Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků, z.s.
PREAMBULE
1. Cílem Klubu přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK či klub) je chov čistokrevného
plemene psů s průkazem původu při zachování biologického zdraví každého jedince a
charakteristických vloh a vlastností specifických pro toto plemeno, tak jak je popsáno v
národním standardu FCI pro plemeno pražský krysařík.
2. Zápisní řád KPPPK je základní normou pro chov plemene pražský krysařík, která plně
respektuje příslušné řády ČMKU i mezinárodní chovatelský řád FCI.
3. S chovatelstvím je neslučitelný chov jakéhokoli plemene bez průkazu původu FCI, obchod
se psy a podpora tohoto konání.
4. Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení příslušných řádů ČMKU a
mezinárodního chovatelského řádu FCI jakožto vyšší závazné normy.
5. Nedílnou součástí tohoto zápisního řádu jsou směrnice, jejichž platnost je podmíněna
schválením členskou schůzí.
I. Chov a jeho řízení
1. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba pražských krysaříků, respektující především
zásady genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví). Odchov jedinců
dědičně zdravých, vlastnících standardní znaky, plemenný typ a povahu, nikoli však dědičné
vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jejich potomků.
2. Plemeno pražský krysařík je chováno způsobem kontrolovaného chovu. Požadovaný věk pro
krytí u psa i u feny je minimálně 15 měsíců.
Podmínky uchovnění jedince:
- účast na minimálně jedné výstavě pořádané klubem od věku 9 měsíců
- požadované výstavní ohodnocení: pes i fena známka alespoň „dobrá“. Výsledku je nutno
dosáhnout na výstavě pořádané KPPPK (klubová či speciální výstava), minimálně ve třídě
mladých. Nejlepší hodnocení z těchto výstav bude uváděno v bonitační kartě jedince, jakož
i v rodokmenech jeho potomků.
- úspěšné absolvování bonitace ve věku nejméně 12. měsíců (výjimky věku povoluje výbor
klubu prostřednictvím HPCH)
- doložení výsledku vyšetření patel od akreditovaného veterinárního lékaře s výsledkem
maximálně 2/2
- doložení dokladu o vyhotovení DNA profilu jedince
Klub podporuje majitele, kteří doloží ověřenou parentitu bonitovaného jedince, další slevou
z bonitačního poplatku.
- fotografie jedince v postoji
3. Chovat řádně pražské krysaříky s průkazem původu ČMKU/FCI lze jen prostřednictvím
KPPPK, který je zastřešen ČMKU a je garantem chovu. KPPPK určuje specifické podmínky
chovnosti v ČR jako v zemi původu plemene.
4. KPPPK poskytuje chovatelský servis pro členy klubu, umožňuje ale chov i nečlenům klubu
za podmínek platných pro chov plemene v KPPPK. S každým nečlenem klubu bude uzavřena
prostřednictvím HPCH písemná smlouva o poskytnutí chovatelského servisu na jednotlivé vrhy
na chovatelskou stanici. Za provedené úkony je účtována částka dle aktuálního ceníku klubu.
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5. Do chovu nejsou připuštěni jedinci s vylučující vadou a jedinci, na nichž byl prokazatelně
proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, která je dle
standardu důvodem k vyloučení z chovu. Z chovu jsou vyloučeni i jedinci v prokazatelně
špatném zdravotním stavu a jedinci agresivní/ bázliví.
II. Chovatelská stanice a chovní jedinci
1. Chovatelská stanice musí splňovat náležitosti dané řády ČMKU, která vede evidenci
chovatelských stanic ČMKU.
2. Změny jména nebo trvalého bydliště majitele chovatelské stanice musí být majitelem
ohlášeny do jednoho měsíce po změně rejstříku chovatelských stanic ČMKU a klubu KPPPK.
3. 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 KPPPK.
4. Reprodukce (krytí) je přípustná ode dne ukončeného 14. měsíce věku u psa i feny. Trvá do
ukončeného 8. roku věku feny. U psa trvá doživotně.
