
Šeltie (návrh podala Kateřina Pánková) 

 
Návrh ohledně vyšetření dysplazie kyčelního kloubu: 
 
Varianta A 
Povinné oficiální vyšetření na DKK pro všechny jedince plemene sheltie při bonitaci. Pro jedince 
uchovněné před datem (doplňte datum schválení návrhu) platí: jeden z chovného páru bude mít 
vyšetření na DKK. Vyhodnocení provede veterinární lékař ČR, který je k tomuto úkonu schválený 
veterinární komorou. U zahraničního krytí/zapůjčení chovného jedince/koupě dospělého jedince 
ze zahraničí je možno použít výsledek z předchozí země pobytu psa. 
 
 
Varianta B 
Povinné oficiální vyšetření na DKK pro jednoho rodiče chovného páru plemene sheltie, kteří se 
rozmnoží po daném datu. Vyšetření provede veterinární lékař ČR, který je k tomuto úkonu 
schválený veterinární komorou. Vyhodnocení bude zaslán společně s krycím listem či přihláškou 
vrhu, oficiální výsledek musí být proveden před datem krytí. U zahraničního krytí/zapůjčení 
chovného jedince/koupě dospělého jedince ze zahraničí je možno použít výsledek z předchozí 
země pobytu psa. 
 
 
Návrh ohledně luxace pately: Ráda bych zde veřejně dodala, že LP se vyšetřuje jednou z život 
psa, vyšetření je při plném vědomí a je bezbolestné. Stojí do 500Kč.  
Povinné oficiální vyšetření na luxaci pately pro všechny jedince plemene sheltie při bonitaci. Pro 
jedince uchovněné před datem (doplňte datum schválení návrhu) platí: jeden z chovného páru 
bude mít vyšetření na LP. Vyhodnocení provede veterinární lékař ČR, který je k tomuto úkonu 
schválený veterinární komorou. U zahraničního krytí/zapůjčení chovného jedince/koupě 
dospělého jedince ze zahraničí je možno použít výsledek z předchozí země pobytu psa.  
 

 

Za všechna plemena (návrh podala Jitka Gogolínová) 
1. Doplnění bonitačního řádu v Článku 3 a zápisního řádu Článku 4a to takto: 

  
K bonitaci mohou být předvedeni pouze psi a feny, kteří splňují tyto podmínky: 
 
Byli vyšetřeni oficiálním posuzovatelem na DKK ve věku minimálně 12 ti. měsíců a výsledek 
tohoto vyšetření byl předložen při bonitaci. 
  
 a zároveň do zápisního řádu doplnit formulaci  
Pro jedince uchovněné před datem schválení návrhu platí: jeden z chovného páru musí mít 
vyšetření DKK od oficiálního posuzovatele 
  

2. doplnění chovatelského a zápisního řádu a to Článku 9 bodu 7 
  
Minimální věk pro odběr štěňat je 50 dnů.Celý vrh musí být v době odběru označen buď 
tetováním ve slabině pravé pánevní končetiny, nebo mikročipem, nelze označit část vrhu 
tetováním a část mikročipem. Je možno označit všechna štěňata tetováním a některá 
navíc i mikročipem. Tetování i čipování provádí a potvrzuje na přihlášku vrhu veterinární 
lékař. Zároveň musí být vrh vyšetřen na dědičné oční vady očním specialistou a výsledek očního 
vyšetření musí být doložen plemenné knize. 

 



Pro všechna plemena (návrh podala Radka Korábečná) 

 
K bonitaci mohou být předvedeni pouze psi a feny, kteří splňují tyto podmínky: 
 
Splněna výstava Klubová/Speciální s výsledkem Výborný či Velmi dobrý. 
(Po odsouhlasení DKK, bych zrušila povinnou výstavu Mezinárodní či Národní). 
 
 
 

Pro všechna plemena (návrh podala Hana Vančová) 

Po prostudování zápisního řádu ČMKU a zápisního řádu KCHKS jsem zjistila, že náš zápisní 
řád není v souladu se zápisním řádem ČMKÚ. Proto navrhuje změnu zápisního řádu projednat 
na členské schůzi, která se bude konat 17.3.2018.  

