Informace pro chovatele
CHCETE ZÍSKAT MEZINÁRODNĚ CHRÁNĚNÝ NÁZEV CHOVATELSKÉ STANICE ?
ČITELNĚ VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ S NAVRHOVANÝMI NÁZVY ZAŠLETE NA NÍŽE
UVEDENOU ADRESU.

Navržené názvy budou porovnány s českým registrem CHS ČMKU, poté zaslány na FCI a porovnány s registrem všech členských
zemí.

Proto bude přiznání Vašeho názvu CHS trvat až tři měsíce.
Majitelem CHS může být pouze jedna (právně způsobilá) osoba s trvalým bydlištěm v ČR, tedy ne
manželé nebo dítě do 18 let !
Chovatelská stanice není vázána na určité plemeno psa !
Volte název s ohledem na možnou změnu chovaného plemene v budoucnosti !
Název nesmí být hanlivý, ze sprostých slov nebo mluvnicky nesprávný, nesmí obsahovat název
plemene nebo pouhou číslici nebo písmeno a musí být odlišný od již schválených.

Za shodné názvy se považuje: "Hora" - "z Hory" - "na Hoře", ale lze použít "z Hory" - "z Velké hory" - "na Bílé hoře". Délka názvu
CHS nesmí přesáhnout 40 znaků včetně mezer a smí ho tvořit pouze dvě slova a jedna předložka, jež spojuje název se jménem psa.
Tedy je možný název "ze zámku Lešná", ale nikoliv "ze Zámku v Lešné".

Název se připouští český nebo cizojazyčný.

Schválený název nelze měnit, CHS je možno zdědit nebo převést smluvně na jinou osobu.
Osobě, která převedla svoji CHS na jinou osobu již nemůže být přiznán jiný název CHS !
Poplatek za registraci mezinárodně chráněného názvu chovatelské stanice činí 1500 Kč + 70 Kč
poštovné a balné.
Osobní převzetí je možné po předchozí telefonické domluvě v úřední hodiny:
ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
JANKOVCOVA 53/C
170 00 PRAHA 7
TEL/FAX +420 2 667 128 27
E-MAIL: CMKU@CMKU.CZ
http://www.cmku.cz/
ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST
ÚTERÝ 9:00-12:00 12:30-17:00 HOD
STŘEDA 7:30-12:00 12:30-15:30 HOD

POTŘEBUJETE VÝVOZNÍ PRŮKAZ PŮVODU ?
Pošlete poštou nebo přineste osobně originál průkazu původu vyváženého psa s uvedeným jménem
a adresou nového majitele na ČMKU (adresa viz výše). Chovatel může vyvézt libovolný počet
vlastních odchovů. v jiných případech platí pravidlo - pouze 1 pes ročně.
PŘIZNÁNÍ TITULU ČESKÝ ŠAMPION
Zašlete nebo osobně doneste na emku (adresa viz výše) :
•
•
•
•

originál průkazu původu nebo alespoň originál jeho přílohy
originál kartiček dokladujících získání čekatelství - CAC
nejméně od dvou rozhodčích
nejméně ve dvou výstavních sezónách

a) u plemen podřízených zkouškám
•
•

2x CAC ( nejméně 1x z mezinárodní výstavy)
kopii certifikátu dokladující požadovanou zkoušku z výkonu

b) u plemen nepodřízených zkouškám

•

4x CAC ( nejméně 2x z mezinárodní výstavy)

CHCETE NA VAŠI VÝSTAVU POZVAT ZAHRANIČNÍHO ROZHODČÍHO ?
Souhlas s posuzováním jeho střešní organizace zajišťuje ČMKU na základě písemné žádosti
pořadatele výstavy. žádost musí být zaslána s dostatečným předstihem a má v ní být uvedeno:
•
•
•
•

jméno a adresa rozhodčího
plemeno které má posuzovat
typ výstavy na kterou je zván
termín a místo výstavy
Pozvání rozhodčího na konkrétní akci vyřizuje pořadatel výstavy.

