
Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska
se sídlem: Na Dílech 807/6, Praha 4, 141 00
IČ 457 73 173, vedený i Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L4150
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Zápisní řád

Cavalier King Charles Spaniel klubu Čech, Moravy a Slezska (dále jen klub)
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I.
Hlavní plemenná kniha

1. Hlavní plemenná kniha Českomoravské kynologické unie (dále jen HPK ČMKU) sdružuje Dílčí plemenné 
knihy jednotlivých chovatelských klubů – členských subjektů Českomoravské kynologické unie (dále jen 
ČMKU).

II.
Dílčí plemenná kniha

1. Dílčí plemenná kniha pro plemeno Cavalier King Charles Spaniel (CKCS) je vedena pod číslem 1. – na 
pracovišti ČMKU.

2. V plemenné knize se evidují:
a. čistokrevní jedinci, kteří splňují podmínky pro použití v chovu podle Chovatelského řádu
b. odchovy těchto čistokrevných jedinců, pokud byly splněny příslušné podmínky Chovatelského řádu
c. dovezení čistokrevní jedinci s Průkazem původu vystaveným zahraniční kynologickou organizací, 

která je členem FCI nebo je jí uznávána.
3. Součástí Plemenné knihy jsou:

a. rejstřík chovatelských stanic – vedený podle jejich mezinárodně chráněných názvů a jmen chovatelů 
(majitelů těchto chovatelských stanic)

b. rejstřík chovných jedinců – psů a fen

III.
Chovatelská stanice

1. Chovatel žádá ČMKU písemně prostřednictvím příslušného tiskopisu o registraci mezinárodně chráněného 
názvu své chovatelské stanice, pokud má v úmyslu zabývat se chovem čistokrevných psů / fen v souladu 
s Chovatelským řádem.

2. Majitelem chovatelské stanice může být fyzická osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům.
3. Evidenci chovatelských stanic spravuje Českomoravská kynologická unie.
4. Chovatel může mít zaregistrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných 

plemen a držených fen.
5. Nárok na mezinárodně chráněný název chovatelské stanice vzniká dnem zaregistrování jejího názvu FCI.
6. Pro potvrzení registrace mezinárodně chráněného názvu chovatelské stanice je chovateli vystaveno osvědčení 

– mezinárodně platný certifikát.
7. Přidělení názvu chovatelské stanice je osobní a celoživotní. Název nelze měnit a je trvalou a nedílnou součás-

tí jména jedince odchovaného v příslušné chovatelské stanici.
8. Každý chovatel, který má registrován mezinárodně chráněný název chovatelské stanice, je povinen respekto-

vat všechna ustanovení Chovatelského a Zápisního řádu.
9. Zánik registrace chovatelské stanice:

a. písemným prohlášením majitele o jejím zrušení
b. úmrtím majitele, pokud chovatelská stanice nepřešla na jeho dědice

10. Změna příjmení nebo bydliště majitele chovatelské stanice musí být ohlášena pracovišti evidence chovatel-
ských stanic ČMKU do 1 měsíce po vzniklé změně.

IV.
Zápis štěňat do Plemenné knihy

1. O zápis odchovu do Dílčí plemenné knihy HPK ČMKU mohou žádat pouze Chovatelé se zaregistrovaným 
mezinárodně chráněným názvem chovatelské stanice. Podklady pro zápis odchovu do Dílčí plemenné 
knihy HPK ČMKU jsou:
a. Krycí list
b. Přihláška k zápisu štěňat s potvrzením o provedeném tetování nebo čipování
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c. Žádanka o přidělení zápisových čísel
d. Tetovací páska nebo čipovací kódy se jmény psů na zadní straně
e. Kontrolní zápis tetovače

2. Přihláška k zápisu štěňat – ve dvojím provedení musí být odeslána klubovému poradci chovu nejpozději do 
9 týdnů stáří štěňat spolu s „Žádankou o přidělení zápisových čísel“, v případě tetování tetovací páskou 
s druhým „Kontrolním zápisem tetovače“.

3. V případě zahraničního krytí je chovatel povinen doložit k „Přihlášce k zápisu štěňat“ ověřeným opisem nebo 
fotokopií Průkazu původu zahraničního plemeníka – se záznamem o jeho způsobilosti k použití v chovu.

4. Vrh musí být hlášen k zápisu najednou a kompletní. Není přípustné dodatečné hlášení jednotlivých štěňat.
5. Jména štěňat z jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem. Každý první vrh každého plemene v chovatel-

ské stanici nese označení písmenem „A“. Další vrhy se řídí písmeny podle abecedy. Chová-li chovatel více 
plemen, platí uvedené podmínky pro každé plemeno zvlášť. Po vyčerpání celé abecední řady začíná výběr 
jmen pro štěňata opět od písmene „A“, jména štěňat se však nesmí opakovat. Každé jméno může mít 
rozsah 20 znaků – včetně mezer a znamének.
Upozornění! Jména vrhu C nelze směšovat se jmény začínající písmenem CH, které je samostatným písmenem 
české abecedy. Chovateli je umožněno vynechat v abecedě písmena CH, Q, W, X, Y, a písmena s diakritikou.

