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Preambule 

1.        Zápisní řád Cocker Clubu CZ doplňuje Zápisní řád Českomoravské 

kynologické unie. 

2.        Cílem Cocker Clubu CZ je chov plemene anglický kokršpaněl s průkazem 

původu, při zachování zdraví, charakteristických vloh a vlastností, jak je 

stanoveno standardem plemene. 

3.        Zápisní řád Cocker Clubu CZ je základní normou pro chov plemene 

anglický kokršpaněl a plně respektuje stadard plemene, mezinárodní 

chovatelský řád FCI, zápisní řád ČMKU a zákon na ochranu zvířat ČR. 

4.       S chovatelstvím je neslučitelný chov jedinců bez průkazu původu FCI. 

Dále obchod se psy a podpora tohoto konání. 

5.        Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení mezinárodního 

chovatelského řádu FCI a Zápisní řád ČMKU jakožto vyšší závazné normy. 

6.        Nedílnou součástí tohoto Zápisního řádu jsou tyto přílohy 

      příloha 1) chovné podmínky,  

 příloha 2) ceník  

 příloha 3)smlouva s nečleny klubu. 

 

I. Chov 
 Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba psů respektující především zásady 

genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být uskutečňován na úkor 

zdraví). 

Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní znaky, 

plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické a nezdědil dědičné 

vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků. V tomto 

ohledu musí chovatelské kluby i chovatelé dbát na to, aby nedocházelo ke 

zveličování a přehánění plemenných znaků, které by mohly následně 

nepříznivě ovlivnit funkční zdraví psů. 

S chovatelstvím je neslučitelný chov jakéhokoli plemene bez průkazu původu 

vydaného národní kynologickou organizací zastřešenou FCI a podpora tohoto 

konání. S chovatelstvím je též neslučitelné překupnictví psů a jeho podpora. 

Cocker Club CZ umožňuje výhradně čistokrevnou plemenitbu psů s průkazem 

původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a 

charakteristických vloh a vlastností specifických pro plemeno. 

1. Cocker Club CZ má stanoveny podmínky chovu pro psy a feny, za něž je                     

garantem za regulérnost chovu vůči ČMKU (ČMKJ). K chovu jsou využíváni 

výhradně chovní jedinci. 

2. Cocker Club CZ poskytuje svým členům chovatelský servis, umožňuje chov i 

nečlenům klubu za podmínek platných pro chov  plemene anglický 

kokršpaněl. Výbor klubu stanoví písemně smluvní podmínky s nečleny. 
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II. 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 podmínky plného 
souladu 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: 

a.  písemným zrušením registrace ze strany majitele. Tímto zaniká majiteli 

nárok na jakékoli další chránění chovatelské stanice. 

b.  úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice v souladu s článkem 

12 Směrnice ČMKU - Zásady registrace chovatelských stanic. 

c.  není-li stanovený poplatek za registraci CHS uhrazen chovatelem do 2 měsíců 
po jejím odeslání z ČMKU, je název uvolněn pro další zájemce.  

9. Prokazatelné změny jména nebo stálého bydliště majitele chovatelské stanice 

musí být majitelem ohlášeny do jednoho měsíce po změně rejstříku 
chovatelských stanic ČMKU. 

10. Chovatelskou stanici nelze zapůjčit. 

 

III. Chovní jedinci 

1. Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří mají platný průkaz původu 

vystavený plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po 

splnění podmínek stanovených Cocker Clubem CZ., Respektuje chovné 

jedince zařazené do chovu jiným klubem na území ČR a importované chovné 

jedince.  

2. Minimální a maximální věk chovného jedince je stanoven v chovných 

podmínkách a vychází ze zákona na ochranu zvířat. 

Reprodukce chovných zvířat je přípustná: 

- u malých plemen do 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného 14. 

měsíce věku až do dne ukončeného 8. roku věku u fen, u psů ode dne 

ukončeného 14. měsíce doživotně. (Např. pokud se tedy fena malého 
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plemene narodila např. 1. ledna 2009, může být poprvé kryta 1. března 

2010). 

