
Zápisní řád Klubu ruský toy ČR, z.s.

Článek I
Úvodní ustanovení

1. Cílem Klubu ruský toy ČR, z.s. (dále jen KRTČR) je chov čistokrevných psů plemene ruský toy dle
platného standardu Mezinárodní kynologické federace (dále jen FCI), při zachování biologického zdraví
a charakteristických vlastností specifických pro plemeno.

2. Zápisní řád slouží k vedení chovu plemene ruský toy.
3. Chov je veden v souladu s předpisy FCI, Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU) a se

závaznými právními předpisy platnými v České republice, zejména se zákonem č. 87/1987 Sb. „O
veterinární péči“ v platném znění a se zákonem č. 246/1992Sb. „Na ochranu zvířat proti týrání“
v platném znění.

4. Základní chovatelskou normou je plemenný standard FCI v plném rozsahu.
5. Zápis vrhu ruských toyů není podmíněn členstvím v klubu.

Článek II
Chov a jeho řízení

1. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba především respektující zásady genetického zdraví jedince i
populace (chov nesmí být na úkor zdraví).

2. Vedením chovatelské evidence pověřil výbor dílčí poradce chovu, kteří jsou zkušenými chovateli a
celkovým řízením chovu výbor pověřil hlavního poradce chovu, který je členem výboru a dílčí poradce
řídí.

3. Četnost vrhů u feny se řídí směrnicí ČMKU a zákonem na ochranu zvířat ČR.
4. Druh chovu v KRTČR je kontrolovaný.

Článek III
Chovní jedinci

1. Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný
plemennou knihou uznanou FCI a kteří byli zařazeni do chovu po splnění podmínek chovnosti.

2. Podmínkou pro zařazení jedince do chovu je úspěšné absolvování bonitace. Bonitace je přístupná
všem psům a fenám od ukončených 12 měsíců věku a probíhá v souladu s Bonitačním řádem KRTČR a
předložením výsledků vyšetření.

3. Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí KRTČR do příslušného oddílu průkazu
původu. Klub pak předá průkaz původu plemenné knize k zapsání do evidence chovných jedinců.

4. K chovu (krytí) mohou být použiti psi i feny nejdříve od počátku 15. měsíce věku

5. Fena smí být použita k chovu naposledy v den dosažení stáří 8 let (datum krytí). Výjimku z tohoto
ustanovení může v souladu se specifickými podmínkami plemene povolit hlavní poradce chovu, a to za
předpokladu, že použití k chovu není na úkor zdravotního stavu feny, který musí být doložen
potvrzením o schopnosti feny k další reprodukci vystaveným veterinárním lékařem na začátku říje feny
před krytím. Prodloužení je možné pouze na jeden vrh dle směrnic ČMKU.

6. Každý chovatel vede evidenci odchovů dle zákona Na ochranu zvířat proti týrání č. 501/2020
7. Každý pes může být bonitován pouze jednou za život. Odvolání proti výsledku bonitace je možné

písemně do 14 dní po bonitaci (podle razítka pošty) na adresu sídla klubu k dořešení výborem klubu.
Bonitaci je možno odložit z důvodu momentální indispozice psa po dohodě s KRTČR.

Článek IV.
Chovatel, majitel chovného psa

1. Majitel chovného psa či feny je fyzická osoba, která má vlastnické či spoluvlastnické právo k chovnému
psu/feně. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad čistokrevného psa/feny.

2. Chovatel je držitel feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována.
3. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo jeho úhyn musí být do 30 dnů oznámena poradci

chovu KRTČR.



4. Změna držení (adresy) u chovného psa musí být oznámena poradci chovu KRTČR neprodleně. U
chovné feny se změna v držení oznámí zároveň s hlášením vrhu poradci chovu KRTČR a plemenné
knize.

5. Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské
stanici nového majitele 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 zemřelého.

7. V případě více vlastníků chovného jedince má pouze jediný podpisové právo vzhledem ke klubu i
plemenné knize.

8. Chovatel, který opakovaně a cíleně za účelem prodeje odchovává štěňata bez průkazu původu se
vystavuje kárnému řízení a postihům z něj plynoucím.