Prodloužení doby chovnosti u feny je možné a to maximálně do dovršení 9. roku (den
devátých narozenin = věková hranice pro krytí) a pouze na jeden vrh. Toto je podmíněno
vyšetřením a souhlasným stanoviskem veterinárního lékaře (na začátku hárání) a schválením
výborem klubu.
III. Chovatel, majitel a držitel
1. Majitel je fyzická osoba (ve výjimečném případě stanoveném směrnicí ČMKU rovněž
právnická), která má vlastnické právo ke psovi nebo feně a je uvedena v jeho PP.
2. Držitelem psa nebo feny je ten, kdo je majitelem písemně zmocněn.
3. Chovatel je majitel nebo držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla
řádně zaregistrována nebo o ni bylo zažádáno.
4. Každá změna ve vlastnictví nebo držení chovného jedince musí být majitelem zaznamenána
v PP a oznámena písemně (doložené kopií PP se zapsanou změnou majitele nebo smlouvou
o zapůjčení feny na jeden vrh) klubu (HPCH) a plemenné knize nejpozději do 30 dní. (U feny
nejpozději při hlášení narození vrhu).
5. Převod březí feny je možný. Převod vlastnictví se dokládá KPPPK a plemenné knize kupní
nebo darovací smlouvou. V případě převodu březí feny ze zahraničí si musí majitel předem
zajistit souhlas klubu se zápisem vrhu.
6. V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize a KPPPK souhlas
s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele podepsaný všemi ostatními
spolumajiteli.
7. Je-li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více osob z různých zemí, musí splňovat podmínky
pro zařazení do chovu toho ze spolumajitelů, který má podpisové právo - nejedná se v tomto
případě o zahraniční krytí.
IV. Krycí list
1. Pro plánované krytí chovné feny si majitel feny z webu KPPPK vytiskne krycí listy.
2. Platnost krycích listů je omezená chovností jedince a směrnicemi klubu.
Chovnost feny trvá do ukončeného 8. roku věku feny. U psa trvá doživotně.
Prodloužení doby chovnosti u feny je možné a to maximálně do dovršení 9. roku (den
devátých narozenin = věková hranice pro krytí) a pouze na jeden vrh. Toto je podmíněno
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vyšetřením a souhlasným stanoviskem veterinárního lékaře (na začátku hárání). Dodatečné
krytí povoluje výbor klubu prostřednictvím HPCH.
3. Krycí listy při přihlášce vrhu musí obsahovat následující údaje:
- jméno psa použitého ke krytí feny a číslo jeho zápisu,
- jméno feny a číslo jejího zápisu, předchozí vrhy feny pokud existují,
- jméno, adresu a podpis majitele nebo držitele chovného psa,
- jméno, adresu a podpis majitele nebo držitele chovné feny,
- místo a datum krytí.
- souhlas majitele psa i feny s ověřením parentity narozených potomků.
4. Řádně vyplněné a podepsané krycí listy jsou dokladem, který je součástí přihlášky vrhu
nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazů původu.
V. Krytí
1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci a na základě platného krycího listu.
2. Volba krycího psa je na chovateli. Poradce chovu (dále jen PCH) může chovateli poradit
s volbou.
Chovatel je povinen dodržet následující pravidla při výběru chovných jedinců bez výjimky.
Při nedodržení nebudou pro potomky těchto jedinců vystaveny PP.
- Jedinci přijatí do pomocného registru mohou být spojeni pouze s partnerem s plným
rodokmenem.
- Přímí potomci registrů mohou být spojeni s partnerem se známým rodokmenem
alespoň do generace prarodičů uvažovaného partnera.
- Jedinci s bonitační výškou v rozmezí 24-26 cm mohou mít partnera vždy pouze v
rozmezí výšky 20-24 cm.
3. Doporučená jsou spojení jedinců do výše 6,25 Fx, vyšší se řídí platnými normativy střešních
organizací.
4. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním psem.
5. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být ke krytí užit další chovný pes.
6. Pokud si chovatel vybere ke krytí zahraničního plemeníka, pes musí splňovat podmínky
chovnosti ve své zemi (tam, kde je registrován). K dokumentaci pro vrh je pak povinen
chovatel přiložit kopii PP tohoto psa a doklad o chovnosti tohoto psa.
