Metodický list - Řízený chov, zrušení chovnosti
1. Definice
Řízený chov je takový chov, při němž HPCH, event. CHK stanoví a důsledně uplatňuje
specifická pravidla, jimiž je chovatel povinen se bezpodmínečně řídit po celou dobu
jejich platnosti.
Řízený chov je uplatňován:
- vždy při přímé příbuzenské a experimentální plemenitbě;
- při plemenitbě koček, jejichž zbarvení není v příslušném plemeni uznáno;
- při plemenitbě tehdy, nese-li kočka nebo kocour v genotypu nežádoucí nebo
atypické vlohy nebo znaky;
- při rozvoji nového plemene nebo zbarvení ve stadiu uznávacího řízení;
- při nežádoucím (defektním) vývojovém trendu v plemeni, v chovné linii nebo ve
zbarvení, jestliže CHK nebo ÚCHK rozhodne o dočasném zavedení řízeného chovu k
eliminaci defektu;
- u mladých chovatelů;
- je-li chovatelem opakovaně nebo závažně porušen CHŘ nebo zákonná nařízení ČR.
Za přímou příbuzenskou plemenitbu se považuje páření vlastních sourozenců
(i z různých vrhů) mezi sebou a páření rodičů s jejich přímými potomky.
2. Podmínky řízeného chovu
- konkrétní podmínky stanovuje HPCH nebo CHK a písemně o nich chovatele informuje
prostřednictvím sekretariátu SCHK;
- o povolení (nejde-li o případ, kdy jde o nařízení řízeného chovu) je nutné vždy
písemně předem požádat HPCH, CHK prostřednictvím sekretariátu SCHK.
3. Zrušení chovnosti - obecně
Kočky obecně nepovolené k chovu jsou taxativně vyjmenovány v Chovatelském a
registračním řádu FIFe v bodu 3.6.
4. Návrh na zrušení chovnosti
Návrh na zrušení chovnosti podává majitel zvířete, poradce chovu, HPCH nebo
plemenná kniha písemně Chovatelské komisi prostřednictvím sekretariátu SCHK.
5. Dočasné pozastavení chovnosti zvířete
HPCH je oprávněn chovnost zvířete dočasně pozastavit zejména při podezření na
neplnění podmínek chovnosti. Je povinen návrh na vyřazení z chovu se svým
stanoviskem předložit k projednání CHK a informovat PK / sekretariát SCHK.
CHK rozhodne s konečnou platností až na podkladě rozboru všech dostupných
informací a odborných stanovisek (může si vyžádat jak jejich doplnění, tak předvedení
zvířete). Trvá-li šetření déle, je CHK oprávněna vydat dočasné omezující opatření. O
svém rozhodnutí neodkladně informuje PK / sekretariát SCHK a ten informuje majitele
zvířete.
6. Zrušení chovnosti, ověřovací páření
Je-li to nutné, CHK zruší zvířeti chovnost trvale nebo stanoví podmínky ověřovacího
páření nebo testování a pak podle výsledku zabezpečí provedení záznamu o
nevhodnosti k chovu v PK.
Jestliže vznikne oprávněná pochybnost o kvalitě sluchu chovného zvířete, uplatnění
práva platné chovnosti se pozastavuje a chovatel nadále nesmí zvíře k plemenitbě
používat. K obnovení platné chovnosti musí chovatel předložit výsledek BAER testu.
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Je-li vada sluchu u zvířete prokázána, musí majitel zabezpečit vyřazení daného zvířete
z chovu.
7. Odvolání chovatele proti návrhu na zrušení chovnosti
Chovatel má právo do 1 měsíce od data doručení rozhodnutí podat proti návrhu na
vyřazení zvířete z chovu z popudu třetí osoby odvolání k ÚCHK SCHK prostřednictvím
sekretariátu SCHK, ÚCHK se jím musí zabývat při svém nejbližším zasedání. K návrhu
na zrušení chovnosti přikládá navrhovatel nebo odvolávající se chovatel kompletní
dokumentaci zvířete.
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