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ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU
CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ
I . Všeobecná ustanovení
1. Chov švýcarských honičů je chovem kontrolovaným. Kontrolovaným chovem se rozumí, že klub
stanovuje podmínky chovnosti a výběr krycího psa ponechává na chovateli. Poradce chovu chovateli
doporučuje vhodné psy na krytí. Své doporučení odůvodní, aby měl chovatel informace potřebné pro
svůj výběr.
2. Chovat lze jen prostřednictvím chovatelského klubu, který je garantem za čistotu chovu vůči
ČMKU.
3. Chov vede a kontroluje poradce chovu Klubu chovatelů švýcarských honičů.
4. S chovatelstvím je neslučitelná produkce štěňat jakéhokoli plemene bez průkazu původu a taktéž
podpora tohoto konání. Za kvalitu chovu je odpovědný chovatel.
5. Chovatelem se rozumí držitel chovné feny v době krytí a vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně
zaregistrována.
6. Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený, nebo
registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek
stanovených chovatelským klubem.
7. Z chovu jsou vyloučeni jedinci, kteří prokazují vady vylučující z chovu dle standardu FCI č.59 (pes
příliš agresivní nebo bázlivý, pes netypický, celá nosní houba nepigmentovaná, předkus, podkus,
řezáky křivě postavené, ektropium nebo entropium i když je operováno, ocas zatočený jako lovecká
trubka, zalomený, zřetelně srostlé obratle, výška přesahující nebo nedosahující hranic stanovených
standardem, psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku).
8. Zápisní řád je zpracován v souladu s předpisy FCI a ČMKU. Ve věcech tímto řádem neupravených
platí ustanovení zápisního řádu ČMKU a Mezinárodního chovatelského řádu FCI, včetně všech
platných usnesení, jakožto vyšší závazné normy.
9. Zápisní řád je závazný pro všechny členy klubu a pro nečleny klubu, kterým je na základě písemné
smlouvy poskytnut chovatelský servis.

II. Podmínky chovnosti
1. Základními podmínkami pro uznání jedince (pes, fena) do chovu jsou:
a) dosažení minimální věkové hranice a to ode dne ukončení 18 měsíců věku, až do dne ukončení 8
roku věku u fen a ode dne ukončení 18 měsíců věku, až neomezeně u psů,

b) 2 výstavy od dvou různých rozhodčích na výstavách pořádaných v členských zemích FCI, kde je
zadáván titul CAC (nebo ekvivalent tohoto titulu), z toho jedna výstava pořádaná klubem (speciální,
nebo klubová), minimálně jedna ve věku od 15 měsíců, nejhůře se známkou velmi dobrá, zkoušky
BZH v I. – III. ceně, bonitace,
nebo
4 výstavy se známkou výborná od minimálně třech různých rozhodčích na výstavách pořádaných v
členských zemích FCI, kde je zadáván titul CAC (nebo ekvivalent tohoto titulu), z toho jedna
pořádaná klubem (speciální, nebo klubová), z toho 3 výstavy minimálně ve věku od 15 měsíců,
bonitace,
c) skus nůžkový či klešťový, chybění jednoho nebo dvou premolárů je možné. M3 nejsou brány v
potaz,
d) pro absolvování bonitace je minimální věk 15 měsíců.
e) s platností od 1. 1. 2019 majitelé všech jedinců bernského honiče, žádající o potvrzení splnění
podmínek chovnosti, předloží poradci chovu test na detekci genových variant – lokus B (černá bava),
s platností od 1. 1. 2020 test na detekci genových variant - lokus B (hnědá barva) předloží poradci
chovu i majitelé všech jedinců švyckých honičů. Výsledek tohoto testu bude poradci chovu předán
společně s průkazem původu. Tato informace, která nebude nikde zveřejňována, je pouze pro účely
řádného vedení chovu. S informací bude nakládáno ve smyslu platných právních předpisů především
zák. č. 101 / 2000 Sb.
2. Splnění podmínek pro zařazení do chovu zapíše poradce chovu do průkazu původu.
3. Majitel chovného jedince pak předá průkaz původu i s přílohou, eventuálně kopii bonitační karty
plemenné knize k zapsání jedince do evidence chovných jedinců. V případě rozporu v záznamu
bonitace v průkazu původu a bonitační kartě je rozhodujícím dokumentem bonitační karta.
4. U chovných jedinců importovaných do České Republiky postačuje k zařazení do chovu splnění
podmínky uchovnění v cizím státě a absolvování bonitace, pořádané Klubem chovatelů švýcarských
honičů.
5. Pokud psi již uchovnění na jedno krytí splní dodatečně podmínky platné od 1. 1. 2013 a doloží
posudkové listy, budou přeřazeni mezi chovné psy bez omezení počtu krytí.
6. Fena smí být použita k chovu (datum krytí) naposledy v den dosažení stáří 8 let. Výjimku tohoto
ustanovení může povolit výbor klubu na základě písemné žádosti chovatele pouze pro jedno
zabřeznutí takovéto feny za předpokladu, že použití k chovu není na úkor zdravotního stavu feny.
Zdravotní stav feny musí být v tomto případě asi 1 měsíc před předpokládanou říjí odborně vyšetřen
veterinárním lékařem.
7. U chovného psa není krytí omezeno věkem.
8. Do chovu nesmějí být zařazeni jedinci, u nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí
anatomické či exteriérové vady.
9. Z chovu lze vyloučit či omezit působení v chovu i uchovněného jedince, pokud se u jeho potomků
objeví geneticky vázané vady či zdravotní potíže, nebo se u nich vyskytnou hrubé vady proti
standardu. O vyloučení jedince, či o omezení jeho působení v chovu, rozhoduje na základě návrhu
podaného poradcem chovu členská schůze.

