
Chovatelský řád a zápisní řád KTD ČR, z.s.

Čl. 1 Úvodní ustanovení :
§ 1 Tento chovatelský a zápisní řád slouží organizaci čistokrevného chovu plemene tibetská doga a 
vytváří předpoklady pro trvalé zvyšování úrovně chovatelské práce. 
§ 2  Chov v KTD ČR, z.s. se řídí mezinárodním chovatelským řádem FCI a zápisním řádem ČMKU. 
Ustanovení těchto chovatelských řádů a doplňujících podmínek jsou závazná pro všechny majitele 
chovných jedinců v KTD ČR, z.s.
§ 3  Za základní chovatelskou normu považuje plemenný standard FCI č. 230 
§ 4  Za neslučitelné s etikou čistokrevného chovu a závažné porušení tohoto řádu se považuje prodej 
štěňat bez průkazu původu všech plemen, která jsou ve vlastnictví nebo držení chovatele, krytí fen bez PP
psem, který je ve vlastnictví chovatele bez ohledu na to, zda je jedinec chovný či nikoli, krytí chovných 
fen v rozporu s ustanoveními tohoto řádu a dále jakákoli podpora takového chování.
 

Čl. 2 Plemeno :
§5  Plemeno ve smyslu tohoto chovatelského řádu tvoří čistokrevní psi a feny s platným průkazem 
původu vystaveným nebo registrovaným PK, kteří odpovídají plemennému standardu FCI.
 

Čl. 3 Chovatel, majitel krycího psa :
§ 6  Chovatelem je majitel chovné feny, jehož chovatelská stanice je řádně mezinárodně zaregistrovaná 
pod chráněným názvem.
§ 7  Majitelem krycího psa ve smyslu tohoto řádu je majitel chovného psa, který splnil předepsané 
podmínky, byl uznán jako chovný a byl zařazen do chovu.
§ 8  Ustanovení chovatelského řádu týkající se právních vztahů vyplývajících z vlastnictví psa nebo feny, 
poměrů mezi majitelem krycího psa a chovatelem  nebo poměrů mezi chovatelem a nabyvatelem jeho 
štěňat nelze využívat v rozporu s obecně závaznými předpisy upravujícími tyto vztahy.
§ 9  KTD ČR, z.s. je svými orgány oprávněn kontrolovat :
-  V jakém zdravotním stavu a podmínkách se zvířata nacházejí
-  Jaké podmínky má chovatel pro odchov štěňat
§ 10  Každá změna majitele chovných jedinců se hlásí do 14 dnů dopisem nebo e-mailem na adresu 
poradce chovu . 
§ 11  Při převodu chovné feny na jiného majitele ponese budoucí odchov této feny název chovatelské 
stanice nabyvatele. Přešla-li březí fena do vlastnictví jiného chovatele, přísluší tomuto chovateli i veškeré 
dispozice s odchovem.
§ 12  Zemře-li chovatel v době březosti jeho chovné feny, může být odchov zapsán na chovatelskou 
stanici zemřelého  nebo na chovatelskou stanici nového majitele.
§ 13  Povinnost každého chovatele je vést knihu odchovů pro každou svou chovnou fenu a pro každého 
svého chovného psa knihu krytí a předložit ji na požádání všem kontrolním orgánům klubu. Obě knihy 
jsou vázány na chovné jedince a v případě jejich převodu na jiného majitele  nebo předání jinému držiteli 
musí být předány spolu s PP novému oprávněnému.
§ 14  V případě odůvodněné pochybnosti o původu vrhu je chovatel povinen dle pokynů výboru klubu 
provést zkoušky k ověření identity vrhu. O provedení testů rozhoduje výbor klubu hlasováním. Jestliže se
budou testy provádět na základě oznámení ať členem či nečlenem klubu, ponese náklady oznamovatel, to 
je žadatel o provedení identity. V případě potvrzeného podezření uhradí oznamovateli náklady chovatel, o
jehož vrh se jedná.
§ 15  Povinností chovatele je zajistit na své náklady potřebná odborná veterinární vyšetření požadovaná 
pro zařazení příslušného jedince do chovu, žádá-li  o zařazení  jedince do chovu.
 