9. Importovaní jedinci musí být zapsáni v plemenné knize ČMKU, poté před zařazením do chovu, musí
splnit chovné podmínky KRTČR a být přeregistrováni PK ČMKU.

10. Zahraniční krytí je možné, u majitele krycího psa však musí být pes chovný - splňovat podmínky
chovnosti, které je nutno doložit písemným potvrzením partnerské kynologické organizace (PK) tohoto
státu. Poradce chovu doloží kopii tohoto dokumentu k přihlášce vrhu.

11. Krytí psem v majetku nečlena KRTČR je možné, pokud splňuje podmínky pro chovného jedince.

Článek V.
1. Krycí list (potvrzení o krytí feny)

2. Tiskopisy krycích listů obdrží všichni členové KRTČR spolu s chovatelskými normativy a okopírují si je.
Toto neplatí pro chovatele, kteří nejsou členy klubu! „Nečlenové“ KRTČR si před každým zamýšleným
krytím o tiskopisy včas (6 týdnů před předpokládaným háráním) písemně požádají hlavního poradce
chovu. Hlavní poradce chovu pošle krycí listy do 4 týdnů po obdržení žádosti chovatele o jejich
vystavení. Tuto lhůtu lze po dohodě s hlavním poradcem chovu zkrátit a poplatek za krycí list se
v takovém případě zvyšuje o částku stanovenou výborem klubu. „Nečlen“ klubu uvede v žádosti o
krycí list jméno a údaje o feně (fotokopie celého PP a bonitační karty) a navrhne si krycí psy. Pokud je
neuvede, navrhne krycího psa hlavní poradce chovu. Nečlen musí mít smlouvu o poskytování
chovatelského servisu uzavřenou s výborem KRTČR platnou po dobu 1 rok od jejího uzavření.

3. Platnost čistopisů krycích listů u členů KRTČR je neomezená.
4. Krycí listy musí obsahovat tyto údaje:

jméno krycího psa, číslo jeho zápisu v plemenné knize
jméno feny, číslo jejího zápisu v plemenné knize
jméno a adresu majitele psa
jméno a adresu majitele chovné feny
podpisy obou majitelů (držitelů)
místo a datum krytí

5. Řádně vyplněné a podepsané krycí listy jsou dokladem, který je součástí přihlášky vrhu, nutné k
zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazů původu.

6. Po aktu krytí vyplní oba majitelé krycí listy č. 1 a č. 2. Majitel krycího psa odesílá krycí list č. 2 do 7 dnů
po krytí poradci chovu. Pokud chovatel-majitel fenky kryje u nečlena KRTČR či v zahraničí, sám KL č. 2
v termínu do 7 dnů odešle poradci chovu

Článek VI.
Krytí

1. Volba krycího psa je v kompetenci chovatele. Je na vlastním rozhodnutí-zodpovědnosti majitelů
krycího psa i feny, zda jedince se shodnými nedostatky spojí. Majitel chovného psa má právo i
povinnost ověřit si před krytím chovnost a stáří fenky (stáří do 8 let) i naopak, na originálu PP. Před
krytím si chovatel i majitel chovného psa navzájem zkontrolují bonitační karty. V případě, že chovatel
je začátečník nebo potřebuje poradit s výběrem vhodných psů ke krytí jeho feny, kontaktuje poradce
chovu, který mu pomůže vhodné krycí psy vybrat - lze písemně, emailem nebo telefonicky po
vzájemné dohodě.

2. Během jednoho hárání smí být fena kryta pouze jedním psem.
3. Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa.
4. Pokud fena zůstává u majitele krycího psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené, jakož i

dopravu zpět, majitel feny.



5. Držitel psa je povinen se o fenu řádně starat v době, kdy je u něj za účelem krytí. Rovněž odpovídá za
škody, které fena v této době způsobila třetí osobě.

6. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být užit další pes, splňující chovné podmínky KRTČR.
7. Po krytí vyplní držitel psa a majitel chovné feny krycí listy.
8. Způsob úhrady za krytí je věc dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně.
9. Nedodržení dohody může být předmětem občansko – právního řízení.
10. Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Inseminace smí být použita výhradně mezi jedinci,

kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem. Výjimku může v souladu
s Chovatelským řádem FCI povolit P ČMKU. Inseminaci zmraženým nebo chlazeným spermatem
potvrdí veterinární lékař na předepsaném formuláři ČMKU
(https://www.cmku.cz/data/dokumenty/595_potvrzeni_inseminace.pdf). Podmínky pro
inseminaci jsou stanoveny v samostatné směrnici

11. Nezabřezne-li fena a došlo-li k úhradě krytí ihned po aktu krytí, má majitel feny nárok na jedno
bezplatné krytí psa stejného majitele.

12. Právo na krytí zdarma zaniká úhynem feny.
13. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení peněz

uhrazených za akt krytí.
14. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.
15. Příbuzenská plemenitba v prvním stupni spojení typu otec – dcera, syn – matka, polosourozenci je

možná pouze po předchozím písemném odůvodnění chovatelem (bude uloženo u písemností ke
krycímu listu) a schválení chovatelského záměru hlavním poradcem chovu.

Článek VII.
Vrh

1. Fena a vrh mají být umístěny u chovatele. Pokud je nutné fenu umístit jinam, musí být o této
skutečnosti písemně, doporučeným dopisem a ihned informován hlavní poradce chovu KRTČR.

2. Fena plemene ruský toy  může odchovat maximálně 3 vrhy za 24 měsíců - dle směrnice ČMKU.
3. Fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici, při mnohopočetném

vrhu je třeba uměle přikrmovat nebo zajistit kojnou.
4. Utratit štěně smí pouze veterinární lékař v souladu s platnými zákony.
5. Narození štěňat je chovatel povinen oznámit do 7 dnů po porodu písemně (hlášení vrhu – krycí list č.

1.)  poradci chovu  a  taktéž majiteli krycího psa.
6. Nezabřeznutí feny hlásí chovatel hlavnímu poradci chovu (hlášení vrhu – krycí list č. 1.) i majiteli

krycího psa  do 75 dnů po krytí.
7. Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů. Štěňata (vrh) musí být v době odběru vždy

označena čipováním, vždy celý vrh kompletně a naráz. Čipování provádí veterinární lékaři nejdříve od
42. dne stáří štěňat. Na tiskopisu, na kterém jsou uvedena jména jednotlivých štěňat a jejich zápisová
čísla přidělená plemennou knihou ČMKU, veterinární lékař potvrdí čísla čipů jednotlivých štěňat,
datum čipování, počet a pohlaví čipovaných štěňat, tiskopis podepíše a označí svým razítkem.

8. V případě podezření, že nesouhlasí uváděný původ štěňat může výbor KRTČR nařídit vyšetření
k ověření původu štěňat do 49. dne stáří štěňat. Náklady hradí chovatel, KRTČR jen v případě, že
původ štěňat a uváděných rodičů souhlasí. V opačném případě štěňatům nebudou vydány PP a
s chovatelem bude započato kárné řízení.

9. Při prodeji štěňat musí chovatel uzavřít písemnou smlouvu. Pokud má štěně vadu o které chovatel ví,
je povinen upozornit na tuto skutečnost nového majitele.

10. Při prodeji je chovatel povinen poučit nové majitele o správné výživě a péči o štěně a podat informaci
i písemný kontakt na KRTČR.

Článek VIII.
Chovatelská stanice

1. Evidenci chovatelských stanic vede ČMKU.
2. Chovateli může být evidován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet plemen či

držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je osobní a celoživotní.
3. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Tento název nelze měnit.
4. Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, plně způsobilá k právním

úkonům.
5. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince.