Nesoulad mezi zápisními řády shledávám v:  

- článek 1 Obecné podmínky, bod 1a) zápisní řád ČMKÚ  

- článek 4 Chovní jedinci zápisní řádí KCHKS  

------------  

Zápisní řád Českomoravské kynologické unie  

Čl. I  

Obecné podmínky  

1. Základní požadavky a povinnosti chovatelů:  

a) Reprodukce chovných zvířat je přípustná:  

- 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. Toto je podmíněno též schválením příslušného 
chovatelského klubu. Prodloužení chovnosti je možné po udělení výše uvedených potvrzení, a 
to o jeden vrh do věku feny 9 let.  

(Např. fena narozená 1. ledna 2005 smí být po udělení požadovaných povolení naposledy 
kryta 1. ledna 2014).  

b) Maximální počet vrhů u chovné feny jsou 3 za období 24 měsíců, a to včetně vrhů, kdy 
fena porodí pouze jedno štěně (i mrtvé); ideální počet je jeden vrh ročně.  

c) Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50. den po jejich narození.  



d) Fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici a ostatním 
životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu.  

e) Chovatel (držitel) nesmí neodborně zasahovat do průběhu porodu způsobem, který zvyšuje 
bolest nebo poškozuje zdraví matky nebo mláděte. V případě nutnosti je chovatel (držitel) 
povinen zajistit odbornou pomoc veterinárním lékařem.  

2. Pravomocí chovatelských klubů je podmínky uvedené v odstavci 1. písm. a,b,c ve svých 
vnitřních předpisech zpřísnit, nikoli však zmírnit.  

Zápisní řád KCHKS  

Článek 4 Chovní jedinci  

Fena smí být kryta naposledy v den dosažení stáří 8 (osmi) roků. Výjimku může povolit výbor 
Klubu u kvalitního a zdravého jedince na jedno zabřeznutí. O výjimku požádá chovatel 
písemně přibližně jeden měsíc před předpokládanou říjí. Žádost zašle předsedovi Klubu s 
veterinárním osvědčením o zdravotním stavu feny a k zamýšlenému krytí bez nadměrných 
rizik. Při vyřízení žádosti výbor Klubu je povinen respektovat případné záporné stanovisko 
veterináře k tomuto krytí.  

------------  

Ze zápisního řádu ČMKÚ je patrné, že dobrozdání , že zdravotní stav březost umožňuje bez 
nadměrných rizik, může být vydáno až na začátku říje, nikoli přibližně jeden měsíc před 
předpokládanou říjí.  

Aby KCHKS vyhověl Zápisnímu řádu ČMKÚ Čl. I Obecné podmínky, bod 2. Pravomocí 
chovatelských klubů je podmínky uvedené v odstavci 1. písm. a,b,c ve svých vnitřních 
předpisech zpřísnit, nikoli však zmírnit, navrhuji dvě varianty úpravy k projednání členskou 
schůzí: 

Varianta 1.  

Zápisní řád KCHKS, Článek 4 Chovní jedinci  

Fena smí být kryta naposledy v den dosažení stáří 8 (osmi) roků. Výjimku může povolit výbor 
Klubu u kvalitního a zdravého jedince na jedno zabřeznutí.  

O výjimku požádá chovatel písemně. Žádost - Předběžný souhlas o prodloužení chovnosti, 
chovatel doručí jednateli klubu, který jí zařadí k projednání na výborovou schůzi.  

Termín doručení žádosti musí být v dostatečném předstihu před plánovaným krytím feny, aby 
výborová schůze stihla rozhodnout o žádosti ještě před nástupem říje, při které má být fena 
nakrytá.  

Příloha žádosti:  

- Kopie PP feny  



- Kopie PP vybraného krycího psa  

- Odůvodnění žádosti  

V případě, že bude žádost schválena, vyžádá si chovatel na začátku říje před krytím 
dobrozdání veterinárního lékaře, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik.  

Kladné dobrozdání chovatel odešle jednateli klubu k archivaci a tím ukončí administrativní 
proces žádosti.  

Poznámka:  

Výborová schůze by měla zvážit jak kvalitu použitých chovných jedinců, tak i vhodnost 
chovu na feně veteránského věku!  

V případě prvního porodu ve věku nad 8 let zamítnou žádost vždy, v případě opakovaného 
porodu přihlédnout k výběru krycího psa. Nepodporovat opakované spojení 

 
 