7. Po úspěšném krytí vyplní majitelé chovných jedinců krycí list. Majitel psa provede zápis do
knihy krytí. Majitel feny zodpovídá za to, že jím použitý pes splňuje všechny podmínky
chovnosti a je přeregistrován ČMKU.
8. Veškeré náležitosti ohledně krytí (nechtěné krytí u majitele psa, úhyn feny přenechané
u majitele psa, způsob a výše úhrady krytí atd.) řeší majitel psa s majitelem feny nejlépe
sepsáním písemné smlouvy před krytím. Nedodržení dohody může být předmětem občanskoprávního řízení nikoliv jednání klubových orgánů.
9. Otázku případného vydání PP pro štěňata narozená z nechtěného spojení řeší klub dle
kárného řádu.
10. Krytí 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.
Inseminace smí být použita výhradně mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali
přirozeným způsobem.
11. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.
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VI. Vrh
1. Fena a vrh mají být umístěny u svého majitele. Pokud je nutno fenu umístit jinak, musí být
o této skutečnosti uvědomen písemně příslušný chovatelský klub do 5 dnů od jejich umístění.
2. Za období 24 měsíců jsou povoleny maximálně 3 vrhy u chovné feny, ideální počet je 1 vrh
ročně. Vrh, kdy fena porodí pouze jedno štěně (i mrtvé) je započítáván jako regulérní vrh.
3. Chovatelům je zakázáno neodborně zasahovat do průběhu porodu způsobem, který zvyšuje
bolest, poškozuje zdraví matky nebo mláděte. V případě potřeby je povinen zajistit odbornou
pomoc veterinárním lékařem.
4. Postup po narození štěňat:
a) Povinnost chovatele je nahlásit vybranému PCH nebo HPCH narození štěňat do 5 dnů po
jejich narození. Toto oznámení probíhá písemnou formou (mail, dopis). Chovatel uvede v
informaci o vrhu jméno matky, jméno otce, počet, barvu a pohlaví štěňat.
b) Chovatel si vytiskne aktuální verzi formuláře „Žádanka o čísla zápisu“ ve dvou kopiích. Tyto
žádanky jsou volně ke stažení na klubovém webu. Na žádosti o zápisová čísla je třeba
abecedně psát nejdříve jména psů a potom jména fen.
Obě dvě vyplněné a podepsané žádanky chovatel odešle HPCH.
Žádanky o přidělení zápisových čísel se vyplňují a posílají ve věku štěňat 1-2 týdnů.
HPCH odešle žádanku na plemennou knihu ČMKU, kde jsou přidělena zápisová čísla a žádanka
je zaslána zpět chovateli, který si žádanku uschová do doby označení štěňat.
Žádanka je následně součástí dokumentace kontroly vrhu.
c) Celý vrh musí být označen jednotně a tentýž den a to nejdříve ve věku 4 týdnů štěňat u
čipování a nejdříve ve věku 6-ti týdnů u tetování.
Formulář žádanky slouží zároveň i pro potvrzení o čipování štěňat. Čipování štěňat smí
provádět pouze veterinární lékař. Potvrzením o čipování se rozumí datum, jméno a razítko
lékaře, který čipování provedl.
5. Kontrola vrhu poradcem chovu
a) Kontrolu vrhu provádí PCH na žádost chovatele. Kontrola vrhu je možná až po označení
štěňat, ve věku 42-63 dnů štěňat. O kontrole vrhu je proveden písemný záznam na
předepsaném tiskopisu. Chovatel potvrdí svůj souhlas s tímto písemným protokolem svým
podpisem společně s podpisem PCH.
Rozdělovník: originál - chovatel, kopie - PCH a HPCH.
b) Při této kontrole je PCH povinen kontrolovat mimo vrh také provedenou platbu za stažení
krycího listu a platbu členských poplatků na příslušný rok.
c) PCH zaznamená faktický stav vrhu v době kontroly.
d) PCH od chovatele při kontrole vrhu převezme podklady pro zápis vrhu.
 tiskopis krycího listu (vyplněný a podepsaný).