Čl. 4 Chovní jedinci :
§ 16  Chovní jedinci jsou čistokrevní jedinci plemene tibetská doga, kteří mají PP FCI, splnili podmínky 
pro zařazení do chovu a jsou vedeni v seznamu chovných jedinců KTD ČR, z.s. a ČMKU. Pro ověření 
jejich identity je výbor KTD ČR, z.s. oprávněn v případě pochybností nařídit provedení krevní zkoušky, 
jejíž náklady podle výsledku nese majitel nebo klub.
§ 17  Zařazení do chovu provádí a do PP zaznamenává KTD ČR, z.s. Zápis do rejstříku chovných jedinců
a přeregistraci mezi chovné jedince v ČR provádí plemenná kniha ČMKU, přičemž zápis chovných fen 
do rejstříku PK se může provést až při jejich prvním vrhu.
§ 18 Pro použití v chovu se zásadně vyžaduje:
1)  čistokrevnost osvědčená :
a)  PP  spolu s kontrolou tetovacího čísla nebo mikročipu bonitovaného jedince
b) nebo registrovaným rodokmenem – P REG: zapisuje jedince  importované z nečlenských zemí  nebo 
organizací FCI, pokud tato země není zemí jejich původu – na základě PP vystaveného touto zemí nebo 
organizací. Dále se do tohoto typu registru zapisují jedinci bez PP na základě žádosti chovatelského 
klubu, doložené dvěma výstavními posudky od dvou rozhodčích s aprobací pro plemeno TD, s oceněním 
nejméně velmi dobrá. Doporučení pro zařazení psa/feny pro zařazení do P REG vydává klub
c)  nebo registrovaným rodokmenem – Z REG : do tohoto se zapisují potomci jedinců z P REG, jedinci 
importovaní z nečlenských zemí FCI, pokud jsou tyto země zeměmi původu jejich plemene, jedinci ze 
zahraničních registrů a jedinci nemající 3 generace předků vedených v plemenných knihách států – členů 
FCI.
2)  Stáří minimálně 18 měsíců. 
3)  Absolvování výstavy vyššího typu v ČR – (NV, MV, Speciální výstavy plemene TD nebo Klubové 
výstavy) ve věku vyšším než 15 měsíců. Přitom zadaná známka nesmí být horší než velmi dobrá pro feny 
i pro psy.
4)  a) Vyhodnocený výsledek rentgenu ke zjištění DKK, který nesmí být horší než 2/2 (HD C), a to pro 
obě pohlaví. Rentgen se provádí nejdříve po dosažení 18. měsíců věku a může být posouzen jen 
veterinárním lékařem, který má licenci k vyhodnocení DKK. Seznam veterinárních lékařů, kteří mají 
smlouvu s klubem, je uveřejněn na webu KTD ČR, z.s. 
Povinné vyšetření RTG DKK do stupně C/C (2/2) s omezením pro chovné jedince s:
HD C/C
HD C/B HD B/C
HD C/A HD A/C
Uvedené varianty vyšetření RTG DKK je možné krýt pouze jedincem s HD A/A.

b) V případě zahraničního krytí může být k reprodukci použit pouze jedinec, který musí mít vyšetření 
DKK splňující podmínky vyšetření jedince v ČR. 
c) Dle nařízení FCI z roku 2006 je minimální věk pro vyhodnocení DKK u velkých a obřích plemen psů 
18 měsíců. 

d) Majitel psa/feny musí společně s rtg a vyhodnocením DKK doložit rtg a vyhodnocení DLK. 
Hodnocení DLK však není podmínkou chovnosti a nemůže nijak ovlivnit zařazení psa/feny mezi chovné 
jedince. Má pouze informativní a monitorovací charakter.

Pozn.: Všechna vyšetření uskutečněná do  8. 9. 2018 včetně  se řídí dle Chovatelského řádu a zápisního 
řádu Klubu tibetské dogy ČR, z.s. platného do 8. 9. 2018.