6. Zápis štěňat do Plemenné knihy se provádí podle schématu:
„– zkratka Plemenné knihy – identifikační značka plemene – číslo zápisu –„
Je v pravomoci Plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za 
důležité a uvádět pro identifikaci jedince např. rok narození nebo rok zařazení jedince do chovu.

7. Štěňata se zásadně zapisují do Plemenné knihy té země, kde má chovatel trvalé bydliště.
8. Do Plemenné knihy nesmí být zapsány:

a. odchovy chovatele, kterému byla dočasně nebo trvale zastavena chovatelská činnost
b. odchovy chovatele, kterému byl odňat chráněný název chovatelské stanice
c. odchovy, u nichž nebyly splněny podmínky Chovatelského řádu

9. Každé vědomé (úmyslné) uvedení nepravdivých údajů v zápisním řízení nebo zamlčení skutečností rozhodu-
jících pro provedení zápisu štěňat, může mít za následek zrušení zápisu do Plemenné knihy.

10. 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“.

V.
Průkaz původu

1. Průkazy původu jsou vystavovány na formulářích uznaných FCI a označených znakem FCI a ČMKU.
2. Každý průkaz původu musí obsahovat:

a. rodokmen – nutné identifikační údaje o psovi / feně, nejméně tří generací předků
b. část určenou k zápisu o absolvování svodu dorostu, bonitace (výsledků bonitace), pro veterinární 

zápisy
c. přílohu – část určenou k zápisům hodnocení z výstav, k zápisům výsledků závodů a zkoušek

3. Každému jedinci je vystaven jeden Průkaz původu, který musí být podepsán vedoucím pracovníkem PK, 
chovatelem a majitelem.

4. Ztrátu Průkazu původu psa / feny majitel co nejdříve písemně ohlásí příslušné Plemenné knize.
5. Za poškozený Průkaz původu je možno vystavit duplikát. Za zničený nebo ztracený Průkaz původu lze po 

zveřejnění žádosti na stránkách ČMKU vystavit duplikát – a to do 1 měsíce po zveřejnění žádosti.
6. Úřední zápisy, změny a doplňky do průkazu původu smí provádět pouze příslušná pracoviště plemenné 

knihy ČMKU.
7. Zápisy do části průkazu původu k tomuto účelu určené provádí příslušní oprávnění pracovníci (plemen-

ná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterinární lékaři, osoby zmocněné klubem a pověření pracovníci 
sekretariátu ČMKU) kromě zápisu jména a adresy majitele, který si provede majitel sám. Průkaz původu 
je neplatný, pokud není uveden majitel. Za správnost údajů uvedených v průkazu původu odpovídá svým 
podpisem ten, kdo zápis provedl.
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8. Přílohu k průkazu původu je možno vydat přímo při vydávání průkazu původu. Pokud se vydává později, 
pak pouze přímo na jméno doloženého majitele uvedeného v průkazu původu.

9. Za správnost údajů uvedených v Průkazu původu ručí svým podpisem ten, kdo zápis provedl.
10. Při úhynu jedince tuto skutečnost majitel písemně oznámí plemenné knize a klubu nebo zašle průkaz pů-

vodu k označení na příslušnou plemennou knihu. Po zaevidování úhynu je na vyžádání průkaz původu 
majiteli vrácen.

11. Průkaz původu je nedílnou součástí štěněte. Chovatel je povinen předat podepsaný Průkaz původu nabyva-
teli příslušného jedince bez zbytečného odkladu poté, co jej obdrží z Plemenné knihy ČMKU.

VI.
Dovoz (import)

1. Dovezenému jedinci, kterému Průkaz původu vystavila země uznávaná FCI, přiděluje příslušná Dílčí ple-
menná kniha číslo zápisu podle výše uvedeného schématu. V případě, že jsou importovaní jedinci uváděni 
do Průkazu původu jako rodiče vrhů zapsaných v ČR, uvádí se před číslo jejich zápisu i zkratka původní 
Plemenné knihy.

2. U importu psa/feny je nutno doložit pro zápis do plemenné knihy označení psa (čip, tetování) ze země, 
odkud byl pes importován, aby byla jednoznačně doložena identita.

3. Pokud má být dovezený jedinec zapsán do Plemenné knihy za účelem použití v chovu v rámci chovatelského 
klubu, musí splňovat tyto podmínky:
a. pocházet z členské země FCI s platným Průkazem původu
b. pocházet ze země, jejíž Průkazy původu FCI uznává
c. předložit Plemenné knize originál smlouvy o nabití jedince a originál exportního PP ze země původu

VII.
Vývoz (export)

1. Průkaz původu jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovištěm plemenné knihy 
ČMKU označen: 
a. razítkem EXPORT PEDIGREE
b. reliéfním razítkem se znakem ČMKU
c. hologramem
d. kulatým razítkem ČMKU včetně podpisu pracovníka
e. jménem a kompletní adresou nového majitele
f. datem vystavení exportního potvrzení

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Nákup a prodej nebo vývoz psů a fen prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný ve smyslu před-
pisů FCI a poslání ČMKU.

2. Prováděcí pokyny pro zápis Dílčích plemenných knih vydává ČMKU a příslušné Plemenné knihy je musí 
akceptovat, aby byl zaručen jednotný postup.