 žádanku o přidělení zápisových čísel s potvrzením veterináře o čipování štěňat.
 protokol o kontrole vrhu (podepsaný chovatelem i PCH).
 V případě exportu štěněte do zahraničí přikládá chovatel korespondenční adresu
nového majitele štěněte v zahraničí. Bez tohoto kontaktu nelze vystavit exportní PP.
 V případě prvého vrhu feny bez přeregistrace se přikládá i originál PP této feny.
 Chovatel může přiložit další dokumenty pro zápis do PP – například výstavní výsledky
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rodičů, vyhotovený DNA profil, ověření parentity nebo jiné testy. Plemenná kniha ČMKU
provede zápis těchto dodaných údajů do systému, průkazu původu jedince, případně i do PP
štěňat.
 Chovatel může po dohodě s PCH přiložit žádost na plemennou knihu o označení PP
některého štěněte jako NESTANDARD. Toto označení je nevratné.
 - V případě zápisu štěněte v barvě žlutá nebo lila, pokud žlutá nepochází ze spojení
rodičů v barvách s pálením nebo testem ověřeného žlutého rodiče a lila štěně
nepochází po ověřeném lila rodiči, přikládá chovatel také doklad o genetickém
prokázání uvedené barvy. Nebude-li toto doloženo, bude barva štěněte uvedena jako
červená respektive modrá.
e) PCH převezme při kontrole vrhu výše uvedené doklady, které odešle HPCH doporučeným
dopisem, nejpozději do 5 -ti dnů po provedené kontrole. Nejpozději do 9 -ti týdnů věku štěňat.
Za úplnost vyplnění a správnost údajů odpovídá poradce chovu a chovatel.
6. Veterinární kontrola vrhu
Veterinární kontrolu vrhu si chovatel volí svobodně jako alternativu kontroly vrhu poradcem
chovu, oba způsoby kontroly mají stejnou váhu.
a) Kontrolu vrhu provádí veterinární lékař. Kontrola vrhu je možná až po označení štěňat, ve
věku 42-63 dnů štěňat. O kontrole vrhu je proveden veterinárním lékařem
písemný záznam na předepsaném tiskopisu, který si chovatel stáhne na webových stránkách
klubu v sekci „Ke stažení“.
Chovatel potvrdí svůj souhlas s údaji v protokolu svým podpisem společně s podpisem
veterináře.
Rozdělovník: originál-chovatel, kopie-HPCH.
b) Při této kontrole je chovatel povinen uvést HPCH data provedených plateb za stažení
krycího listu a platbu členských poplatků na příslušný rok.
c) Veterinární lékař zaznamená faktický stav vrhu v době kontroly.
d) Chovatel zašle HPCH podklady pro zápis vrhu.
 Tiskopis krycího listu (vyplněný a podepsaný).
 Žádanku o přidělení zápisových čísel s potvrzením veterináře o čipování štěňat.
 Protokol o kontrole vrhu (podepsaný chovatelem i MVDr.)
 V případě exportu štěněte do zahraničí přikládá chovatel korespondenční adresu
nového majitele štěněte v zahraničí. Bez tohoto kontaktu nelze vystavit exportní PP.
 V případě prvého vrhu feny bez přeregistrace se přikládá i originál PP této feny.
 Chovatel může přiložit další dokumenty pro zápis do PP – například výstavní výsledky
rodičů, vyhotovený DNA profil, ověření parentity nebo jiné testy. Plemenná kniha ČMKU
provede zápis těchto dodaných údajů do systému, průkazu původu jedince, případně i do PP
štěňat.
 Chovatel může po dohodě s PCH přiložit žádost na plemennou knihu o označení PP
některého štěněte jako NESTANDARD. Toto označení je nevratné.