5)  Absolvování bonitace s hodnocením chovný rozhodnutím bonitační komise.
6)  Bonitaci podléhají i importovaní psi a feny
§ 19 Důvody k nezařazení jedince TD do chovu :
-  nesplnění některého ustanovení §18
-  do chovu nesmějí být zařazeni jedinci, na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí  



    jakékoli vady, která je dle platného standardu důvodem k vyloučení z chovu.
-  nedostatečná výška (tolerance 2 cm)
-  předkus, podkus
-  jiná než standardem povolená barva srsti
-  příliš slabá kostra a jemná hlava nebo atypičnost  neodpovídající plemenné příslušnosti
-  jedinci příliš bázliví nebo agresivní
-  jedinci se závažnými, vyřazujícími vadami
7) Bonitaci lze na doporučení bonitační komise nebo žádost majitele psa/feny odložit. Odložená bonitace 
musí být následně provedena v KTD ČR, z.s.
 

Čl. 5 Chov :
§ 20  Posláním chovu TD je cílevědomá plemenitba směřující ke zlepšení kvality plemene s využitím 
jedinců zařazených jako chovní.
§ 21  Chov plemene musí být v souladu s posláním klubu, má ráz zájmové činnosti a musí mít na zřeteli 
též péči o všestranné dobré životní podmínky pro všechny jedince plemene TD, bez ohledu na jejich 
chovnou hodnotu.
 

Čl. 6 Organizace chovu :
§ 22  Za organizaci chovu TD je odpovědný KTD ČR, z.s. prostřednictvím výboru a jeho odborných 
orgánů.
§ 23  Chov TD je evidovaným volným chovem, ve kterém je spojení chovných jedinců věcí majitele 
chovné feny, včetně sjednané odměny za krytí ve smyslu obecně právních předpisů. Při takovém způsobu 
chovu záleží na odpovědnosti a odborných znalostech majitelů chovných jedinců a jejich zájmu o 
plemeno, zda využijí odborné porady poradce chovu před uvažovaným krytím.
Jedinci zapsaní v pomocném registru (P Reg) smí být v chovu spojováni výhradně s partnery zapsanými v
řádném rejstříku (FCI) plemenné knihy ČMKU, tzn. jedinci s plným průkazem původu (ve všech třech 
generacích předků musí mít uvedeno jméno a číslo zápisu plemenné knihy FCI daného jedince).
 

Čl. 7 Krytí :
§ 24  Ke krytí smí dojít jen mezi chovnými jedinci stejného plemene, kteří jsou v náležité kondici a na 
základě platného krycího listu.  Fena může být nakryta do 8 let věku, pes může krýt neomezeně. Výjimku 
krytí feny mezi 8. a 9. rokem věku projedná výbor klubu na základě posouzení zdravotního stavu feny od 
veterináře.  Podmínky finančního vyrovnání za krytí jsou výlučnou záležitostí zúčastněných stran – 
chovatele a majitele krycího psa.
§ 25  Vystavení krycích listů poradcem chovu se provádí na základě žádosti chovatele. KL vyhotoví PCH
ve dvou výtiscích.  KL zašle chovateli, a to v termínu do 15 dnů od doručení žádosti, oproti zaplacení 
poplatku za jejich vystavení. Při vydání KL obratem se poplatek za vystavení KL zvýší o 50%. Poradce 
na KL buď doporučí chovatelem navržené psy nebo je se zdůvodněním nedoporučí. Krycí listy jsou 
protokolem o krytí a jsou podkladem pro vystavení PP štěňat.
§ 26  platnost KL končí uplynutím kalendářního roku ode dne vydání KL. Pokud ke krytí nedojde nebo 
fena nezabřezne, je další KL na tuto fenu vystaven zdarma.
§ 27  Krycí list nelze vydat chovateli, který neuhradil sankci podle čl. 7 odst. § 32
§ 28  Krytí fen chovnými psy nečlenů je možné. V tomto případě zašle majitel feny poradci chovu kopii 
PP krycího psa a potvrzení o jeho chovnosti. V případě, že člen klubu bude chtít krýt svoji chovnou fenu 
kdekoli mimo území ČR, je povinen zároveň se žádostí o vystavení krycích listů předložit poradci chovu 
fotokopii průkazu původu psa s potvrzením o chovnosti a stupni DKK krycího psa. Krycí listy budou 
vystaveny pouze v případě, že PP a stupeň DKK bude odpovídat požadavkům pro chov a uchovnění v 
ČR. 



