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PLEMENNÁ KNIHA  
1 Plemenná kniha: 

a) chovatelské stanice a jejich odchovy 
b) chovatelské stanice podle jejich chráněného názvu 
c) chovné jedince 
d) importované jedince 

CHOVATELSKÉ STANICE  
2 Chovatel musí požádat o chráněný název své chovatelské stanice a o její registraci, jakmile jeho 

fena splnila podmínky chovnosti a jakmile se rozhodl chovat. Žádost se podává prostřednictvím 
OPCH na ČMKU na předepsaném formuláři, kde se uvede návrh 6 vhodných českých názvů 
v rozsahu max. 3 slov. 

3 Název chovatelské stanice ověřuje FCI (Belgie). 
4 Název chovatelské stanice má trvalý charakter a nelze ho měnit. 
5 Převod chovatelské stanice je možný na základě společné žádosti převodce a nabyvatele na 

adresu plemenné knihy. 
6 Zrušení chovatelské stanice se provádí: 

a) po 15 letech od posledního zápisu štěňat 
b) písemným prohlášením vlastníka o zrušení chov. stanice 
c) odnětím na základě kárného opatření 
d) zánikem nebo úmrtím vlastníka mimo pozůstalostního řízení 
Chov lze realizovat i bez založení vlastní chovatelské stanice na základě dohody s cizí 
chovatelskou stanicí. Bližší informace podá OPCH. 

REGISTRACE CHOVNÝCH JEDINCŮ 
7 Registraci provádí majitel uchovněného jedince ihned po bonitaci na plemenné knize. Plemenná 

kniha poté vrátí PP přímo majiteli psa na dobírku. Chovatel musí počítat s tím, že určitou dobu po 
bonitaci nebude mít PP k dispozici (výstavy apod.). 

ZÁPIS DO PLEMENNÉ KNIHY 
8 Zápis do PK se provádí na základě: 

a) přihlášky štěňat 
b) předložení PP importovaných jedinců 

PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT 
9 Vyplňuje se při kontrole vrhu ve spolupráci chovatele a OPCH, který zasílá prostřednictvím HPCH 

přihlášku plemenné knize. 
10 V případě zahraničního krytí je chovatel povinen doložit k přihlášce fotokopii PP zahraničního psa 

se záznamem o jeho způsobilosti k chovu, popř. o speciálních zkouškách a získaných titulech. 
11 První vrh každého plemene v každé chovatelské stanici nese označení "A", přičemž další vrhy se 

řídí abecedním sledem. Písmena s háčky je nutné vynechat a také "Q" a "X" lze vynechat. Má-li 
chovatel více plemen, platí uvedené pravidlo pro každé plemeno zvlášť. Po vyčerpání abecedy se 
začíná znovu – jména štěňat se však nesmí opakovat. 

12 Do plemenné knihy nesmí být zapsány: 
a) odchovy chovatelů, kterým byla pozastavena činnost nebo jim byl odňat název chovatelské 

stanice 
b) odchovy, u nichž nebyly splněny podmínky CHŘ 
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PRŮKAZ PŮVODU PSA (PP)  
13 PP vystavuje plemenná kniha. Je listinou stvrzující původ psa prokázaný nejméně 3 generacemi 

předků a osvědčující rasovou čistotu. 
14 PP je platný jen pokud je opatřen 3 podpisy (zástupce plemenné knihy, chovatel, majitel). 
15 Změny v PP, vyjma změny majitele (provádí sami), je oprávněna provádět pouze plemenná kniha 

na žádost majitele. 
16 Zápisy o zkouškách, bonitacích a svodech plemeníků provádí posuzovatelé.  
17 Padělání PP, jakož i svévolné změny, škrtání, mazání, doplňování apod. je předmětem kárného 

řízení resp. trestního stíhání. 
18 Ztrátu PP je nutné neprodleně hlásit plemenné knize, která na základě písemné žádosti může 

vystavit duplikát. 
19 V případě úmrtí nebo zaběhnutí psa je nutno PP vrátit plemenné knize, která na žádost majitele 

vrátí PP s poznámkou o dané skutečnosti. 

POPLATKY 
20 Veškeré úkony plemenné knihy jsou prováděny za úplatu.  
 