III. Chovatel, majitel chovného jedince
1. Majitelem chovného jedince je fyzická osoba (ve výjimečném případě stanoveném směrnicí ČMKU
rovněž právnická), která má vlastnické právo k danému chovnému jedinci a je uvedená v průkazu
původu příslušného jedince. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad chovného nebo
feny.
2. Držitelem chovného jedince je buď majitel nebo osoba pověřená majitelem péčí o daného jedince a
disponování s ním v rámci kynologické činnosti. Pověření musí být doloženo písemnou smlouvou.
3. Chovatel je držitelem chovné feny v době krytí a vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně
zaregistrována.
4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince musí být majitelem zaznamenána v průkazu původu a
do 15dnů oznámena chovatelskému klubu (poradci chovu) a plemenné knize a doložena kopií
aktuálního originálu průkazu původu s provedenou změnou. Majitel je též povinen bez zbytečného
prodlení oznámit chovatelskému klubu a plemenné knize oznámit úhyn chovného jedince.
5. Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské
stanici nového majitele nebo držitele a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí
chovným psem.
6. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na
chovatelskou stanici zesnulého.
7. V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým
právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi ostatními spolumajiteli.
8. Je-li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více osob z různých zemí, musí splňovat české podmínky
pro zařazení do chovu. Všichni zúčastnění spolumajitelé musí být uvedeni v průkazu původu.
Dokládá se kopií smlouvy.

IV. Krycí list
1. Krycí list je zásadně vystavován klubem (poradcem chovu), kde je chov realizován.
2. Pro plánované krytí chovné feny vystaví příslušný poradce chovu krycí list, o který chovatel požádá
písemně na formuláři klubu, alespoň měsíc před plánovaným krytím. K žádosti o zahraniční krytí
doloží chovatel kopii průkazu původu psa, dokladu o chovnosti a jeho fotografii v postoji.
3. Krycí list vyhotoví poradce chovu ve třech výtiscích a to nejpozději do 14 kalendářních dní od data
obdržení žádosti, datum přijetí žádosti potvrdí poradce odesilateli ihned e-mailem. Dva výtisky, jeden
originál a jednu kopii, zašle chovateli. Jedna další kopie zůstává u poradce chovu. Originál krycího
listu pošle chovatel spolu s přihláškou vrhu do 28 dnů od narození štěňat na Plemennou knihu
Českomoravské kynologické jednoty (ČMKJ).
4. Platnost krycího listu je neomezená.
5. Krycí listy musí obsahovat následující údaje:
-plemeno
-jméno psa (psů-max. tří) navrženého (navržených) ke krytí a číslo jeho (jejich) zápisu (zápisů),
-jméno feny a číslo jejího zápisu,

-jméno a adresu majitele nebo držitele chovného psa,
-jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny,
- podpisy obou majitelů (držitelů),
-místo a datum krytí,
-podpis a klubové razítko poradce chovu
6. Řádně vyplněný a podepsaný krycí list je dokladem, který je součástí přihlášky vrhu nutné k zápisu
štěňat do plemenné knihy a vydání průkazů původu.
7. Účinnost krycího listu zaniká:
-uplynutím 80 dní od uskutečněného krytí, pokud nedošlo zabřeznutí a bílý výtisk krycího listu vrací
chovatel zpět poradci chovu,
-dosažení 8 let věku feny,
-na základě písemné žádosti chovatele o ukončení jeho účinnosti, spolu s žádostí o ukončení krycího
listu vrátí chovatel / majitel / držitel i oba výtisky krycího listu.