- u fen, které ukončily 8. rok věku, 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. Toto je podmíněno též schválením příslušného chovatelského 

klubu.  

(Např. fena narozená 1. ledna 2005 smí být naposledy kryta 1. ledna 

2013). 

3.  Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí poradce chovu do 

průkazu původu, a zaeviduje vyplněný formulář chovného jedince zaslaný 

chovatelem a přidělí registrační číslo. Po té předá poradce chovu průkaz 

původu i s přílohou průkazu původu, je-li vydána, plemenné knize k zapsání 

jedince do evidence chovných jedinců. Evidování chovného jedince je 

zpoplatněno klubem viz ceník a Plemennou knihou ČMKJ dle sazebníku. 

Platbu hradí majitel evidovaného chovného jedince. Jednici uchovněni 

v jiném klubu budou v případě využití k chovu zaregistrováni Cocker Clubem. 

Cz. 

 

IV.Chovatel, majitel chovného jedince 

 Vymezení pojmů pro účely tohoto řádu: 

- Chovatel ČMKU (dále v textu chovatel) je osoba vlastnící chráněný název 

chovatelské stanice ČMKU 

- Majitel je osoba vlastnící daného jedince uvedená v průkazu původu 

příslušného jedince 

- Držitel je osoba pověřená majitelem péčí o daného jedince a disponování 

s ním v rámci kynologické činnosti. Pověření musí být doloženo 

písemnou smlouvou.  

 

1. Majitel (případně spolumajitel) chovného jedince je fyzická osoba (ve 

výjimečném případě stanoveném směrnicí ČMKU rovněž právnická), 

vlastnící daného jedince, uvedená v průkazu původu příslušného jedince. 

Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad chovného psa nebo 

feny.  

2. Držitelem chovného jedince je buď majitel, nebo osoba pověřená majitelem 

péčí o daného jedince a disponování s ním v rámci kynologické činnosti. 

Pověření musí být doloženo písemnou smlouvou.  

3. Chovatel je osoba vlastnící chráněný název chovatelské stanice ČMKU. 

4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince musí být majitelem 

zaznamenána v průkazu původu a do 15 dnů oznámena chovatelskému 

klubu a plemenné knize a doložena kopií aktuálního originálu průkazu 

původu s provedenou změnou.  Majitel je též povinen bez zbytečného 

prodlení oznámit chovatelskému klubu a plemenné knize úhyn chovného 

jedince. Při zapůjčení (postoupení práva chovu) psa/feny se dokládá 

smlouva; oznamovací povinnost do 15 dnů platí i pro zapůjčení. 

5. V případě převodu vlastnictví březí feny, pokud nebylo dohodnuto jinak, 

budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele a jsou na něj 

převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem. Veškeré 

formality vrhu vyřizuje výhradně majitel chovatelské stanice. Při převodu 

vlastnictví březí feny ze zahraničí je třeba doložit zahraniční doklad o 

nakrytí na předepsaném formuláři (je-li v daném státě používán). Převod 
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vlastnictví se dokládá kupní nebo darovací smlouvou. V případě převodu 

vlastnictví březí feny musí předem klub souhlasit se zápisem vrhu. 

6. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je 

možný i zápis na chovatelskou stanici zesnulého v případě, že chovatelská 

stanice na dědice nebyla převedena. 

7. V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize 

souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný 

všemi ostatními spolumajiteli. 

8. V případě spolumajitelství a převodu práva chovu/zapůjčení jedinců 

rozhoduje o využití v chovu chovatelský klub ve spolupráci s majitelem. 

9. V případě členství ve dvou nebo více klubech převod březí feny z klubu do 

klubu je možný pouze po dohodě obou klubů - vrh má být formálně 

dokončen v  klubu, který vydal krycí list, nedohodnou-li se kluby mezi 

sebou jinak. 

10. V případě zahraničního spolumajitelství chovného jedince musí být všichni 

zúčastnění spolumajitelé uvedeni v průkazu původu. Dokládá se kopií 

smlouvy.  

