ZÁPISNÍ ŘÁD
Landseerklub České republiky, z.s.
Článek I. - Účel a působnost
1. Chovatelský a zápisní řád je základní normou pro chov plemene landseer, vycházející
z plemenného standardu FCI v plném rozsahu.
2. Chov plemene landseer je řízen chovatelským klubem LK ČR při plném respektování
Řádu ochrany zvířat při chovu psů Českomoravské kynologické unie v platném znění.
3. Chovné podmínky landseerů určuje LK ČR. Tyto podmínky jsou v souladu s předpisy
FCI a obecně závaznými právními předpisy ČR.
Článek II. – Plemeno landseer a jeho chov
1. Plemeno landseer ve smyslu tohoto řádu tvoří psi a feny s platným průkazem původu,
vydaným Plemennou knihou uznanou Mezinárodní kynologickou federací (FCI Féderation Cynologique Internationale).
2. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba dle tohoto řádu při plném respektování
zásad genetického zdraví jedince i populace plemene landseer.
Článek III. - Chovatel, majitel, držitel
1. Právní vztahy vyplývající z vlastnictví psa (feny) se řídí ustanoveními obecně
závazných právních předpisů ČR.
2. Majitelem chovného psa či feny je fyzická či právnická osoba, která má vlastnické
právo k chovnému psu či feně.
3. Držitelem chovného psa či feny je ten, kdo je jejich majitelem zmocněn používat je
k chovu.
4. Chovatelem ve smyslu tohoto řádu je osoba starší 18 let nebo organizace, která má
chráněný název chovatelské stanice, splňuje podmínky tohoto řádu pro chovatelskou
činnost.
5. V případě, že pes či fena je ve spoluvlastnictví více osob (podílové spoluvlastnictví,
společné jmění manželů), musí být jen jedna osoba zmocněna k zastupování
spoluvlastníků při jednáních s LK ČR či ČMKU.
6. Půjčování chovných fen uznaných pro chov na území působnosti LK ČR za účelem
jejich chovného využití je možné. Podmínky zapůjčení feny musí být mezi majitelem
a chovatelem dojednány písemně předem. Kopie smlouvy se přikládá k žádosti o
vystavení krycího listu a zůstává u PCH.
7. Přešla-li březí fena do vlastnictví jiné osoby, přecházejí na ni veškeré závazky, pokud
při převodu nebylo sjednáno písemně jinak.
8. Změnu majitele chovného jedince, import a zapůjčení chovného jedince musí nahlásit
nabyvatel písemně (do 7 dnů) Plemenné knize a PCH.
9. Zemře-li majitel chovné feny v době její březosti, může se vrh zapsat na chovatelskou
stanici zemřelého nebo na chovatelskou stanici dědice případně jiného nabyvatele
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podle písemné dohody s dědici. Nabyvatel oznámí tuto skutečnost písemně Plemenné
knize. Název chovatelské stanice může být předmětem dědictví.
10. Produkce štěňat bez průkazu původu je neslučitelná s etikou chovatele i principy
tohoto řádu a bude považována za porušování chovatelského a zápisního řádu s
následným zastavením chovatelské činnosti a chovného využití jedinců, kteří byli v
době přestupku v jeho majetku. Předsednictvo LK ČR rozhodne, na jak dlouho bude
chovateli chovatelská činnost zastavena (minimálně 1 rok). Proti rozhodnutí
předsednictva je možno podat do tří týdnů odvolání výboru LK ČR nebo členské
schůzi. Odvolání se zasílá doporučenou zásilkou předsedovi výboru LK ČR. Odvolání
nemá odkladný účinek.
Článek IV - Poradce chovu
1. Klubový poradce chovu (PCH) eviduje chov v celé ČR a postupuje všechny materiály
k zápisu na Plemennou knihu. Vrh nelze zapsat bez evidence poradce chovu (PCH), o
čemž musí být proveden záznam na přihlášce k zápisu štěňat.