Ceník služeb sekretariátu ČMKU bez DPH
Položka

cena v Kč pro ČR

cena v EURO (zahr.)

cena v Kč pro SK

Export pedigrée

300,-

40,-

-

Šampión ČR

200,-

20,-

200,-

Junioršampión ČR

200,-

20,-

200,-

Certifikát pro pracovní třídu (malý i velký)

100,-

-

-

Chovatelská stanice

1500,-

-

-

Chov. stanice-oprava, změna, převod

100,-

-

-

Chov. stanice-ověření registrované+certifikát

500,-

-

-

Duplikát certifikátu chovatelské stanice

300,-

-

-

Kartičky CAC, res.CAC, CAJC, BOB

5,-

-

-

Výstavní kalendář ČR

20,-

-

-

Formulář PP, příloha

10,-

-

-

Slovníček N-Č/Č-N

30,-

-

-

Soubor norem a předpisů ČMKU

100,-

-

-

Zápis do PP viz Výstavní řád ČMKU (za 1 úkon)

100,-

-

-

Poštovné a balné

70,-

-

70,-

Příplatek v neúřední den za 1 úkon

100,-

-

-

Zápis do PP: šampionát i cizí - zdarma
Schváleno na zasedání P ČMKU dne 09. 03. 2004.

BONITACE?
ČMKU na svém zasedání v Praze dne 01. 07. 2004 přijalo následující usnesení:
Pokud je u daného plemene prováděna bonitace, musí být členem bonitační komise rozhodčí s
aprobací pro dané plemeno.
Z toho důvodu bude v letošním roce vypsáno omezené množství bonitací, abychom na ně mohli
zajistit rozhodčího. Termíny budou uvedeny v plánu akcí na rok 2005.
POTŘEBUJETE ZAPSAT DOVEZENÉHO PSA DO ČESKÉ PLEMENNÉ KNIHY ČMMJ?

Pošlete poštou nebo přineste osobně originál průkazu původu dovezeného psa (na průkazu psa musí
být razítko Export pedigrée ze země odkud byl pes přivezen) s uvedeným jménem a adresou nového
majitele na adresu (poplatek za zápis do plemenné knihy je 200,- Kč):
ČMMJ
KYNOLOGIE- PLEMENNÁ KNIHA
JUNGMANOVA 25
115 25 PRAHA 1

tel. 224948472 (p. Doubková)
http://www.cmmj.cz/

JE NUTNÉ PSA ČI NAROZENÁ ŠTĚŇATA ČIPOVAT?
Ne není, ale musí být vždy otetována!
Náš klub se usnesl, že oficiálním označením ABJ bude i nadále tetování. Pokud by chtěl někdo
svého psa či štěňata očipovat, samozdřejmě může, ale ta musí být zároveň otetována číslem, které
mu přidělí plemenná kniha ČMMJ. Tetování musí být čitelné!
Pouze v případě, kdyby jste chtěli jet se svým psem do Irska, Malty, Velké británie a Švédska, musí
být očipován.
OD 1.5.2004 PŘI CESTOVÁNÍ MIMO ČR MUSÍ MÍT VÁŠ PES VŽDY PAS!

Cestování se zvířaty v zájmovém chovu (pes, kočka, fretka) od 1.10.2004
Požadavky pro cestování se zvířetem:
1.mezinárodní průkaz pro malá zvířata (dále jen "pas") - je to jednotný doklad platný ve všech
členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku
písmena CZ) a pořadovým číslem, které bude přiděleno Státní veterinární správou ČR. Chovatel pas
získá po 1.5.2004 u schváleného soukromého veterinárního lékaře.
2.očkování proti vzteklině - zvířata musí být očkována od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádí
soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky. V ČR je
povinnost každoročního přeočkování.
3.identifikace zvířete - jsou dva možné způsoby, a to tetování a označení zvířete mikročipem.
Tetování provádí soukromý veterinární lékař. Tetování musí být čitelné. Označení mikročipem
provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO
normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Zvířata, která nejsou zapsána v
plemenných knihách, musí být označena mikročipem.
4.sérologické vyšetření na vzteklinu - k tomuto vyšetření odebere schválený soukromý veterinární
lékař vzorek krve a odešle (po domluvě s lékařem může zajistit odeslání i chovatel) k vyšetření do
schválené laboratoře. V ČR je schválena jedna laboratoř na tato vyšetření a to SVÚ Liberec.
Minimální hodnota titru ochranných protilátek musí být 0,5 m.j./ml.
5. ošetření proti echinokokóze, ošetření proti klíšťatům - členské státy mohou stanovit další
požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území, např. ošetření proti ekto- a
endoparazitům. Ošetření musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pasu
musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce.