11. V případě zapůjčení zahraničního chovného jedince plemenná kniha 

nepřiděluje zápisové číslo ČMKU. Dokládá se kopií průkazu původu, 

smlouvou o zapůjčení a kopií dokladu o chovnosti jedince. O využití v chovu 

rozhoduje chovatelský klub ve spolupráci s držitelem zapůjčeného jedince. 

12. V případě spolumajitelství nebo převodu práva (zapůjčení) k chovu musí 

být doložena plemenné knize smlouva, která stanoví podpisové právo 

jednoho ze spolumajitelů. Písemné postoupení práva chovu se musí 

neprodleně, poskytnout v kopii příslušnému pracovišti plemenné knihy a 

chovatelskému klubu příslušného plemene.  

 

  13.Do chovu nemohou být připuštěni zejména 

a) jedinci, kteří mají prokázanou dědičně podmíněnou vadu, jež je 

z chovu vylučuje. K chovu nelze používat psy s vylučujícími vadami, 

jako jsou mj. poruchy charakteru, vrozená hluchota nebo slepota, 

zaječí pysk, rozštěp patra, významné vady chrupu nebo anomálie 

čelistí, epilepsie, kryptorchismus, monorchismus, albinismus, chybné 

barvy a zjištěná dysplazie kyčelního kloubu těžkého stupně,  

b) psi a feny s vadami, které standard příslušného plemene uvádí jako 

vady vylučující, 

c) jedinci na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí 

anatomické nebo exteriérové vady, která je podle standardu důvodem 

k vyloučení z chovu,  

d) jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci bázliví a 

agresivní. 

 

14.        Majitel (držitel) chovného psa musí vést písemné záznamy o krytí fen: 

jméno feny a číslo zápisu, adresu majitele chovné feny, datum krytí. Na 

požádání kontrolních orgánů klubu musí majitel chovného psa tyto záznamy 

předložit. 

15.        Chovatel, který se rozhodne pro použití úzké příbuzenské plemenitby  

(otce s dcerou, matky se synem apod.) musí předem žádat poradce Cocker 

Clubu  o povolení a v žádosti zdůvodnit své rozhodnutí. Nebude-li jeho 

žádosti výslovně vyhověno, nemůže navrhované spojení uskutečnit. Krytí 

mezi vlastními sourozenci není povoleno. 

16.        V zájmu chovu má  poradce chovu (nebo oprávněná osoba) právo 

provést u chovatele kontrolu vrhu, odchovu. Nebude li tak umožněno, může 
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v odůvodněných případech výbor klubu požádat příslušnou státní veterinární 

správu o provedení kontroly.  

  

V. Krycí list  

1.        Pro plánované krytí chovné feny použije majitel feny formulář vydaný  

klubem ve 3 vyhotoveních, který je připraven ke stažení na klubovém webu 

(výhradně pro členy klubu), případně bude za poplatek(viz ceník) zaslán 

poradcem chovu. Nečlen obdrží tento formulář po podepsání smlouvy 

s klubem opatřený registračním číslem. 

2.  Jeden výtisk krycího listu  odešle majitel chovné feny nejpozději do 21 dnů 

po vrhu poradci chovu, spolu s dokladem o zaplacení příslušných poplatků 

viz ceník. Jeden výtisk předá ihned po krytí a podpisu majiteli chovného psa 

k archivaci. 

4.   Krycí listy musí obsahovat tyto údaje  

- jméno psa použitého ke krytí, číslo jeho zápisu, výsledek DKK 

- jméno feny a číslo jejího zápisu, výsledek DKK 

- jméno a adresu majitele nebo držitele chovného psa 

- jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny 

- podpisy obou majitelů (držitelů) a poradce chovu 

- místo  datum krytí 

- podpis a evidenční číslo poradce chovu po jeho registraci 

       

5.    Řádně vyplněné a podepsané krycí listy jsou dokladem, který je součástí 

přihlášky vrhu, nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazů 

původu. 

Způsob manipulace s krycími listy i dalšími doklady nutnými k zápisu vrhu je 

určen (viz. Krycí list). 

  

 

VI. Krytí 

 1.   Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci a na základě  platného   

krycího listu. Fena smí být použita k chovu (datum krytí) naposledy v den 

dosažení stáří 8 let. 

