Zápisní řád KCHHMO z.s.
Preambule
Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů (nadále KCHHMO) je členským subjektem
Českomoravské kynologické jednoty a spadá pod její plemennou knihu. KCHHMO zajišťuje chovatelský
servis pro plemena maďarský ohař drátosrstý (MOD, standard č. 239), maďarský ohař krátkosrstý (MOK,
standard č. 57), německý drátosrstý ohař (NDO, standard č. 98), pudlpointer (PP, standard č. 216),
slovenský hrubosrstý ohař (SHO, standard č. 320) a frízský ohař (STA, standard č. 222).
KCHHMO v plném znění přebírá Zápisní řád Českomoravské kynologické unie, platný od 1.1.2013,
a doplňuje jej v bodech níže uvedených.
Čl. I – Obecné podmínky
Bod 1:
a) Reprodukce chovných jedinců v KCHHMO je přípustná ode dne ukončeného 17. měsíce věku až
do dne ukončeného 8. roku věku u fen, u psů ode dne ukončeného 17. měsíce doživotně (Např.
pokud se tedy fena narodila např. 1. ledna 2009, může být poprvé kryta 1. června 2010 a fena
narozená 1. ledna 2005 smí být naposled kryta 1.ledna 2013).
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, a dále po schválení výjimky výborem KCHHMO.
Žádost o udělení výjimky se předkládá chovatelské radě. Tato k žádosti vypracuje písemné
stanovisko a to předloží k projednání výboru klubu. Výbor pak s konečnou platností rozhodne
o tom, zda žádosti bude vyhověno.

b) Maximální počet vrhů u chovné feny je jeden vrh v kalendářním roce, a to včetně vrhů, kdy fena
porodí pouze jedno štěně (i mrtvé).
Maximální počet vrhů u chovného psa jsou čtyři vrhy v kalendářním roce. Poradce chovu může
uvést chovného psa na doporučení ke krytí feny i vícekrát než 4x v daném roce. V takovém
případě je povinností majitele chovného psa, aby zajistil, že se po psu v daném kalendářním roce
narodí maximálně 4 vrhy. V případě, že má poradce chovu již nahlášeny 4 vrhy po daném psovi,
nebude chovného psa pro daný rok nadále doporučovat. Toto ustanovení platí i pro psy zapsané
v zahraničních plemenných knihách.
Z tohoto ustanovení je možné udělit výjimku. Žádost o udělení výjimky předkládá chovatelské
radě společně majitel chovného psa a chovatel, který má zájem psa v chovu využít. CHR k žádosti

vypracuje písemné stanovisko a to předloží k projednání výboru klubu. Výbor pak s konečnou
platností rozhodne o tom, zda žádosti bude vyhověno.
Čl. II – Chov a jeho řízení
Bod 3:
Druh chovu prováděného v KCHHMO je chov evidovaný.
Evidence chovu je zajišťována poradci chovu. V KCHHMO působí dva poradci chovu:
Poradce chovu pro hrubosrsté ohaře – zajišťuje evidenci chovu pro plemena německý drátosrstý
ohař, pudlpointr, slovenský hrubosrstý ohař
Poradce chovu pro maďarské ohaře – zajišťuje evidenci chovu pro plemena maďarský ohař
drátosrstý, maďarský ohař krátkosrstý a frízský ohař
Evidencí chovu se rozumí především:
- evidence chovných psů a fen v souladu s čl. IV tohoto řádu
- vystavování krycích listů v souladu s čl. VI tohoto řádu
- zveřejňování informací o chovu minimálně 1x ročně v klubovém zpravodaji