I.
Cestování se zvířaty z České republiky do Velké Británie, Irska, Švédska a Malty
Musí být splněny tyto požadavky:
1.pas
2.identifikace zvířete mikročipem
3.očkování proti vzteklině
4.sérologické vyšetření na vzteklinu
5.ošetření proti echinokokóze
6.ošetření proti klíšťatům
Sérologické vyšetření není nutné opakovat, pokud po něm bylo zvíře pravidelně očkováno v
intervalech doporučených výrobcem vakcíny.
Štěňata a koťata mladší 3 měsíců nesmí cestovat. Cestovat s nimi lze pouze tehdy, pokud tyto
členské státy udělí výjimku.
Poznámka: Při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena
potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické
vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa
určení.
II.
Cestování se zvířaty z České republiky do ostatních členských států EU, zpětný návrat a
dovoz zvířat z těchto států
Musí být splněny tyto požadavky:
1.pas
2.identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním
3.očkování proti vzteklině
Členské státy mohou povolit cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců, která nejsou očkována proti
vzteklině, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě aniž by přišla do
styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.
Stejné podmínky platí pro zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto evropských států, které
nejsou členy EU:
Andorra, Island, Lichtenštejnsko, Monako, Norsko, San Marino, Švýcarsko, Vatikán
Členské státy, které si stanovily další podmínky:
Kypr - ošetření proti echinokokóze a klíšťatům
Finsko - ošetření proti echinokokóze a klíšťatům
Členské státy nedovolující přemístění mláďat mladších 3 měsíců na své území:
Finsko
Itálie
Poznámka: Při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena
potvrzením veterinárního lékaře, že 24hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické

vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa
určení.
III.
Zpětný návrat a dovoz zvířat do České republiky z vyjmenovaných třetích zemí
Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky platící pro
konkrétní třetí zemi a pro umožnění návratu občana ČR, který to této země vycestoval se svým
zvířetem, zpět na území EU nebo dovozu zakoupeného zvířete, musí být dodrženy tyto požadavky:
1.veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny potvrzené schváleným veterinárním lékařem
nebo v případě zpětného návratu pas
2.identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním
3.očkování proti vzteklině
Členské státy mohou povolit dovoz štěňat a koťat mladších 3 měsíců, která nejsou očkována proti
vzteklině, pokud jsou provázena veterinárním osvědčením pro neobchodní přesuny a od narození
pobývala v tomtéž místě aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena
matkou,na které jsou závislá (rozhodnutí Komise 2004/839/ES).
Pokud bude z těchto třetích zemí vyjma Andorry, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, Norska,San
Marina, Švýcarska a Vatikánu dováženo více než 5 zvířat v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě
doprovázena potvrzením veterinárního lékaře,že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno
klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do
místa určení.
IV.
Zpětný návrat a dovoz zvířat do České republiky z ostatních třetích zemí
Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky platící pro
konkrétní třetí zemi a pro umožnění návratu občana ČR, který to této země vycestoval se svým
zvířetem, zpět na území EU nebo dovozu zakoupeného zvířete, musí být dodrženy tyto požadavky:
1.veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny potvrzené schváleným veterinárním lékařem
nebo v případě zpětného návratu pas
2.identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním
3.očkování proti vzteklině
4.sérologickévyšetření na vzteklinu
Sérologické vyšetření musí být provedeno alespoň 30 dní po očkování a 3 měsíce před přesunem
zvířete nebo jeho návratem na území EU.
Toto tříměsíční období se nepoužije při opětovném dovozu zvířete, v jehož pase je potvrzeno, že
sérologické vyšetření s pozitivním výsledkem bylo provedeno dříve, než zvíře opustilo území EU.
Sérologické vyšetření není nutné opakovat, pokud po něm bylo zvíře pravidelně očkováno v
intervalech doporučených výrobcem vakcíny.
Pokud bude z těchto třetích zemí dováženo více než 5 zvířat v zájmovém chovu, musí být zvířata
ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo
provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna
přepravy do místa určení.