§ 29  Počet vrhů chovné feny je dva za dva kalendářní roky
§ 30  Krytí jedné feny dvěma  nebo více psy během jednoho hárání je nepřípustné, stejně nepřípustné je, 
aby pes kryl více než jednu fenu denně.
§ 31 Umělé oplodnění feny musí být provedeno veterinárním lékařem, který na krycím listu potvrdí, že 
použité sperma pochází od dohodnutého psa, o což jej musí držitel feny požádat. Náklady na inseminaci 
hradí majitel nebo držitel feny. Umělé oplodnění lze provést výhradně u jedinců, kteří se již dříve úspěšně
reprodukovali přirozenou cestou.
§ 32  Dojde-li k nežádoucímu nakrytí feny a následnému vrhu štěňat z tohoto nakrytí, musí být tento vrh 
nahlášen písemně PCH spolu s potřebným vysvětlením. Vrh musí být zanesen do knihy odchovů, 
započítává se do řádných vrhů pro účely ustanovení čl. 7. odst. §29. Do PK nebude tento vrh zapsán. V 
odůvodněných případech, kdy prokazatelně došlo k nežádoucímu nakrytí dvou chovných jedinců a jejich 
spojení odpovídá podmínkám uvedeným v čl. 4 a čl. 5 tohoto řádu, může výbor KTD ČR, z.s. udělit 
výjimku. V případě udělení výjimky se vždy provede krevní zkouška ke zjištění identity vrhu, a to na 
náklady chovatele, který je povinen složit zálohu ve výši stanovené výborem KTD k uhrazení nákladů 
krevní zkoušky. Při odběru krve musí být přítomen PCH nebo jím pověřený člen výboru klubu. V případě
nežádoucího nakrytí feny s následným vrhem je chovatel povinen uhradit KTD pokutu 1000Kč za první 
případ a za každý další případ vždy o jeden tisíc Kč více. Dojde-li k zápisu takovýchto štěňat do PK, je 
chovatel povinen uhradit za každé zapsané štěně další pokutu ve výši 1000Kč. V případě, že u chovatele 
dojde k nežádoucímu nakrytí feny častěji než 3x, může být chovatel vyloučen z klubu.
§ 33   Chovatelskou dokumentaci je třeba zasílat PCH v termínech uvedených ve formulářích nebo 
Poučení pro chovatele.
 

Čl. 8  Vrh :
§ 34  Hlášení celého vrhu musí být provedeno najednou.
§ 35  Chovatel je povinen uvědomit o vrhu a počtu štěňat majitele krycího psa a umožnit mu shlédnutí 
celého vrhu před datem odběru štěňat.
§ 36  Chovatel je povinen pečovat o fenu i narozená štěňata, ve vrhu může být ponechán neomezený 
počet štěňat. Podmínkou pro odchov vrhu, kde je více než 6 štěňat, je kojná fena nebo odpovídající umělá
výživa.
§ 37  Chovatel je povinen umožnit orgánům klubu kontrolu vrhu a odstranit zjištěné závady, jinak se 
vystavuje nebezpečí kárného řízení.
§ 38  V případech odůvodněné pochybnosti o původu vrhu má výbor KTD ČR, z.s. právo nařídit 
provedení krevní zkoušky. V těchto případech je PCH nebo jím pověřený člen výboru povinen být při 
odběru krevních vzorků štěňat a jejich rodičů. 
§ 39  Ve věku štěňat 3-4 týdny odešle chovatel vyplněné žádanky o čísla zápisu na plemennou knihu 
ČMKU.
§ 40  Přihlášku k zápisu štěňat (dvojí vyhotovení) po čipování celého vrhu potvrzeném veterinárním 
lékařem zašle chovatel spolu s potvrzenou žádankou o čísla zápisu a nenalepenou samolepkou s číslem 
čipu po jedné od každého štěněte, u prvního vrhu feny s originálem PP poradci chovu. Při splnění všech 
podmínek PK vyhotoví průkazy původu štěňat a zašle je chovateli na dobírku. V případě úhynu štěňat po 
odeslání přihlášky k zápisu je nutno tuto skutečnost neprodleně oznámit PCH. Přihláška vrhu musí být 
odeslána PK nejpozději do 3 měsíců od data vrhu. Jména štěňat jednoho vrhu musí začínat stejným 
písmenem, trvalou a nedílnou součástí jména je i název chovatelské stanice. Vrhy musí být řazeny 
abecedně (vzestupně) za sebou dle data narození štěňat. Písmena s háčkem, CH, Q a X lze vynechat. Pro 
každé plemeno musí být v chovatelské stanici vedena zvláštní abecední řada. Jména se nesmějí opakovat.
 