2. PCH je členem výboru LK ČR. Vede a vyhodnocuje chov na území ČR. Je povinen
zpracovávat výsledky bonitací a RTG DKK, DKL a výsledky testů na trombopatii,
cystinurii, DM a MD. Je zodpovědný za stav chovatelské evidence LK ČR. PCH
zveřejňuje prostřednictvím webmastera výsledky povinných zdravotních vyšetření
vždy, výsledky nepovinných zdravotních vyšetření pouze s předchozím souhlasem
majitele psa. Dále zveřejňuje prostřednictvím webmastera přehledy o bonitacích a
chovných jedincích a nakrytých fenách. PCH je oprávněn provést namátkovou
kontrolu kteréhokoli vrhu na území ČR. Jednou ročně, na výroční členské schůzi, je
PCH povinen veřejně zhodnotit stav chovu landseerů.
3. PCH vystavuje krycí listy na základě písemné žádosti chovatele. PCH vede záznamy o
kontrolách vrhů štěňat, evidenci přijatých a odeslaných přihlášek štěňat. PCH je
povinen provádět kontrolu vrhu u všech vrhů s výjimkou vlastních vrhů. Při kontrole
vrhů PCH posuzuje jejich kvalitu, vrhovou vyrovnanost, registruje odchylky od
standardu, případně jiné patologické jevy, hodnotí způsob ustájení a výživu štěňat. U
všech vrhů eviduje adresu místa, na které je vrh odchováván.
4. Veškerá dokumentace týkající se chovu landseerů je majetkem LK ČR a musí být
přístupná všem členům LK ČR dle platných stanov. Osobní data chovatele, podléhající
Zákonu na ochranu osobních údajů v informačních systémech č.256/1992Sb.a
č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů, musí být evidována tak, aby byla přístupna
jen s výslovným souhlasem jejich nositele.
5. Poradce chovu navrhuje odstranění závad, které při kontrole zjistil. Přijímá od
chovatelů přihlášky štěňat a všech dokumentů týkajících se vrhu.
6. PCH není zodpovědný za prodej a stanovení ceny štěněte. Prodej a jeho podmínky
jsou záležitostí jednání mezi chovatelem a kupujícím.
7. PCH zaznamenává odchylky od standardu v zápisu o kontrole vrhu pro jednotlivá
štěňata, při jasných anatomických vadách a vadách vylučujících dle standardu zapisuje
jasné odchylky do přihlášky PP.
Článek V - Označování štěňat
1. Všichni landseeři s průkazem původu v ČR musí být jednoznačně označeni (a to celý
vrh stejným způsobem) – tetováním nebo čipováním. Tetování se provádí do ušního
boltce. Čipování se provádí na levou stranu krku. Povinností majitele je kontrolovat
průběžně čitelnost tetovacího čísla nebo funkčnost čipu, jakmile majitel zjistí, že
přestává být tetování čitelné, čipování funkční, musí zajistit přetetování či přečipování
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2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

u veterinárního lékaře. Přetetování lze provést tehdy, je-li číslo nečitelné. Přetetovává
se do ušního boltce. Přetetování, přečipování provádí veterinární lékař, který potvrdí
provedení tohoto úkonu do PP psa (rubrika veterinární záznamy). Jedinci s nečitelným
tetovacím číslem nebo neidentifikovatelným čipem nemohou být posouzeni na
chovatelských akcích. Majitel psa je povinen nahlásit přečipování na ČMKU na
Plemenné knize.
Tetování/čipování se provádí mezi 6. – 7. týdnem věku štěňat. Tetování/čipování
provádí veterinární lékař. Veterinární lékař potvrdí vše na formuláři : Přihláška
k zápisu štěňat.
Povinností chovatele je zajištění si řádných dokladů o tetování/čipování a všech
dokladů o vrhu. Všechny doklady řádně vyplněné a podepsané předá při kontrole
vrhu PCH.
Chovatel odpovídá za správné vyhotovení všech dokladů k vrhu, které po nahlášení
vrhu obdržel od PCH. Povinností chovatele je seznámit nové majitele štěňat
s výsledkem kontroly vrhu.
Tetovací – zápisová čísla určuje Plemenná kniha na základě žádosti chovatele.
Žádanku o přidělení tetovacího čísla posílá chovatel doporučeně do stáři 3 týdnů
štěňat na adresu Plemenné knihy.
Tetování je možné souběžně s čipováním. Není podmínka, aby čipovaná štěňata byla
zároveň tetována. Celý vrh musí být jednotně označen.
Tetování nebo čipování štěňat zajistí chovatel na své náklady u veterinárního lékaře.
LK ČR doporučuje očipování zejména těch štěňat, která jsou vyvážena do zahraničí.

