Metodika pro chov v zahraničí
Chov prostřednictvím ČMKU pro zahraniční chovatele, kterým nezapisují
v zemi jejich trvalého pobytu odchovy neuznaných plemen, lze pouze v
těchto dvou případech:
1)Dočasné a prozatímní řešení je chov prostřednictvím spolumajitelství.
2)Chovatel může zapůjčit jednu fenu (na základě smlouvy) do chovatelské
stanice, chovatele, kde se PK zapisují, ale to pouze 1x!!!
Zdůvodnění:
„Štěňata se zapisují do plemenné knihy země, ve které má majitel feny stálé
bydliště. Výjimky jsou povoleny pro chovatele čistokrevných psů, kteří žijí v
zemi, jež nevede plemennou knihu uznanou federací FCI. Těmto chovatelům
je povoleno nechat štěňata zapsat dle volby do uznané plemenné knihy. „ V
případě, že majitel feny nevlastní chráněný název chovatelské stanice, může
jednu fenu zapůjčit do jiné chovatelské stanice pouze jedenkrát. Zapůjčení
feny musí být plemenné knize doloženo písemnou smlouvou.“
PODMÍNKY CHOVU PK PRO STÁTY, KTERÉ TENTO CHOV NEUMOŽ ŇUJÍ
1 – Pro chovnost je nutno splnit podmínky uvedené v zápisním řádu KPPPK.
2 - FCI neumožňuje nadále ČMKU vystavovat průkazy původu pro majitele
pražských krysaříků, kteří trvale žijí v zemi, která je členem FCI. Jedinou
možností je chovat PK prostřednictvím formálního spolumajitelství nebo
pronajmutí feny na1 vrh. To jest sepsat řádnou smlouvu s oprávněným chovatelem v ČR a chovat pod jménem chovatelské stanice tohoto chovatele.
Štěňata budou zapisována pod jménem a v abecední řadě této stanice.
(JMÉNO-zkratka státu chovná stanice. Např. „BANDIT-CH Strašný
Nápad“) Délka jmen může být maximálně20 znaků včetně mezer a
interpunkčních znamének.
3 – Kopii smlouvy (vyhotovit 3x!) zaslat HPCH a druhou kopii přiložit k
přihlášce k zápisu štěňat. Je nutné provést zápis o spolumajitelství do
originálu PP feny a ten je nutno přiložit k zápisu štěňat, pokud se jedná o
první vrh feny, jinak stačí fotokopie PP.
4 - Kontrola vrhu bude provedena u veterinárního lékaře a protokol odeslán
HPCH.
5 - ČMKU vystaví exportní PP a jako majitele uvede zahraničního chovatele.
6 - Všechny náklady nese chovatel se zahraničním spolumajitelem na základě
jejich vlastní dohody.
Tato metodika pro chov zahraničních členů klubu vychází z řádů KPPPK a je
doplňována či pozměňována o rozhodnutí výboru KPPPK/členské schůze.
Tato metodika pro chov zahraničních
lenů klubu byla revidována KRK a schválena výborem dne 20.7.2015 a
nabývá účinnosti okamžikem schválení, čímž pozbývá platnost dosud platná
směrnice pro chov v zahraničí.

SMLOUVA
o pronájmu feny k chovu
1. Mezi podepsanými se dnes uzavírá následující smlouva:
pan
paní . ............................................................................................................
si pronajímá od
pana /paní. ...................................................................................................
fenu plemene . .............................................................................................
jméno a chovatelská stanice........................................................................
číslo zápisu:..........................................................................
číslo čipu: . ...........................................................................

/

Podepsaní podpisem této smlouvy prohlašují, že současně uzavřeli písemnou dohodu o finančním vyrovnání za pronájem feny.
2. Délka pronájmu činí ............ měsíců, končí nejdéle 3 měsíce po vrhu nebo 5
měsíců po krytí. (o pronájem se musí pro každý plánovaný vrh znovu žádat).
3. V případě, že majitel feny nevlastní chráněný název chovatelské stanice,
může jednu fenu zapůjčit do jiné chovatelské stanice pouze jedenkrát. Není
přípustné další pronajímání feny prostřednictvím nájemce.
4. Při pronájmu feny je oběma smluvním stranám známo, že fena musí být
zapsána v plemenné knize ČMKU a chovností odpovídat požadavkům
zápisního řádu a metodikám KPPPK platným pro tento odchov.
5. Smlouva se vyhotovuje v trojím vyhotovení. Každá smluvní strana obdrží
jeden exemplář podepsaný oběma stranami. Plemenná kniha ČMKU obdrží
rovněž jeden exemplář podepsaný oběma stranami (Plemenné knize nutné
zaslat nejpozději 14 dnů před vrhem štěňat).
6. Všechny další otázky, které nejsou uvedeny ve smlouvěse řídí ustanoveními
chovatelského řádu KPPPK, směrrnicemi KPPPK a nadřízenými normativy
ČMKU a FCI.

pronajímatel:
Jméno ..........................................
datum narození .............................
bydliště..........................................

nájemce:
Jméno...............................................
datum narození .................................
bydliště.............................................

V ..................................... dne .............................................
podpis ..........................................

podpis ............................................