Chov v KCHHMO je veden na minimálně dvě volné gerenace v rodokmenu rodičů (tzn. tři volné
gerenace v rodokmenu štěňat).
Definice: v první a druhé generaci (tzn. mezi rodiči a prarodiči) rodičů plánovaného vrhu, neboli
v druhé a třetí generaci (tzn. mezi prarodiči a praprarodiči) štěňat, nesmí být společný předek.
Za společného předka je považován pes či fena shodného jména a čísla zápisu.
Bod 7:
Klub zastřeší chov nečlenům na základě podepsání Smlouvy o zastřešení chovu. Chov bude
zastřešen pouze pro ty jedince, kteří kompletně splňují podmínky chovnosti KCHHMO. Finanční
vyrovnání za poskytnuté služby je určeno následovně:
Za vydání doporučení ke krytí feny pro nečlena KCHHMO
3 000 Kč
Vydání doporučení ke krytí pro člena KCHHMO
400 Kč
Smlouvu za klub podepisuje statutární zástupce.
Klub nemá povinnost smlouvu uzavřít v případě, že nečlen prokazatelně porušil předpisy
související s chovem.
Čl. IV – Chovní jedinci
Bod 2:
Psi a feny zastřešených plemen mohou být zařazeni do seznamu chovných jedinců KCHHMO po
splnění všech dále uvedených podmínek chovnosti.
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Pro získání chovnosti musí pes i fena v den výstavy dosáhnout stáří minimálně 12 měsíců.
Všichni jedinci vybraní do chovu musí být plnochrupí (ověřuje se na výběru do chovu). Výjimkou
je plemeno pudlpointr, kde v souladu se zemí původu může psu chyběk 2x P1. V takovém
případě musí ovšem být partner použitý v chovu plnochrupý.
Výběr do chovu se pořádá v souladu Metodikou výběru do chovu a výsledek se zapisuje do
bonitační karty. Bonitační kódy jsou dále uváděny ve Zpravodaji, v seznamu chovných jedinců a
dále statisticky zpracovávány pro účely klubu a chov plemene."
Pro uchovnění jedince doručí majitel jedince poradci chovu dále vyjmenované dokumenty, a to
doporučenou poštou:
- Originál průkazu původu jedince
- Kopii průkazu původu jedince
- Kopii tabulek ze zkoušek a alespoň jednoho posudku z výstavy, kde byl jedinec posouzen ve
věku nejméně 12 měsíců
- Protokol o vyšetření DKK
Majitel feny dále zašle pošou fotografii feny v postoji. Majitel psa zašle fotografii psa v postoji
elektornicky na e-mail pro její následné uvedení na webu KCHHMO v kartě jedince.
Poradce chovu prověří dodané doklady a PP s potvrezením „Doporučen do chovu“ zašle
v případě feny zpět majiteli doporučeně, razítko „Chovná fena“ si majitel vyřídí individuálně na
Plemenné knize při prvním vrhu feny nebo před ním. V případě psa zašle poradce chovu
potvrzený PP na Plemennou knihu ČMKJ, z.s. Plemenná kniha potvrdí chovnost psa razítkem
„Chovný pes“ a zašle zpět PP psa majiteli.
Čl. VI – Krycí list (doporučení nebo potvrzení o krytí feny)
Bod 1:
Poradce chovu vystaví na žádost chovatele doporučení ke krytí.
Bod 2:
Platnost doporučení ke krytí je 12 měsíců od data jeho vystavení, neuvede-li poradce chovu
jinak. Důvodem pro zkrácení platnosti doporučení ke krytí může být například věk feny.
Bod 3:
Krycí list je zásadně vystavován klubem, kde je chov realizován, a to na písemnou žádost
chovatele. V případě, že chovatel není majitelem chovné feny, pak o vystavení doporučení ke
krytí žádá majitel chovné feny. V případě, že žádá chovatel, kterému byla fena zapůjčena na vrh,
musí k žádosti doložit Smlouvu o zapůjčení feny/Smlouvu o převodu práva k chovu, kterou
předtím s majitelem chovné feny uzavřel.

Chovatel (příp. majitel chovné feny, dále v textu jen chovatel) žádá o vystavení doporučení ke
krytí nejpozději jeden měsíc před předpokládáným háráním feny. O vystavení doporučení ke
krytí musí být vždy požádáno písemnou formou – dopisem nebo e-mailem, ovšem e-mailem
pouze v případě, že s touto možností poradce chovu souhlasí.
DOKUMENTY, KTERÉ JE NUTNÉ DOLOŽIT K ŽÁDOSTI O VYSTAVENÍ DOPORUČENÍ KE KRYTÍ:
- jméno feny, která má být kryta
- doklad o zaplacení poplatku za krycí list v odpovídající výši (člen vs. nečlen)
- doklad o zaplacení členského příspěvku za daný rok (v případě nečlena kopii smlouvy
uzavřenou s klubem o poskytnutí chovatelského servisu)
- jména psů, na které chovatel požaduje vystavení doporučení ke krytí (viz níže)
- v případě zahraničního krytí také kopii rodokmenu psa, kterým má být fena kryta, a doklad
o chovnosti psa v zemi, ve které je zapsán (případně údaj o tom, že v dané zemi nejsou
stanoveny žádné podmínky chovnosti)
Chovatel může do žádosti o vystavení doporučení ke krytí uvést 1-3 chovné psy. V případě, že
žádného neuvede, navrhne mu poradce chovu 3 psy dle svého uvážení.
Poradce chovu do 14 dnů od doručení žádosti zašle chovateli doporučení ke krytí s uvedenými
jmény psů, o jejichž doporučení si chovatel zažádal. V případě, že si chovatel zažádá pouze
o 1 nebo 2 chovné psy, může (avšak nemusí) poradce chovu doplnit doporučení ke krytí
o dalšího psa (psy) dle vlastního uvážení a do maximálního počtu 3 doporučených psů celkem.
PORADCE MŮŽE ODMÍTNOUT VYSTAVIT DOPORUČENÍ KE KRYTÍ FENY V NÁSLEDUJÍCÍCH
PŘÍPADECH:
- chovatel nedodal všechny dokumenty vyjmenované výše
- fena není zařazena v seznamu chovných jedinců KCHHMO (výjimkou je smlouva s nečlenem,
i v takovém případě ovšem fena musí podmínky chovnosti splnit)
- je důvodné podezření, že fena bude nakryta v rozporu se Zápisním řádem KCHHMO
či s nadřazenými předpisy
PORADCE MŮŽE ODMÍTNOUT DOPORUČIT PSA NAVRŽENÉHO CHOVATELEM V NÁSLEDUJÍCÍCH
PŘÍPADECH:
- v případě, že pes zapsaný v PK ČMKJ není zařazen mezi chovnými jedinci KCHHMO
- v případě, že chovatel žádá o doporučení psa zapsaného v PK některého z jiných členských
států FCI a nedodal dokumenty požadované v případě zahraničného krytí
- v případě, že navrhované spojení nesplňuje podmínku chovu na minimálně dvě volné
generace popsanou v Čl.II, bodu 3 tohoto řádu
V případě, že poradce chovu odmítne vystavit doporučení ke krytí feny, nebo odmítne doporučit
psa navrženého chovatelem, a to z některého z výše uvedených důvodů, musí o této skutečnosti
neprodleně (nejdéle do 14 dnů po obdržení žádosti o vystavení doporučení ke krytí) informovat
chovatele a písemně zdůvodnit své rozhodnutí. Chovatel musí být informován stejným