Článek VI - Chov a jeho řízení
1. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba především respektující zásady genetického
zdraví jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví). Chov je řízen LK ČR
prostřednictvím příslušného PCH. K chovu lze použít pouze chovné jedince splňující
podmínky pro chovné využití, stanovené tímto řádem.
2. Chovatel má právo při respektování ustanovení tohoto řádu vlastní volby krycího psa
nebo požádat PCH o doporučení vhodného krycího psa.
3. V případě, že by spojení chovných jedinců mohlo ve svých důsledcích vážně ohrozit
cíle a zaměření chovu je povinností PCH takové spojení po řádném zdůvodnění na
vystaveném krycím listu nedoporučit a chovatel musí toto respektovat.
Článek VII - Chovní jedinci
1. Chovný pes a chovné feny jsou jedinci, kteří splnili podmínky pro zařazení do chovu.
2. Podmínky pro zařazení psa nebo feny do chovu:
a) čistokrevnost osvědčená průkazem původu vydaným Plemennou knihou,
uznanou FCI
b) dosažení věkové hranice 21 měsíců (bonitován může být jedinec po dosažení
věkové hranice 18 měsíců)
c) získání bonitační karty opravňující k zařazení do chovu
d) získání min. 2 výstavních ocenění (výborný, velmi dobrý) ve třídách nad 15
měsíců ( mezitřída, otevřená, vítězů, šampionů), přičemž se jedincům uznává
nejvyšší ocenění. Výstavní ocenění musí být získáno na výstavách klubových
nebo speciálních, národních nebo mezinárodních pořádaných FCI z toho min.
z jedné klubové nebo speciální výstavy LKČR tzn. i ze dvou klubových
výstav.
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vyhodnocení RTG DKK s výsledkem do stupně 2/2 – FCI C (provedené
nejdříve v 18 měsících věku zvířete), vyhodnocení RTG DLK s výsledkem do
stupně 1/1 (provedené nejdříve v 18 měsících věku zvířete. RTG DLK je
povinné od 1.1.2016 pro všechna bonitovaná zvířata po tomto datu. RTG
DKK, DLK provádějí odborná veterinární pracoviště v ČR a hodnocení
provádí klubem pověřený, veterinární lékař. Přípustný pro zařazení do chovu je
i oficiálně vyhodnocený RTG DKK, DLK z členských zemí FCI v případě
importovaných jedinců starších 18 měsíců před importem. Dále je pro zařazení
dochovu povinné genetické vyšetření na trombopatii s výsledkem „clear“ nebo
„carrier“ a vyšetření na cystinurii s výsledkem N/N
f) Přeregistrace psa Plemennou knihou ČMKU.
Je-li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více osob z různých zemí, musí splňovat
podmínky pro zařazení do chovu všech zemí spolumajitelů – nejedená se v tomto
případě o zahraniční krytí.
Zařazení do chovu potvrzuje Plemenná kniha v průkazu původu, vyhotovuje a zakládá
kartu odchovů jedince a vystavuje knihu krytí nebo odchovů. Záznam se provádí až po
splnění všech podmínek. Feny i psi musí být ihned po bonitaci přeregistrováni
Plemennou knihou.
Do chovu se nesmějí zařadit psi a feny, na nichž byl proveden zákrok pro odstranění
nebo zakrytí některé anatomické nebo exteriérové vady.
Majitel chovného jedince zodpovídá za nakládání s chovným jedincem pro chov a
dodržuje časové lhůty pro vyšetření DKK, DLK, účast na bonitaci, použití v chovu.
Druh uchovnění: chovný – tímto se ruší typ chovný s podmínkou.
Vylučující vady a chyby z chovu:
e)

3.

4.

5.
6.
7.