2.       Během jednoho hárání smí být fena kryta pouze jedním chovným psem,     

který je uveden v krycím listě. Opakované krytí týmž psem je dovoleno. 

 

3.    Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu. 

4.     Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. 

5.    Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, hradí veškeré     

náklady s tím spojené, jakož i dopravu zpět, majitel chovné feny. 

6.    Majitel nebo 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. 

7.      Při neplánovaném krytí jiným n uvedeným psem, je jeho držitel povinen 

toto krytí majiteli chovné feny ohlásit a hradit mu veškeré náklady jakož i 
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vzniklou škodu. Majitel krycího psa není oprávněn po takovém krytí žádat od 

majitele chovné feny žádné vyrovnání.       

8.       Krytí chovné feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí 

provádět pouze osoba odborně způsobilá (zákon č.166/1999 Sb.) a musí 

svým podpisem potvrdit, že bylo užito semene určeného (dohodnutého) psa 

nebo semene s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci 

hradí majitel feny. Inseminace smí být použita výhradně mezi jedinci, kteří 

se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem. Výjimku může v 

souladu s Chovatelským řádem FCI povolit P ČMKU. Inseminaci zmraženým 

nebo chlazeným spermatem potvrdí veterinární lékař na předepsaném 

formuláři ČMKU. 

9.       Způsob a výše úhrady za krytí chovné feny chovným psem je věcí dohody 

mezi majitelem chovné feny a chovného psa. Doporučuje se písemně uzavřít 

dohodu.  

10.     Pokud fena nezabřezla a došlo k úhradě za krytí ihned po krytí, má majitel 

(držitel) chovné feny nárok na jedno bezplatné krytí chovné feny stejným 

chovným psem. Případně dle dohody s majitelem chovného psa. Právo na 

opakované krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny. Pokud se prokáže, že 

pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení poplatku za 

krytí.     

 

VII. Vrh 

1. Maximální počet vrhů u chovné feny jsou 3 za období 24 měsíců, a to včetně 

vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně (i mrtvé); ideální počet je jeden vrh 

ročně 

2. Chovatel je oprávněn chovat pouze na jedincích řádně zapsaných v plemenné 

knize ČMKU nebo, v případě převodu práva chovu či spolumajitelství 

chovatelů z více států, v plemenné knize členského státu FCI nebo 

v plemenné knize FCI uznávané. Chov na  jedincích nezapsaných v 

uvedených plemenných knihách nebo chov prostřednictvím jiné kynologické 

organizace není chovateli povolen a chovatel může být v tomto případě 

postižen podle čl. X, bod 9. 

3.  Chovatelům je zakázáno neodborně zasahovat do průběhu porodu, 

způsobem, který zvyšuje bolest anebo poškozuje zdraví matky nebo 

mláděte. V případě nutnosti je povinen zajistit odbornou pomoc veterinárním 

lékařem. 

4.        Po narození štěňat je chovatel povinen podat hlášení vrhu  poradci chovu 

a majiteli krycího psa, na klubem vydaném formuláři "Hlášení vrhu" který 

obsahuje: 

a)       základní identifikační údaje 

b)       datum krytí a vrhu 

c)       počet celkem narozených, mrtvě narozených, ponechaných štěňat 

d)       pohlaví 

5.     Chovatel je povinen vyplnit a odeslat poradci chovu do 21 dnů po vrhu 

formulář " Přihláška vrhu"(výhradně pro členy klubu), který je ke stažení na 

klubovém webu. Nemá li tuto možnost, požádá poradce chovu o zaslání za 

poplatek viz. Ceník. Nečlen obdrží tento formulář po podepsání smlouvy 

s klubem opatřený registračním číslem. 
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6.        Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) držiteli krycího psa a 

příslušnému poradci chovu nejpozději do 75 dnů po krytí. 

7. Přihláška vrhu  a originál krycího listu je zaslán poradci chovu  nejpozději do 

21 dnů po vrhu. Příslušný poradce tyto dokumenty  zaeviduje, potvrdí a zašle 

plemenné knize. Tyto dokumenty jsou k dispozici výhradně členům klubu ke 

stažení na klubovém webu. Nemá chovatel li tuto možnost, požádá poradce 

chovu o zaslání formulářů za poplatek, viz příloha 2 ceník. Nečlen vždy ! 