6. Převod chráněného názvu chovatelské stanice jinému chovateli je možný děděním nebo smluvním
postoupením.

7. Registrace chovatelské stanice zaniká:
písemným prohlášením jejího vlastníka o zrušení
úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice

8. Změny jména nebo bydliště majitele chovatelské stanice, musí být do 1 měsíce po změně ohlášeny
evidenci chovatelských stanic ČMKU.

Článek IX.
Zápisy štěňat do plemenné knihy

1. Podkladem pro vydání průkazu původu pro štěňata je krycí list, přidělená zápisová čísla a v případě
zahraničního krytí i kopie originálu průkazu původu psa včetně dokladu o jeho chovnosti.

2. Žádanka o přidělení zápisových čísel musí být zaslána na plemennou knihu do 21 dnů stáří štěňat.
3. Podklady musí být odeslány poradci do 2 měsíců stáří štěňat a plemenné knize nejpozději do 3 měsíců

od data vrhu.
4. Jména štěňat jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně, začíná

se vrhem „A“. Chová-li chovatel více plemen platí uvedené pravidlo pro každé plemeno zvlášť. Jména
štěňat v jedné chovatelské stanici se nesmí opakovat.

5. Štěňata musí být před zápisem do plemenné knihy označena čipem a potvrzením veterináře, který
čipování provedl na příslušném tiskopise - zasílá se společně s přihláškou zápisu vrhu příslušnému
rázovému poradci chovu do 2 měsíců věku štěňat.

Článek X.
Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy

1. Jedincům dovezeným s průkazy původu, které jsou vystavené zeměmi FCI, přiděluje plemenná kniha
čísla zápisu dle výše uvedeného schématu. V případě, že jsou importovaní jedinci uváděni do
rodokmenu jako rodiče v ČR zapisovaných vrhů, je nutno před číslem zápisu uvádět i zkratku původní
plemenné knihy.

2. Průkazy původu, které nejsou psány latinkou, je nutno doložit ověřeným překladem.

Článek XI.
Průkaz původu

1. Průkaz původu (dále jen PP) je vystaven na formuláři uznaném FCI a označené znakem FCI a ČMKU.
2. PP musí obsahovat:

● identifikační údaje o psu/feně
● rodokmen – nejméně tři generace předků
● část určenou k zápisu výsledků z výstav, závodů zkoušek, svodů a bonitací.

zvláštní přílohu k PP určenou k zápisu výsledků z výstav může zažádat na ČMKU buď chovatel
společně s přihláškou vrhu s udáním adresy budoucího nabyvatele štěněte nebo sám nový
majitel spolu s kopií PP a svojí plnou adresou.

3. Pro každého jedince je vystaven jeden PP, který je jeho nedílným příslušenstvím. Chovatel je povinen
předat PP nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného odkladu poté, co jej obdržel z plemenné knihy
ČMKU, kterou byl PP vystaven. Cena jedince zahrnuje i cenu PP.

4. Ztrátu PP je nutno hlásit příslušné plemenné knize. Za poškozený PP je možno vystavit přepis, za
zničený nebo ztracený PP lze po zveřejnění vystavit duplikát.

5. Zápisy do PP smí provádět pouze plemenná kniha ČMKU.
6. Ostatní zápisy provádějí příslušní oprávnění pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář,

veterinář, poradce chovu, pracovníci sekretariátu ČMKU).
7. Za správnost údajů uvedených v PP odpovídá svým podpisem ten, kdo zápis provedl.

Článek XII.
Vývoz

1. PP jedince vyváženého mimo území ČR je označen pověřeným pracovníkem sekretariátu ČMKU,
razítkem „Export pedigree“, průtlačným razítkem ČMKU s podpisem pracovníka a adresou nového
majitele.



2. Členové KRTČR nesmějí v souladu se stanovami uskutečňovat překupnictví psů.

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Při porušení výše uvedených ustanovení zápisního řádu KRTČR se chovatel nebo majitel ruského toye
vystavuje kárnému řízení.

2. Ve věcech, které tento zápisní řád neupravuje se postupuje dle řádů a směrnic ČMKÚ.
3. Tento řád nabývá platnosti 28.12.2022.


