Zápisní řád Klubu českého horského psa
Zápisní řád Klubu českého horského psa (dále jen KČHP) vychází z platného Zápisního řádu
Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU), jímž se řídí chov čistokrevných plemen
psů s průkazem původu.
Upravuje konkrétní podmínky chovu českého horského psa (dále jen ČHP) dle jednotlivých
bodů Zápisního řádu ČMKU.
V ostatních bodech platí ustanovení Zápisního řádu ČMKU.
Úvodní ustanovení
1. Nedílnou součástí tohoto zápisního řádu jsou Podmínky zařazení českého horského
psa do chovu.
Chov a jeho řízení
1. Chov českého horského psa je řízen KČHP. Chovat ČHP lze jen prostřednictvím
KČHP, který je garantem regulérnosti chovu.
2. S chovatelstvím je neslučitelný chov jedinců bez průkazu původu.
3. Chov křížením, po odsouhlasení krytí výborem KČHP, krycím psem vybraným
chovatelským klubem, je přípustný.
Podmínky chovu nečlenů klubu
1. KČHP umožňuje chov ČHP i nečlenům klubu za předpokladu splnění smluvních
podmínek a dodržení ustanovení Zápisního řádu
2. Pro nečleny jsou stanoveny poplatky splatné předem:
- za bonitaci a uchovnění feny/psa po splnění podmínek pro zařazení do chovu: 800
Kč
- za krycí list: 600 Kč, náhradní při nezabřeznutí feny 300 Kč
- za administrativu spojenou s vrhem a jeho zapsáním: 1 000 Kč
Chovní jedinci
1. Podmínky chovnosti ČHP určuje KČHP. Tyto podmínky musí být v souladu
s platnými závaznými předpisy.
2. Podmínky pro zařazení ČHP do chovu jsou obsaženy v příloze tohoto Zápisního řádu
KČHP.
3. Z chovu jsou vyloučeni jedinci vadami uvedenými v Podmínkách zařazení ČHP do
chovu.
Krycí list
1. Krycí list vystavuje poradce chovu KČHP na základě požadavku chovatele. Chovatel
požádá o krycí list nejpozději 1 měsíc před plánovaným krytí feny.
2. Poradce chovu po dohodě s majitelem doporučí pro krytí minimálně 3 vhodné psy a
vystavený krycí list odešle do 3 týdnů od doručení žádosti na adresu chovatele.
3. Platnost krycího listu je 24 měsíců od data vystavení.
4. Řádně vyplněný a podepsaný krycí list odešle chovatel nejpozději do 3 týdnů po
narození štěňat nebo 75 dnů po krytí při nezabřeznutí feny poradci chovu.

Krytí
1. Ke krytí feny může dojít nejdříve ode dne ukončeného 18. měsíce stáří. KČHP
doporučuje krytí feny nejdříve od 24 měsíců.
2. Fena může být v chovu využita (kryta) nejpozději v den, kdy dosáhla věku 8 let.
Výjimku z této podmínky může klub povolit za předpokladu, že použití feny k chovu
nebude na úkor jejího zdraví a fena byla asi 1 měsíc před předpokládaným krytím
odborně vyšetřena veterinárním lékařem a k chovu doporučena. Výjimku lze využít
nejpozději do 12 měsíců od dosažení věku 8 let feny.
3. Pes může krýt nejdříve ode dne ukončeného 18. měsíce stáří.
4. Věková hranice pro použití psa v chovu není omezená, jeho majitel však ručí za to, že
pes je v dobré kondici a schopný krýt.
5. Krytí je možné pouze psem uvedeným v krycím listu.
6. Před krytím je povinen majitel (držitel) krycího psa se přesvědčit, že pro fenu byl
vystaven krycí list a krycí pes je v něm uveden.
Vrh
1. Maximální počet vrhů u chovné feny je 1x za kalendářní rok, včetně vrhů, kdy fena
porodí pouze jedno štěně.
2. Počet ponechaných štěňat ve vrhu při dodržení podmínek Zápisního řádu ČMKU není
omezen.
Kontroly vrhu
1. Výbor KČHP může rozhodnout o kontrole vrhu nebo o kontrolu vrhu může požádat
sám chovatel.
2. Osobu pověřenou kontrolou vrhu určuje na doporučení poradce chovu výbor KČHP.
3. V případě nařízené kontroly vrhu platí cestovné KČHP, u vyžádané kontroly vrhu
cestovné hradí chovatel.
Závěrečná ustanovení
1. Porušení výše uvedených ustanovení tohoto Zápisního řádu KČHP chovatelem nebo
majitelem (držitelem) chovného jedince má za následek kárné řízení a může být
důvodem k nevydání průkazů původu.
2. Toto je platné znění Zápisního řádu Klubu českého horského psa se zohledněním
všech dodatků ke dni 13.9.2014.