  

VIII. Průkaz původu  

1.        Průkaz původu (dále v jen „PP“) je vystaven plemennou knihou na 

formuláři uznaném FCI, označeném znakem FCI a ČMKU. Tento formulář je 

čtyř generační. 

2.        Pro každého jedince je vystaven jeden PP. PP je příslušenstvím tohoto 

jedince. 

3.        Chovatel je povinen PP podepsat a předat nabyvateli tohoto jedince bez 

zbytečného odkladu poté, co jej obdržel z příslušného pracoviště plemenné 

knihy ČMKJ, kterým byl PP vystaven.  

4.        Ztrátu PP je nutno hlásit příslušné plemenné knize. 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 pouze plemenná 

kniha ČMKJ. 

6.        Zápisy do části PP k tomuto účelu určené provádí příslušní oprávnění 

pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterinární lékaři, 

poradci chovu a pověření pracovníci sekretariátu ČMKJ). Za správnost údajů 

uvedených v PP odpovídá svým podpisem ten, kdo zápis provedl. 

  

IV. Zápisy štěňat do plemenné knihy  
 

Podkladem pro zápis štěňat do plemenné knihy je výhradně platná přihláška 

k zápisu vrhu. Kromě originálního podpisu chovatele a poradce chovu musí 

být přihláška nebo krycí list označeny razítkem příslušného chovatelského 

klubu nebo razítkem poradce chovu, který doporučuje zápis štěňat do 

plemenné knihy. Za platnost formuláře přihlášky vrhu odpovídá příslušný 

chovatelský klub. 

1. Součástí přihlášky zápisu vrhu je originál krycího listu a v případě 

zahraničního krytí i kopie originálu průkazu původu krycího psa včetně 

dokladu o chovnosti. 

2. Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní – tzn., že musí být uvedena 

všechna štěňata, která byla do okamžiku žádosti o zápis odchována. 

Přihláška zápisu vrhu označených štěňat (způsob označování viz Směrnice 

pro označování štěňat ČMKU) musí být odeslána plemenné knize nejpozději 

do 3 měsíců od data vrhu. 

3. Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být 

řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Pro každé plemeno v chovatelské 

stanici je vedena zvláštní řada, začínající písmenem „A“. Jména vrhu C 

nelze směšovat se jmény začínající písmenem CH, které je samostatným 

písmenem české abecedy. Není vhodné, aby jména štěňat obsahovala 

jakýkoliv název chovatelské stanice. Jména nesmějí obsahovat vulgární či 
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hanlivá slova a nesmějí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná 

extremistická hnutí. Délka jmen může být maximálně 20 znaků včetně 

mezer a interpunkčních znamének. Chovateli je umožněno vynechat 

v abecedě písmena CH, Q, W, X, Y, a písmena s diakritikou. 

4. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici v rámci jednoho plemene nesmí 

opakovat. 

5. Zápisy štěňat 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.). 

6. V případě opakovaného nebo závažného porušení chovatelských předpisů 

ČMKU nebo FCI ze strany chovatele může předsednictvo ČMKU rozhodnout, 

že nebudou prováděny zápisy vrhů na registrovaný název chovatelské 

stanice příslušného chovatele, a to po dobu předem určenou nebo až do 

odvolání. Návrh je oprávněn podat předsednictvu ČMKU i chovatelský klub. 

Zákaz chovu je možno vyslovit i na chovné jedince v držení majitele této 

chovatelské stanice. Takoví jedinci nesmí být po dobu zákazu využiti 

v chovu, ani zapůjčeni či převedeni k chovatelským účelům bez ohledu na 

majitele či držitele. 

7. V případě pochybností o původu štěňat si může chovatelský klub nebo 

předsednictvo ČMKU vyžádat určení paternity a na jejím základě pozastavit 

či zrušit vystavení průkazu původu. Náklady na odběr vzorku a vyšetření 

platí chovatel. Tyto náklady po obdržení výsledku uhradí ta strana, jejíž 

tvrzení se neprokázalo jako pravdivé. 