V. Krytí
1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci a na základě platného krycího listu.
2. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden v krycím listě.
3. Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. Majitel, resp. držitel nebo jimi zmocněná osoba
jsou povinni doprovázet fenu ke krytí.
4. Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené, jakož
i dopravu zpět, majitel feny.
5. Držitel psa je povinen o fenu řádně pečovat v době, kdy je u něj umístěna za účelem krytí. Rovněž
odpovídá za škody, které v této době fena případně způsobila třetí osobě.
6. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být ke krytí užit další pes, uvedený na krycím listu.
7. Při neplánovaném krytí jiným než smluveným psem je jeho držitel povinen toto majiteli (držiteli)
feny ohlásit a hradit mu všechny náklady, jakož i vzniklou škodu. Držitel psa není oprávněn po
takovémto krytí žádat od majitele feny žádné vyrovnání. Otázku případného vydání průkazů původu
pro štěňata narozená z takovéhoto spojení (stejně jako v případě neplánovaného krytí vlastním psem
majitele) řeší výbor klubu individuálně.
8. Pokud došlo k úhynu chovné feny prokazatelně v době, kdy byla v péči držitele chovného psa, je
držitel chovného psa povinen podat o tom zprávu majiteli (držiteli) feny a zjistit na své náklady
příčinu úhynu feny, a to pitvou ve veterinárním ústavu.
9. Pokud k úhynu chovné feny došlo zaviněním držitele chovného psa, je držitel chovného psa
povinen uhradit majiteli chovné feny škodu tím vzniklou. Pokud k úhynu chovné feny nedošlo
zaviněním držitele chovného psa, je držitel chovné feny povinen uhradit držiteli chovného psa
náklady, které vynaložil na péči o fenu podle uzavřené dohody.
10. Po krytí vyplní držitel psa a majitel (držitel) feny krycí listy.
11. Do 8 dnů od krytí nahlásí majitel (držitel) feny poradci chovu termín krytí a psa, který fenu kryl.

12. Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně. Nedodržení
dohody může být předmětem občansko-právního řízení.
13. Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně
způsobilá (zákon č.166/1999 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito semene určeného
(dohodnutého) psa nebo semene s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí
majitel feny. Inseminace smí být použita výhradně jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali
přirozeným způsobem. Výjimku může v souladu s Chovatelským krycím řádem FCI povolit ČMKU.
14. V případě podezření, že štěňata ve vrhu nepocházejí z uváděného spojení, má klub právo, nařídit
kontrolu paternity. Pokud se prokáže, že některé ze štěňat neodpovídá uvedeným rodičům, nese
náklady na vyšetření chovatel, v případě opačném nese náklady chovatelský klub.
15. Pokud fena nezabřezla a došlo k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok na
jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem, nedohodnou-li se jinak.
16. Právo na opakované krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny.
17. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení peněz
uhrazených za akt krytí.
18. Při krytí v zahraničí smí být použit pes chovný v zemi svého původu.
19. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.

VI. Vrh
1. Fena a vrh mají být umístěny u svého majitele / držitele. Pokud je nutno fenu umístit jinak, musí být
o této skutečnosti uvědomen poradce chovu Klubu chovatelů švýcarských honičů.
2. Maximální počet vrhů u chovné feny je 1 vrh ročně, celkem však maximálně 6 vrhů za život feny.
Vrh, kdy fena porodí pouze jedno štěně, je započítáván jako regulérní vrh.
3. Chovatelům / majitelům / držitelům je zakázáno neodborně zasahovat do průběhu porodu
způsobem, který zvyšuje bolest a nebo poškozuje zdraví feny nebo mláděte. V případě nutnosti je
povinnost zajistit odbornou pomoc veterinárním lékařem.
4. O narození štěňat je chovatel (nebo majitel / držitel) povinen podat písemnou zprávu do 8 dnů od
narození štěňat poradci chovu a držiteli psa, která obsahuje:
-základní identifikační údaje,
-datum krytí a vrhu,
-počet celkem narozených a mrtvě narozených štěňat,
-pohlaví,
-informaci o tom, zda štěňata jsou ponechána feně nebo předána kojné feně (v tom případě i držitele
kojné feny a počet štěňat u ní umístěných).
5. Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) majiteli (držiteli) krycího psa a příslušnému poradci
chovu do 80dnů po krytí.
6. Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů. Všechna štěňata (vrh) musí být v době odběru
označena nejméně jedním z uvedených způsobů: a) mikročipem b) tetováním. Celý vrh musí být
označen jednotným způsobem. Tetování je povoleno provádět nejdříve ve stáří šesti týdnů a to celý

vrh najednou. Chovatel je povinen informovat nové majitele o existenci a činnosti klubu a předat jim
přihlášku do klubu.

VII. Lhůty
Pro vyřizování agendy v rámci Klubu chovatelů švýcarských honičů platí správní lhůta 30 pracovních
dnů.

VIII. Závěrečná ustanovení
Porušením výše uvedených ustanovení tohoto řádu a Zápisního řádu ČMKU chovatelem nebo
majitelem (držitelem) chovného jedince má za následek kárné řízení.

IX. Ustanovení zrušovací
Ke dni nabytí účinnosti tohoto Zápisního řádu se zrušuje Zápisní řád klubu přijatý dne 24. 3. 2018.

X. Platnost a účinnost
Tento Zápisní řád nabývá platnosti jeho schválením členskou schůzí dne 16. 3. 2019 a účinnosti dnem
zveřejnění na webových stránkách klubu.