8.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Bílá barva jednoho nebo obou uší
Oko, které není umístěno dokola v černém poli
Nos: nedobarvený
Nekompletní bílý límec, přerušený černou barvou
Hrudní končetiny: černá barva zasahuje pod loket
Pánevní končetiny: černá barva zasahuje pod hlezno
Ocas: převážná část ocasu je černá
Tělo: černá hruď, černé břicho
Skus: klešťový, podkus, předkus
Chrup: absence jakéhokoliv zubu, může chybět pouze P1 nebo M3 a to
maxilmálně v celkovém počtu 2 zuby
Ocas: zálomek ocasu, deformace ocasu a zatočené ocasy na hřbetě
Přítomnost paspárků
Varlata: monorchismus, kriptochismus, abnormál varlat
Jakékoliv kosmetické a chirurgické zákroky pro odstranění nebo zakrytí některé
anatomické nebo exteriérové vady

9. Získání bonitační karty – posouzení jedince pro získání bonitační karty probíhá ve
stanoveném termínu 2 x ročně v průběhu konání akce Landseer klubem ČR – speciální
a klubová výstava. Nebo na žádost členů je možné po předchozí domluvě s PCH
provést bonitaci na národních nebo mezinárodních výstavách v ČR nebo na předem
domluveném místě kdekoliv v ČR, avšak veškeré výlohy spojené s touto bonitací
hradí majitelé bonitovaných jedinců na místě /cestovné dle platné legislativy a
poplatky všech členů bonitační komise za úkon. Bonitovanému jedinci je vypsána
bonitační karta schválena členskou základnou. Bonitační komisi tvoří rozhodčí pro
exteriér plemene landseer a 2 členové výboru LKČR /PCH+1člen výboru LKČR/.
Stránka 4 z 9

Článek VIII - Krycí list
1. Krycí list je základním chovatelským dokladem, který vyhotovuje PCH trojmo, je
platný výhradně s jeho podpisem. KL zasílá PCH na základě žádosti chovatele
nejpozději do 21 dní po jejím obdržení. PCH na KL uvede vhodné krycí psy.
2. Krycí list musí být po uskutečněném krytí (inseminaci) řádně vyplněn ve všech
kolonkách – inseminace potvrzena veterinárním lékařem, který inseminaci provedl. Za
správné vyplnění KL odpovídá majitel feny. Chovatel odešle vyplněný a majitelem
psa i feny podepsaný KL nejpozději do 7 dnů po uskutečněném krytí (u feny po vrhu)
PCH, KL je PCH evidován. Poplatek za vystavení krycího listu hradí chovatel,
poplatek za uskutečnění krytí hradí majitel krycího psa. V případě, že chovatel fenu
nakryje v zahraničí, musí zajistit odeslání dílu pro psa poradci chovu a zaplacení
poplatku, příp. vyřídit tyto náležitosti za zahraničního majitele.
3. Nezabřezne-li fena, je chovatel povinen tuto skutečnost oznámit písemně PCH a
majiteli krycího psa do 75 dnů po nakrytí a vrátit krycí list PCH s poznámkou – fena
nezabřezla.
4. Krycí list musí být vyplňován i v případě, že oba chovní jedinci patří stejnému
majiteli.
5. Platnost krycího listu je 1 rok. Po uplynutí doby platnosti je chovatel povinen do 15
dnů KL vrátit PCH, a to i v případě, že nedošlo ke krytí. Krycí list může být vystaven
v časovém předstihu po splnění podmínek zápisného řádu. Krycí list pro člena LK ČR
pozbývá platnosti v případě přerušení členství.
6. Bez správně vyplněného KL nelze krytí feny uskutečnit.
Článek IX - Krytí
1. Ke krytí ve smyslu tohoto řádu může dojít jen mezi jedinci plemene landseer, kteří
vyhovují ustanovením článku VI a VII tohoto řádu.
a)
Jeden z partnerů musí být plnochrupý.
b)
Jedinec s hodnocením DKK 2/2, FCI C smí mít partnera jen s hodnocením FCI
A, jedinec s hodnocením DLK 1/1, 0/1 nebo 1/0 smí mít partnera jen
s hodnocením DLK 0/0. Jedinec, který má v bonitační kartě v bodě 49 „silně
sazovitý“ smí mít partnera jen s označením „bez sazí“
c)
Koeficient příbuznosti nesmí být větší než 5% počítán na 4 generace.
d)
Ke krytí může dojít mezi jedinci, kteří jsou geneticky vyšetřeni na MD a DM,
kdy alespoň jeden z partnerů musí být vždy Clear a druhý maximálně Carrier.
Výsledky těchto vyšetření se předkládají poradci chovu již při žádosti o krycí
list. Jinak je poradce chovu oprávněn KL nevydat.