8. V případě, že plemenné knize budou doručeny neprůkazné, nečitelné či 

nevěrohodné podklady pro vystavení průkazu původu, má plemenná kniha 

právo vyžadovat podklady nové. 

9. Zapsat do karty jedince lze pouze doložené FCI nebo národní výstavní a 

pracovní tituly, zkoušky a zdravotní vyšetření. Za jejich doložení zodpovídá 

majitel jedince. 

10. V průkazu původu musí být uvedena správná barva jedince, a to i v případě, 

že neodpovídá standardu. 

11. Pokud chovatel nebo chovatelský klub zjistí, že nově narozené štěně 

vykazuje závažnou vadu vůči standardu FCI, která se dalším vývojem 

štěněte nemůže změnit, je povinen o této skutečnosti informovat příslušné 

pracoviště plemenné knihy, a to včetně konkrétního uvedení zjištěné vady. 

Plemenná kniha označí průkaz původu takových štěňat razítkem 

„NESTANDARDNÍ“.  

 

Přihláška vrhu  a originál krycího listu je zaslán poradci chovu  nejpozději do 

21 dnů po vrhu. Příslušný poradce tyto dokumenty  zaeviduje, potvrdí a zašle 

plemenné knize. Tyto dokumenty jsou k dispozici výhradně členům klubu ke 

stažení na klubovém webu. Nemá li chovatel  tuto možnost, požádá poradce 

chovu o zaslání formulářů za poplatek, viz příloha 2 ceník. Nečlen vždy ! 

 

 

X.Export 
1. Průkaz původu jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným 

pracovištěm plemenné knihy ČMKU označen:  

- razítkem EXPORT PEDIGREE 

- reliéfním razítkem se znakem ČMKU 

- hologramem 
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- kulatým razítkem ČMKU včetně podpisu pracovníka 

- jménem a kompletní adresou nového majitele 

- datem vystavení exportního potvrzení 

2. Exportní průkaz původu 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. Toto ustanovení se nevztahuje 

na případ, kdy se prokazatelně majitel stěhuje do zahraničí. Schválení této 

výjimky podléhá P ČMKU. 

4. Exportní průkaz původu se předává/zasílá pouze osobě uvedené jako 

chovatel nebo jako předchozí majitel.  

Výjimku tvoří případ, kdy je chovatelem (majitelem) doložitelně pověřena 

jiná osoba. 

5. Osoba, která vyváží jedince do zahraničí je povinna vyřídit exportní 

potvrzení. V žádosti je nutné vyplnit jméno, příjmení a kompletní adresu 

nového majitele v zahraničí. 

6. Podrobnosti specifikuje Směrnice ČMKU pro vystavování exportních průkazů 

původu. 

 

 

XI. Závěrečná ustanovení  

1.        Porušení výše uvedených ustanovení tohoto Zápisního řádu  Klubu  

chovatelem nebo majitelem (držitelem) chovného jedince má za následek 

kárné řízení. 

2.        Skutečnosti neupravené tímto zápisním řádem se posuzují podle 

Zápisního řádu ČMKU případně podle Řádu ochrany zvířat při chovu ČMKU 

schválený UKOZ dne 23. února 2006 pod č. j. 3523/2005-11020. 

  

Schváleno členskou schůzí 27. 4.2014. 
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Příloha č.1  Chovatelského a zápisního řádu  

  

Chovné podmínky pro psy a feny  

  

Pes 

1) jedinec bez loveckých zkoušek - absolvování dvou výstav po dovršení 12 

měsíců věku (z toho jedna vyššího typu - mezinárodní, národní, klubová, 

speciální) s oceněním minimálně V + VD. 

2) jedinec s loveckou zkouškou - absolvování jedné výstavy po dovršení 12 

měsíců věku s oceněním minimálně VD + lovecká zkouška 

Fena 

1) jedinec bez loveckých zkoušek - absolvování dvou výstav po dovršení 12 

měsíců věku (z toho jedna vyššího typu - mezinárodní, národní, klubová, 

speciální) se známkami minimálně 2xVD 

2) jedinec s loveckou zkouškou - absolvování jedné výstavy po dovršení 12 

měsíců věku se známkou minimálně VD + lovecká zkouška 

Pes i fena  

Chrup(od 1.5.2007) toleruje se absence 1 zubu(P1 nebo M3), Při použití v chovu 

musí být jeden z rodičů  plnochrupý. 