 V případě zápisu štěněte v barvě žlutá nebo lila, pokud žlutá nepochází ze spojení
rodičů v barvách s pálením nebo testem ověřeného žlutého rodiče a lila štěně
nepochází po ověřeném lila rodiči, přikládá chovatel také doklad o genetickém
prokázání uvedené barvy. Nebude-li toto doloženo, bude barva štěněte uvedena jako
červená respektive modrá.
e) Chovatel zašle výše uvedené doklady HPCH doporučeným dopisem nejpozději do 5 -ti
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dnů po provedené kontrole a nejpozději do 9 -ti týdnů věku štěňat. Za úplnost
vyplnění a správnost údajů odpovídá chovatel.
7. Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50. den po jejich narození
VII. Průkaz původu
1. Průkaz původu (dále jen PP) je vystaven plemennou knihou ČMKU
2. Pro každého jedince je vystaven jeden PP a tento PP je příslušenstvím daného jedince.
3. Chovatel je povinen předat PP nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného odkladu poté, co
jej obdržel z příslušného pracoviště plemenné knihy ČMKU, kterým byl PP vystaven. Cena
jedince zahrnuje i cenu PP.
4. Ztrátu PP je nutno hlásit 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 ČMKU.
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 ČMKU). Za správnost údajů uvedených v PP odpovídá svým podpisem
ten, kdo zápis provedl.
VIII. Zápisy štěňat do plemenné knihy
1. PP vystavuje plemenná kniha ČMKU na základě smlouvy s chovatelským klubem. PP jsou
chovateli zaslány dobírkou.
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 a správně vyplněná
přihláška vrhu a krycí list. HPCH po obdržení podkladů dokumentaci překontroluje, provede
interní registraci vrhu a odešle ke zpracování plemenné knize ČMKU. Za údaje uvedené v
přihlášce vrhu odpovídá majitel feny.
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. Všechna štěňata ve vrhu musí být
označena jednoznačně.
6. V případě narození nestandardního, ale životaschopného štěněte má chovatel možnost
nechat na PP vyhotovit označení nestandardní.
7. Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně
(vzestupně) za sebou. Pro každé další plemeno v chovatelské stanici je vedena zvláštní řada,
začínající písmenem „A“. 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 (von, of,…). Chovateli je
umožněno vynechat v abecedě písmena CH, Q, Y, X a písmena s diakritikou.
8. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici v rámci jednoho plemene nesmí opakovat.
9. V případě, že majitel feny nechce z nějakého důvodu (nejčastějším důvodem je neregistrace
vlastní chovatelské stanice) uskutečnit odchov ve vlastní chovatelské stanici, může jedenkrát
fenu zapůjčit k jednomu vrhu do jiné chovatelské stanice. Zapůjčení feny musí být plemenné
knize a KPPPK doloženo písemnou smlouvou.
10. V případě opakovaného nebo závažného porušení chovatelských předpisů KPPPK, ČMKU
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nebo FCI ze strany chovatele může výbor klubu rozhodnout o nezapisování vrhů PK danému
chovateli a navrhnout rozhodnému orgánu (předsednictvu ČMKU), aby nebyly prováděny
zápisy vrhů na registrovaný název chovatelské stanice příslušného chovatele, a to po dobu
předem určenou nebo až do odvolání.
IX. Zápis importovaných jedinců, registr, přepisy a duplikáty PP, export
1. Jedincům dovezeným s platnými PP, které jsou vystaveny zeměmi FCI, či smluvními
partnery FCI, přiděluje plemenná kniha ČMKU číslo zápisu za podmínek daných touto
organizací.
2. Registr je součástí řádné plemenné knihy ČMKU. Zápisy do registru se provádí podle
pravidel ČMKU a platných směrnic KPPPK.
3. Přepis i duplikát vydává ta plemenná kniha, která vystavila originál PP za podmínek daných
jejími předpisy.
4. PP pražského krysaříka vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovníkem
sekretariátu ČMKU označen v průkazu původu povinně exportními znaky: tzv. EXPORT
PEDIGREE. Pravidla vývozu jsou daná předpisy ČMKU. Nákup a prodej nebo vývoz psů
prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.
Tento zápisního řád byl schválen členskou schůzí dne 24.2.2018 a nabývá účinnosti okamžikem
schválení, čímž pozbývá platnost dosud platný zápisní řád.
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