU označen: razítkem EXPORT PEDIGREE, reliefním razítkem se znakem ČMKU,
hologramem, kulatým razítkem ČMKU včetně podpisu pracovníka, jménem a kompletní
adresou nového majitele.
2. Exportní PP lze vystavit pouze pro fyzickou osobu. Nákup a prodej nebo vývoz psů
prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.
3. Není-li majitel vyváženého jedince zároveň jeho chovatelem, je oprávněn vyvézt pouze
1 jedince v kalendářním roce.
Článek 20
Závěrečná ustanovení
Porušení výše uvedených ustanovení zápisního řádu EURASIER Klub o.s. chovatelem nebo
majitelem ( držitelem ) chovného jedince má za následek kárné řízení.

Schváleno Ustavující členskou schůzí dne 22.04.2007 s okamžitou platností .
Schválení změn schůzí výboru EK o.s. dne 29.09.2007 s okamžitou platností.
Schválení změn schůzí výboru EK o.s. dne 23.03.2008 s okamžitou platností
Schválení změn schůzí výboru EK o.s. dne 20.04.2008 s okamžitou platností
Schválení změn schůzí výboru EK o.s. dne 15.11.2008 s okamžitou platností