 Stav chrupu(nikoliv skusu) musí být zaznamenán v průkazu původu, nebo ve 

výstavním posudku . 

 

RTG DKK 

Po dovršení věku 12 měsíců  rtg. dysplazie kyčelních kloubů. 

Každý jedinec musí být před zařazením do reprodukce zrentgenován a následně 

vyhodnocen veterinářem s oprávněním pro vyhodnocování DKK . 

Absolvování vyšetření DKK musí být zaznamenáno veterinářem v PP 

 Doporučuje se, aby se chovatelé vyvarovali spojení mezi pozitivními jedinci.(C 

a více)   

Krytí mezi vlastními sourozenci je nepřípustné 

Doporučuje se, aby jeden z rodičů měl provedený DNA test na PRA a FN s 

výsledkem čistý(Clar - normal). 

Importovaní chovní jedinci jsou považováni za chovné. 

 

Věk pro zařazení a působení v chovu 

Min. 14 měsíců  a 1 den pes i fena 

Max. fena 8 let (do data narození), pes neomezeně. 
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Příloha č.2 Zápisního řádu  - Ceník 

  

Podmínky pro členy  – nečleny  klubu ČR 

 

-           pes i fena musí splnit chovné podmínky stanovené klubem viz. 

Příloha č.1 Chovatelského řádu 

 

-           členský poplatek  400,- Kč( zápisné 100,-  + 300,- roční poplatek)    

-           registrace chovného jedince: 100,- Kč ( nečlen  500, - Kč )  

-           poplatek za krytí feny: 200,- Kč (nečlen 500,- Kč) 

-           poplatek za zaslání tištěných dokumentů 

       (krycí list, hlášení vrhu, přihláška vrhu) 100,- Kč (nečlen 200,- Kč) 

-           vystavení smlouvy pro nečleny klubu 500,- Kč 
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 Příloha č 3 Smlouva s nečleny klubu 

Smlouva o poskytnutí chovatelského servisu nečlenům 
 Cocker Clubu c.z(ECC) 

 

 

 

Cocker Clubu c.z, se sídlem Jungmannova 25, 115 25 Praha, 

Korespondenční adresa Úzká 36, Holasice 66461 Rajhrad , jednající prostřednictvím 

  

....................................................., dále jen „poskytovatel“ nebo „ECC“  

a 

Jméno, příjmení............................................... 

bytem………………………………………......... 

Chovatelská stanice:……………………………, dále jen „chovatel“ 

uzavírají v souladu se Zápisním řádem ČMKU a chovatelským a zápisním řádem Cocker 

Clubu c.z. spolu tuto smlouvu o poskytnutí chovatelského servisu. 

I. Předmět  smlouvy 

Poskytovatel  na základě této smlouvy se zavazuje že poskytne chovateli služby 
zde uvedené a chovatel se zavazuje poskytovateli zaplatit cenu stanovenou touto 
smlouvou.  

 

II. Práva a povinnosti poskytovatele 

 

(a) V případě splnění podmínek pro zařazení do chovu platných pro dané plemeno (viz 

chovatelský  a zápisní řád Cocker Clubu c.z v příloze 1 této smlouvy) vystavit krycí 

list pro fenu: 

 

Anglický kokršpaněl 

Jméno,  chovatelská stanice…………………………………………………… 

datum nar.……………………………….číslo zápisu ………………………… 

 

O splnění podmínek pro zařazení do chovu v případě výše uvedené feny rozhoduje 

poskytovatel. 
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 Příloha č 3 Smlouva s nečleny klubu 

Smlouva o poskytnutí chovatelského servisu nečlenům 
 Cocker Clubu c.z(ECC) 

 

(b)  Poskytovatel se dále zavazuje poskytnout tiskopisy potřebné pro zápis štěňat do 

plemenné knihy a vystavení průkazů původu. 