2. Krytí feny (jedné) dvěma psy během jednoho hárání je nepřípustné.
3. Krytí přirozenou cestou 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 semeno určeného (dohodnutého) psa nebo semene s veškerou
předepsanou dokumentací a provede záznam v KL. Náklady na inseminaci hradí
majitel feny. Inseminace nesmí být v žádném případě použita mezi jedinci, kteří se již
před tím úspěšně nereprodukovali přirozeným způsobem.
4. Požaduje-li majitel feny opakování krytí během jednoho hárání téže feny, je majitel
krycího psa povinen jedno opakované spojení umožnit.
5. Mezi dvěma vrhy musí být časový odstup od porodu min. 10 měsíců, mezi dvěma
vrhy jedné feny musí být vynecháno min. 1 hárání. Vrhem se rozumí i pouze 1
narozené štěně.
6. K chovu může být použit jen zdravý jedinec, udržovaný v dobré kondici.
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7. Chovné využití zapůjčených zahraničních chovných jedinců na území ČR. Zvířata a
držitel musí splňovat tyto podmínky:
a) zvíře musí splňovat podmínky DKK stanovené LK ČR, být chovně uznán v zemi
svého majitele, chovnost musí být řádně vyznačena a doložena a musí být
ověřitelná;
b) zvíře musí být vybaveno originálem PP (k nahlédnutí po celou dobu zapůjčení) a
smlouvou s plnou mocí k podpisování krycích listů mezi majitelem psa a
držitelem v ČR. Zvíře a jeho PP musí splňovat podmínky FCI.
c) v případě zapůjčení zahraniční chovné feny na více než 2 vrhy a zahraničního
chovného psa na více než 3 krytí musí tito splnit podmínky chovnosti LK ČR.
d) při zapůjčení feny do konkrétní chovatelské stanice je zapůjčení přípustné pouze
na 1 vrh.
8. Krycí list pro krytí zahraničními plemeníky, kteří jsou v příslušné zemi zařazeni do
chovu, vystavuje PCH. Pro vystavení KL je nutno dodat příslušné dokumenty:
a) kopie PP
b) doklad o uchovnění jedince v dané zemi
c) doklad o vyšetření a vyhodnocení DKK, genetická vyšetření MD a DM, pokud jsou
k dispozici. Pokud k dispozici nejsou, musí vždy fena mít tato vyšetření Clear.
Zahraniční plemeník musí pro krytí feny v ČR splňovat podmínky bodu č.1 článku IX
– Krytí
9. Úhrada za krytí je věcí vzájemné dohody a měla by být sjednána písemně. LK ČR
nebude a ani nemá žádné právo řešit možné majetkoprávní spory z tohoto vyplývající.
10. Je-li jako úhrada za krytí poskytováno štěně, přísluší prvá volba chovateli, druhá
majiteli krycího psa. Další má být sepsáno v dohodě, která by měla hlavně obsahovat
tyto body:
a)
doba výběru štěněte majitelem psa,
b)
doba odběru štěněte majitelem psa,
c)
doba, po které právo na výběr štěněte zaniká,
d)
doba, po které právo na odběr štěněte zaniká .
11. Přejde-li krycí pes do vlastnictví jiného majitele, je původní majitel povinen
nabyvateli psa písemně oznámit všechny nesplněné závazky vyplývající z
vlastnického poměru ke psu.
12. Změní-li se majitel březí feny, je původní majitel povinen okamžitě oznámit
příslušnému PCH a majiteli krycího psa jméno a adresu nabyvatele feny, tomu potom
jméno a adresu majitele krycího psa. Uvedené změny je nutné oznámit Plemenné
knize.
13. Krytí v zahraničí musí být doloženo fotokopií průkazu původu zahraničního psa nebo
jeho opisem ověřeným plemennou knihou, která psa zařadila do chovu, s uvedením
předků nejméně do 3.generace, vyhodnocení RTG DKK a doložením splnění
chovnosti v zemi majitele. Žádost zasílá chovatel PCH. Zahraniční krycí pes musí
splňovat podmínku RTG DKK max. 2.stupně
14. Plemenná kniha vystavuje pro každého psa zařazeného do chovu knihu krytí, pro
každou fenu knihu odchovů.
Majitel psa i feny je povinen:
a)
provádět záznamy v knize o chovném využití jedince průběžně a podrobně
podle předtisku;
b)
knihu na požádání předložit všem kontrolním nebo chovatelským orgánům LK
ČR a Plemenné knihy;
c)
při změně vlastnictví chovného jedince předat knihu jeho novému majiteli.