způsobem, kterým podal žádost o krytí – tzn. buď poštou nebo e-mailem. V případě, že s tím obě
strany souhlasí, může poradce chovu informovat chovatele telefonicky a domluvit se s ním na
dalšímm postupu – chovatel doplní požadované dokumenty, požádá o doporučení náhradního
krycího psa, který bude splňovat podmínky platné v KCHHMO, apod.
V případě, že poradce chovu odmítne vystavit doporučení ke krytí feny, nebo odmítne doporučit
psa navrženého chovatelem, a to z jiného důvodu, než jsou důvody výše uvedené (tzn. poradce
chovu ze závažného důvodu nesouhlasí s krytím feny, nebo se spojením navrženým chovatelem,
i přesto, že krytí feny resp. navržené spojení splňuje všechny podmínky pro chov v KCHHMO),
musí o této skutečnosti neprodleně (nejdéle do 14 dnů po obdržení žádosti o vystavení
doporučení ke krytí) informovat chovatele, a to písemně formou doporučeného dopisu. Takové
rozhodnutí musí být poradcem řádně zdůvodněno a chovatel proti němu může podat odvolání
k výboru KCHHMO. Odvolání musí být chovatelem zasláno na adresu předsedy klubu, a to
nejdéle do 14 dnů po doručení dopisu od poradce chovu. Výbor o odvolání musí rozhodnout
a chovatele písemně (doporučeným dopisem) vyrozumět do 14 dnů od jeho doručení.
Důvodem pro nepovolení krytí chovné feny, nebo nepovolení krytí požadovaným chovným
psem, i přesto, že všechny klubem stanovené podmínky jsou splněny, může být například:
v předchozím stejném spojení se objevily závažné vady; v předchozích vrzích navrhovaného
zahraničního psa se objevily závažné vady; hrozí porušení některého z nadřazených dokumentů
(vč. Zákona na ochranu zvířat proti týrání); a další důvody obdobného charakteru.

Čl. VII – Krytí
Bod 16:
Podmínky zahraničního krytí určuje zápisní řád klubu – viz čl. VI, bod 3. V případě dovozu
chovných jedinců ze zahraničí rozhodne o uznání či neuznání chovnosti výbor klubu. Každý
takový případ bude posuzován individuálně. Žádost o zařazení importovaného chovného psa či
feny do seznamu chovných jedinců se předkládá chovatelské radě. Tato k žádosti vypracuje
písemné stanovisko a to předloží k projednání výboru klubu. Výbor pak s konečnou platností
rozhodne o tom, zda žádosti bude vyhověno.
Možné je i podmínečné vyhovění žádosti, kdy psu např. bude povolen omezený počet vrhů,
apod.
Čl. VIII – Vrh
Bod 2:
Zprávu o narození štěňat podává chovatel poradci chovu na předepsaném tiskopise do 14 dnů
od data narození štěňat.

Čl. XVI– Závěrečná ustanovení

Výbor KCHHMO má po patřičném projednání právo udělit výjimku z bodů výše popsaných.
Každou výjimku musí písemně zdůvodnit.
Člen KCHHMO má v případě, že se domnívá, že nebyl plně dodržen tento řád (vč. všech
nadřazených předpisů), a to jak výborem klubu, tak jiným členem klubu, právo podat podnět k
DR KCHHMO.

Zápisní řád KCHHMO byl schválen na ČS KCHHMO dne 29.3.2014 v Domašově u Brna.