Čl. 9 Prodej štěňat
§ 41  Prodej štěňat provádí a štěně novému majiteli předává výhradně chovatel. Cena je věcí dohody .
§ 42  Chovatel je povinen upozornit kupujícího na všechny jemu známé skutečnosti o zdravotním stavu 



štěňat a poukázat na případné nedostatky, které hodnotu štěněte snižují.
§ 43  Chovatel informuje nové majitele o existenci KTD ČR, z.s, o jeho cílech a klubových normách.
§ 44  Nezaplacení dohodnutého poplatku za krytí majiteli krycího psa do 12. týdnů věku štěňat se pokládá
za porušení klubových norem, vedoucí ke kárnému řízení. Vymáhání poplatku za krytí se řeší formou 
občansko právního řízení mezi chovatelem a  majitelem krycího psa.
§ 45  Jedinec vyvážený do vlastnictví osoby mimo území ČR musí být prostřednictvím sekretariátu 
ČMKU vybaven exportním PP, v němž ČMKU vyznačí i jméno a adresu nabyvatele v zahraničí.
 

Čl. 10  Bonitace
§ 46  Má zásadní význam pro organizaci chovu tibetské dogy v působnosti KTD. Bonitaci organizuje 
výbor 2 x ročně. Bonitaci mimo stanovený termín je možno ve výjimečných případech provést se 
souhlasem výboru KTD ČR, z.s.  Žadatel pak hradí veškeré prokazatelné finanční náklady. 
§ 47  Bonitační komise je tříčlenná : rozhodčí s aprobací pro posuzování plemene TD, poradce chovu 
nebo jím pověřený člen výboru a člen výboru.
§ 48  Hodnocení bonitovaných jedinců vychází z platného standardu plemene. Bonitační komise 
v případě výsledku „nechovný“ uvede v bonitační kartě důvody, které vyřazují jedince z chovu. Výsledek
bonitace musí být vždy zapsán při bonitaci do originálu PP.
 

Čl. 11  Závěrečné ustanovení
§ 49  Porušením tohoto řádu je každé jednání či opominutí chovatele  nebo majitele psa/feny, které je v 
rozporu s některým ustanovením tohoto řádu.
§ 50 Za porušení tohoto řádu může být osobě, která je členem KTD ČR, z.s., uloženo kárné opatření ve 
smyslu stanov klubu.

Tento chovatelský řád je plně v souladu s platným chovatelským řádem FCI a zápisním řádem ČMKU a 
nabývá účinnosti dnem, kdy byl schválen členskou schůzí KTD ČR, z.s.
Seznam použitých zkratek :

ČMKU – Českomoravská kynologická unie
ČR - Česká republika
FCI - Mezinárodní kynologická federace
PCH - poradce chovu
KL - krycí list
KTD - Klub tibetské dogy ČR, z.s.
PK - plemenná kniha
PP - průkaz původu (rodokmen)
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