15. Pro zvířata importovaná do ČR, která jsou chovná v zemi svého původu nebo jiné třetí
zemi, platí stejné podmínky jako pro zapůjčená zahraniční chovná zvířata do ČR. Před
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uznáním chovnosti v ČR je navíc nutné úspěšné absolvování bonitace v ČR. Zvířata
narozená a zapsaná v ČR musí při reexportu do ČR splnit veškeré podmínky k
zařazení do chovu, přestože jsou uchovněna v jiné zemi.
16. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.
17. Fena smí být použita k chovu (datum krytí) naposledy v den dosažení stáří 8 let.
Výjimku z tohoto ustanovení může, v souladu se specifickými podmínkami plemene,
povolit výbor LK ČR za předpokladu, že použití k chovu není na úkor zdravotního
stavu feny. Zdravotní stav feny musí být v tomto případě asi měsíc před
předpokládanou říjí odborně vyšetřen veterinárním lékařem, přičemž v době krytí
nesmí být toto potvrzení starší 3 měsíců.
Veterinární lékař potvrzuje, že zdravotní stav feny umožňuje březost bez nadměrných
zdravotních rizik.
18. Pes může být použit k chovu celoživotně, pokud to dovoluje jeho zdravotní stav.
19. Krytí chovným psem feny ze zahraničí podléhá povolení poradce chovu před
termínem krytí. Žádost lze provést písemnou formou nebo e-mailem, je nutno dodat
kopii PP feny. Majitel chovného psa doloží, že se jedná o chovatele pod FCI. Majitel
chovného psa po úspěšném krytí hradí poplatek za krytí LK ČR.
Článek X - Vrh a kontroly vrhů
1. Kontrolu narozeného vrhu štěňat provádí PCH LK ČR povinně u všech vrhů
chovatelské stanice. Výsledek kontroly vrhu je zaznamenán do formuláře LK ČR kontrola vrhu, a opatřen razítkem PCH. Kontrole vrhu musí být chovatel přítomen.
2. Chovatel je povinen nejpozději do 7 dnů po porodu ohlásit vrh PCH, a to vyplněním
krycího listu 1, který pošle poštou PCH. Do 7 dnů po porodu je chovatel povinen
podat zprávu majiteli krycího psa.
3. Fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici dle
posouzení veterinárním lékařem. Utrácení zvířat v chovech, včetně regulace počtu
štěňat, smí pouze veterinární lékař v případech uvedených v § 5 zákona č. 246/1999
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
4. Chovatel je povinen umožnit PCH a jím pověřeným funkcionářům klubu kontroly
situace ve svém chovu landseerů. Je-li pro část vrhu využívána kojná fena, je povinen
zajistit provádění kontrol i v místě jejího umístění.
5. Počet kontrol stanoví PCH po dohodě s chovatelem podle situace ve vrhu. Kontrola je
zaměřená na dodržování předpisů, ustájení a hygieny feny a potomstva. Pokud
chovatel návrh PCH na provedení kontroly neakceptuje, není vyloučeno kárné
opatření.
6. Zjistí-li PCH ve vývoji štěňat, ve výživě nebo ustájení feny a štěňat závažné
nedostatky, navrhne kontrolní komisi LK ČR kárné opatření. Proti kárným opatřením
se může chovatel odvolat do 3 týdnů.
7. Přihlášku k zápisu štěňat do PK musí chovatel předložit na předepsaném tiskopise
nejpozději do 60 dnů po porodu PCH, kterému byl zaslán původní vyplněný krycí list.
Poradce chovu a Plemenná kniha evidují data přijmu přihlášek k zapsání štěňat.
Plemenná kniha nezapíše vrh a nevystaví průkazy původu štěňat starších 3 měsíců.
8. Všechna štěňata z vrhu musí být otetována/očipována ještě u chovatele. Všechna
štěňata vrhu mají při dodržení všech podmínek tohoto řádu nárok na vystavení
průkazu původu. Tetování/čipování se provádí chovatel u veterinárního lékaře mezi
42. až 50. dnem stáří, nejpozději v 7 týdnech. Označen musí být celý vrh najednou
jednotně.