(c) Poskytovatel nebude jakkoliv zpochybňovat právo chovných jedinců v majetku 

nečlenů ECC účastnit se plemenitby. 

III.Práva a povinnosti chovatele 

 

(a) Chovatel se zavazuje dodržovat s chovem související předpisy platné v rámci 

Českomoravské kynologické unie zejména Zápisní řád ČMKU, připojený v příloze 2 

této smlouvy. 

 

(b) Chovatel se dále zavazuje dodržovat s chovem související předpisy a administrativní 

postupy uvedené v chovatelském  a zápisním řádu Cocker Clubu Cz.  připojeném 

v příloze 1-3  k této smlouvě. 

 

(c) Chovatel má ze strany poskytovatele nárok pouze na servis vymezený touto 

smlouvou. 

 

IV. Cena za poskytnuté služby 

 

(a) Chovatel se zavazuje uhradit poskytovateli cenu za služby poskytnuté podle této 

smlouvy, a to viz ceník ECC za každou jednotlivou fenu, pro kterou ECC vystaví na 

základě této smlouvy krycí list.   

 

(b) Chovatel se zavazuje uhradit cenu podle této smlouvy bankovním převodem na účet 

ECC 2547513319 / 0800  . Před uhrazením ceny v příslušné výši není ECC povinen 

služby podle této smlouvy poskytnout. 

 

V.Zánik smlouvy 
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 Příloha č 3 Smlouva s nečleny klubu 

Smlouva o poskytnutí chovatelského servisu nečlenům 
 Cocker Clubu c.z(ECC) 

 

(a) Tato smlouva automaticky zaniká v případě zániku kterékoliv ze smluvních stran. 

 

(b) Smluvní strany mohou tuto smlouvu kdykoliv ukončit písemnou dohodou. 

 

(c) Smlouvu lze ukončit výpovědí jedné ze smluvních stran, zaslané doporučeným 

dopisem na adresu druhé smluvní strany, s výpovědní lhůtou 30 dnů, běžící od data 

doručení výpovědi druhé ze smluvních stran. V případě nepřevzetí doporučené 

zásilky se za datum doručení považuje sedmý (7) den po jeho odeslání, přičemž den 

odeslání se do této lhůty nezapočítává. 

 

(d) Dále lze smlouvu ukončit výpovědí s okamžitou účinností ze strany poskytovatele 

v případě, že chovatel hrubě či opakovaně poruší či nedodrží jeho závazky podle této 

smlouvy. 

 

 

VI. Závěrečná ustanovení 

 

(a) Veškeré vztahy mezi poskytovatelem a chovatelem se řídí touto smlouvou. Výjimky 

z těchto ustanovení je nutno upravit oboustrannou písemnou dohodou, která bude 

tvořit dodatek této smlouvy. 

 

(b) Výbor ECC je oprávněn, na základě Stanov ECC, jednostranně měnit podmínky pro 

zařazení do chovu  se závazností pro všechny členy i nečleny klubu od data tohoto 

rozhodnutí. ECC je povinen o těchto změnách informovat chovatele co nejdříve a to 

prostřednictvím svých internetových stránek www.cockerclub.cz 

 

 

(c) Tato smlouva se uzavírá  na 12 měsíců od data podpisu této smlouvy oběma 

stranami, platnost lze prodloužit písemným dodatkem k této smlouvě. 

http://www.cockerclub.cz/
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 Příloha č 3 Smlouva s nečleny klubu 

Smlouva o poskytnutí chovatelského servisu nečlenům 
 Cocker Clubu c.z(ECC) 

 

(d) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. 

 

(e) Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 

 

Příloha 1 – Chovatelský a zápisní řád ECC(včetně příloh) 
Příloha 2 - Zápisní řád ČMKU. 

 

(f) Obě smluvní strany si tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že jí plně rozumějí, že není 

podepisována pod nátlakem nebo za jednostranně nevýhodných podmínek a na 

důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V…………, dne……………….    V…………, dne…………….. 

 

 

 

Za Cocker Club c.z.     Chovatel  

 

 

 

…………………………….    ……………………….. 

jméno:       jméno: 

 

 

 


