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1. Úvodní ustanovení 

 

Tato Chovatelská směrnice (dále jen „Směrnice“) upravuje chovatelská pravidla Spolku chovatelů 

slovenských čuvačů, se sídlem Mostecká 129, Braňany, PSČ 435 22, IČ 64330265, zapsaného do 

spolkového rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle L, vložce 12481 (dále 

jen „Spolek“). 

2. Závaznost 

 

Směrnice platí pro všechny členy Spolku, popř. nečleny, kteří využívají služeb Spolku a v rámci 

Spolku chovají.  

3. Podmínky pro využití jedince do chovu 

3.1. Jedinec (pes/fena) může být chovatelsky využit nejdříve ve věku 18 měsíců, a to po řádném 

uchovnění. 

4. Povinnosti chovatele 

4.1. Chovatel je garantem zvoleného spojení, v této souvislosti je chovatel povinen dbát na to, aby se 

nezdvojovaly vady. V případě pochybností je chovatel povinen obrátit se s žádostí o konzultaci na 

poradce chovu.  

4.2. Chovatel je povinen vždy odeslat řádně a včas administrátorovi chovu správně vyplněný krycí list, 

poté hlášení vrhu a dodat všechny potřebné podklady pro plemennou knihu ČMKU. Administrátor 

chovu potvrdí krycí list, posléze hlášení vrhu. Veškeré podklady následně administrátor chovu 

odesílá osobně na plemennou knihu ČMKU. 

4.3. Chovatel je povinen dodržovat veškerá nařízení a předpisy Spolku, ČMKU a FCI a zákony České 

republiky, zejména týkající se ochrany a chovu zvířat. Chovatel je plně odpovědný za svůj odchov. 

5. Součinnost poradce chovu  

5.1. Poradce chovu doporučuje spojení, ale nenařizuje jej. Chovatel má právo krycího psa navrhnout sám. 

Chovateli je však doporučena předchozí konzultace o spojení jedinců s poradcem chovu.  

5.2. Poradce chovu má, v případě pochybností či podnětu, právo požádat o kontrolu štěňat za účelem 

zhodnocení zdraví, výživné kondice a kontrolu podmínek, za kterých jsou štěňata odchovávány. 

Vlastní kontrolu vrhu (tj. celkový zdravotní stav či viditelné vývojové vady atd. ) provádí veterinární 

lékař při označení štěňat. 

6. Podmínky pro krytí 

6.1. V případě krytí je povoleno, aby pouze jeden z rodičů budoucích štěňat měl RTG DKK pozitivní C 

(klasifikace dle ČMKU: 0/1, 1/1, 1/2, 2/2, klasifikace podle FCI B, C). 

 

Příklady spojení (jeden z jedinců má RTG DKK C): 

(a) otec 0/0 /A/ matka 1/2 /C/ 

(b) otec 2/2 /C/ matka 0/0 /A/ 
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6.2. Jedinec, který má RTG DKK „D“ již není do chovu připuštěn.  

6.3. Při krytí rodičů budoucích štěňat, kteří mají oba pozitivní RTG DKK, musí mít chovatel povolení 

poradce chovu. 

 

Příklady krytí otec 1/1 /B/ - matka 1/2 /C/. 

7. Přípustnost plemenitby 

7.1. Povolená přípustná plemenitba bez nutné konzultace s poradcem chovu je přípustná ve 3 generaci. 

7.2. Užší příbuzenskou plemenitbu povoluje pouze poradce chovu. Užší příbuzenská plemenitba je: 2-

2, 2-3, 3-2. 

8. Krytí v zahraničí 

 

Pro krytí v zahraniční platí pro chovatele stejné podmínky jako při krytí v ČR (viz. čl. 4.1. tohoto 

Zápisního řádu) a navíc musí být splněny všechny podmínky uvedené v tomto článku, a to:  

(a) krycí pes musí být v dané zemi chovným ( tuto skutečnost je nutné doložit při žádosti o vydání 

krycího listu), 

(b) je nutné doložit oboustrannou kopii průkazu původu, 

(c) k chovu lze využít pouze jedince, kteří jsou zapsáni a uchovněni v organizaci zastřešené FCI. 

9. Krycí poplatek 

9.1. Chovatel je povinen uhradit krycí poplatek majiteli psa, pokud se smluvní strany mezi sebou 

nedohodnou na jiném postupu. Spolkem je doporučeno, aby mezi majiteli chovných jedinců byla 

uzavřena písemná dohoda. V rámci chovatelské podpory jsou vzorové smlouvy o krycím poplatku 

Spolkem poskytnuty na jeho webových stránkách na https://www.slovensky-cuvac.biz/vzorove-

smlouvy.  

10. Označování štěňat  

10.1. Od 1. ledna 2020 vstoupila, na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb., v účinnost 

povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Následná novela téhož zákona 

č. 368/2019 Sb., která nabyla účinnosti 15. ledna 2020, podmínky pro označování psů (zejména věk, 

v němž musí být štěňata označena) dále mírně upravila. Z novely zákona vyplývá zejména, že 

štěňata musí být označena mikročipem nejpozději do tří měsíců věku. Pokud přecházejí k novému 

majiteli dříve než ve třech měsících věku, musí v moment přechodu být již označena. 

Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011. Za 

psa bez označení hrozí správní řízení s uložením až 50-ti tisícové pokuty. 

10.2. Povinností chovatele je, aby v dokladu o očkování proti vzteklině (tj. v očkovacím průkazu, v pasu 

psa) bylo uvedeno číslo mikročipu, kterým je pes označen. 

10.3. Čipování psů je dále nutné, a to v souladu se Směrnicí pro označování štěňat ČMKU, platnou ode 

dne 1.1.1996, a to v důvodu provedení zápisu do plemenné knihy ČMKU. 
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11. Závěrečná ustanovení 

11.1. S touto Směrnicí budou seznámeni všichni členové Spolku prostřednictvím webových stránek 

Spolku. 

11.2. Tato Směrnice může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných dodatků. 

11.3. Tato Směrnice plně nahrazuje „Chovatelskou směrnici č. 1 a její přílohy“ platnou do doby účinnosti 

této Směrnice.  

11.4. Tato Směrnice vstupuje v platnost a je účinná dne 1.10.2020. 
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