9. Veškeré náklady spojené s vrhem, tetováním a poplatky za úkony Plemenné knihy,
hradí chovatel, kromě úhrady cestovného poradci chovu. Jedinou výjimkou jsou
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namátkové kontroly, k nimž je oprávněn PCH, náklady na tyto kontroly vrhu hradí LK
ČR.
10. Chovatel je povinen pečovat o fenu v době březosti a kojení i o celý vrh štěňat, aby byl
zajištěn jejich zdárný vývin a zdraví feny. Doporučuje se, aby si chovatel vedl
pravidelné záznamy o vývoji štěňat včetně váhových přírůstků.
11. Při předávání štěňat novým majitelům musí být štěňata stará nejméně 50 dnů a musí
být schopna samostatně přijímat potravu. Štěňata musí svým psychickým a fyzickým
stavem odpovídat běžné landseeří populaci srovnatelného věku.
12. K vývozu štěňat do zahraničí není potřeba souhlasu LK ČR. PP exportovaných štěňat
musí být označeny na ČMKU razítkem EXPORT PEDIGREE, v opačném případě
pozbývá PP v zahraničí platnost.
13. Pokud v rozpětí 10 dnů porodí u chovatele dvě nebo více fen, má PCH právo vykonat
více kontrol vrhů. Chovatel musí odpovídajícím způsobem zajistit identitu štěňat
jednotlivých vrhů. V případě, že má PCH vážné pochybnosti o identitě štěňat
v jednotlivých vrzích, může na základě návrhu PCH nařídit výbor LK ČR krevní
zkoušku. Do vyřízení identity štěňat bude pozastaveno zapsání vrhu do Plemenné
knihy. V případě, že se původní pochybnosti potvrdí, náklady na krevní zkoušku hradí
chovatel. Tímto není dotčena možnost kárných opatření.
14. a) V případě vážné pochybnosti o původu vrhu nařídí výbor LK ČR na základě návrhu
PCH jeho prověření krevní zkouškou jako podmínku zapsání do Plemenné knihy.
Odběru krve prováděnému podle Všeobecně platných veterinárních předpisů krycímu
psovi, feně i štěňatům musí být kromě majitelů přítomen PCH, nebo pověřený člen
výboru. V případě prokázání pochybnosti, náklady na krevní zkoušky hradí chovatel.
Tímto není dotčena skutečnost, že štěňata nebudou zapsána do Plemenné knihy a
s chovatelem bude zavedeno disciplinární řízení.
b) Na základě písemné žádosti člena/členů LK ČR může být provedena krevní
zkouška u jedinců, u kterých je pochybnost jejich původu. V písemné žádosti musí být
jasně uvedeny důvody pochybnosti a konkrétní jedinci, u kterých se žádá o krevní
zkoušku. V případě prokázání pochybnosti hradí náklady na krevní zkoušky chovatel,
v opačném případě hradí náklady žadatel/žadatelé. Tímto není dotčena možnost
kárných opatření.
15. Cena štěněte patří do kategorie smluvních cen. Součástí ceny štěněte je jeho PP.
Náklady na jeho vydání hradí chovatel.
16. PCH nesmí provádět kontroly ve vlastní chovatelské stanici, tyto kontroly provádí
osoba pověřená výborem LKČR.
17. Nedodržení ustanovení tohoto řádu a pokynů poradce chovu může mít za následek
nezapsání vrhu do Plemenné knihy, tím není vyloučeno kárné opatření.
Článek XI.- Umožnění chovu pro nečleny LK ČR
1. LK ČR umožní chov pro nečleny klubu. Pro chov musí být splněny podmínky
platného Zápisního řádu LK ČR.
2. LK ČR a nečlen předem podepíší Smlouvu o poskytování chovatelského servisu
včetně finančních podmínek a to nejpozději před vystavením krycího listu.
3. V případě, že nečlen prokazatelně porušil předpisy související s chovem, není
povinností LK ČR poskytovat nečlenovi chovatelský servis (uzavřít smlouvu).

Článek XII.- Závěrečná ustanovení
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1. Vědomý prodej štěňat obchodním organizacím nebo obchodníkům se psy je v rozporu
s řády FCI a je tedy zakázán. Takový chovatel bude postižen zákazem chovu až
vyloučením z klubu.
Tento Zápisní řád byl schválen členskou schůzí LK ČR ze dne 21. 9. 2019 a nabývá účinnosti
dnem jeho schválení.
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