Cane Corso klub Česká republika, z. s.,
(CCKČR / Klub)

IČ 67983219, sídlo Dukelských hrdinů 747/19, Holešovice, 170 00 Praha 7

Doplnění Zápisního řádu
Čl. 1
Krytí jedinců uchovněných v České republice
1.

Krýt jedincem uchovněným v České republice lze za podmínek stanovených v Zápisním řádu
Českomoravské kynologické unie, pokud současně takový jedinec před vlastním krytím splňuje
podmínku č. 5 (genetický test na DSRA) uvedenou v článku 5 tohoto Doplnění zápisního řádu.

2.

Doklady o splnění podmínky, jak je uvedeno v odstavci 1. tohoto článku předkládá majitel feny
spolu s krycím listem č. 2.
Čl. 2
Zahraniční krytí

1.

Krýt zahraničním psem lze, pouze pokud tento pes před vlastním krytím splňuje všechny podmínky
uvedené v článku 5 tohoto Doplnění zápisního řádu, vyjma podmínky č. 4 (DNA profil), která
splněna být nemusí.

2.

Doklady o splnění podmínek, jak je uvedeno v odstavci 1. tohoto článku předkládá majitel feny
spolu s krycím listem č. 2.

Čl. 3
Zapůjčení zahraničního chovného jedince
1. Užít k chovu lze zapůjčeného zahraničního jedince, pouze pokud tento jedinec před vlastním krytím
splňuje všechny podmínky uvedené v článku 5 tohoto Doplnění zápisního řádu.
2.

Zapůjčení se dokládá smlouvou mezi majitelem a tím, kdo si psa zapůjčil. V případě, že tato
smlouva není v českém jazyce, je nutné současně doložit úřední překlad této smlouvy. V této
smlouvě musí být přesně stanoveny podmínky zapůjčení a využití tohoto jedince.

3.

Doklady o splnění podmínek, jak je uvedeno v odstavci 1. tohoto článku a smlouvu uvedenou
v odstavci 2. tohoto článku předkládá majitel feny spolu s krycím listem č. 2.

Čl. 4
Uznání chovnosti importovaných jedinců
1.

Uznat zahraniční chovnost importovaných jedinců Klubem lze, pouze pokud tento jedinec splňuje
podmínky č. 1 až 4 uvedené v článku 5 tohoto Doplnění zápisního řádu.

2.

Doklady uvedené v tomto článku předkládá majitel importovaného jedince spolu s žádostí o uznání
zahraniční chovnosti.

3.

V případě importu již chovného jedince ze zahraničí a uznání zahraniční chovnosti Klubem dle
tohoto článku provede jednatel Klubu do průkazu původu daného jedince jím podepsaný zápis
„uznána zahraniční chovnost“, aby mohla být řádně provedena přeregistrace do rejstříku chovných
jedinců ČMKU. Pro krytí jedince, u něhož byla uznána zahraniční chovnost a byl přeregistrován do
rejstříku chovných jedinců ČMKU platí podmínky uvedené v článku 1 tohoto Doplnění zápisního
řádu.
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4.

Podle podmínek tohoto článku nelze uznat chovnost u reimportovaných jedinců.
Čl. 5
Podmínky a doklady o jejich splnění

1. Jedinec musí být chovný v zemi (dále v tomto článku jen „Chovná země“), kde je zapsán
v plemenné knize organizací, která je členem FCI; dokládá se oboustrannou kopií průkazu původu
jedince, kde je jasně od organizace zastřešené pod FCI vyznačeno, že jedinec je chovný v Chovné
zemi.
2.

V případě, že v Chovné zemi není požadováno splnění podmínek chovnosti pro zařazení do chovu,
požaduje se pro jedince i
a) absolvování výstavy vyššího typu pod záštitou FCI (se zadáváním titulu minimálně CAC)
takovým jedincem s hodnocením výborný nebo velmi dobrý (v mezitřídě, třídě otevřené,
pracovní, vítězů nebo šampionů), dokládá se výstavním posudkem,
nebo
b) zápis potomka jedince do plemenné knihy organizací, která je členem FCI; dokládá se
oboustrannou kopií průkazu původu potomka jedince.

3.

Jedinec musí splňovat podmínky dysplazie kyčelního kloubu stanovené Klubem pro uchovnění
v Podmínkách pro uchovnění psů plemene Cane Corso; dokládá se vyhodnocením DKK
provedeným veterinárním lékařem specializovaným v ČR pro posuzování DKK, s nímž má Klub
uzavřenou smlouvu na posuzování DKK, nebo veterinárním lékařem ze země, v níž je jedinec
uchovněn.

4.

Jedinec musí mít zpracován DNA profil dle normy ISAG2006 a novější. DNA profil musí být
zpracován akreditovanou laboratoří, která má s Klubem uzavřenou smlouvu na zpracování DNA
profilů. Odběr vzorků pro vyhotovení DNA profilu a odeslání do akreditované laboratoře může
provést pouze předseda klubu nebo jednatel klubu nebo v ČR oprávněný veterinární lékař (viz
předpisy KVL) nebo přímo akreditovaná laboratoř, která má s klubem uzavřenou smlouvu na
zpracování DNA profilů. Osoba provádějící odběr vzorků je povinna ověřit identitu zvířete z čísla
čipu a tuto identitu uvést do formuláře, který je zasílán společně se vzorkem; dokládá se
laboratorním vyhodnocením akreditované laboratoře.

5.

Alespoň jeden z obou jedinců, u nichž dochází ke krytí, musí mít vyhotovený genetický test na
DSRA (dentálně-skeletální-retinální anomálie) s negativním výsledkem na zmutovaný gen
způsobující toto onemocnění, tzn., že tento jedinec je dominantním homozygotem, nesoucím obě
původní, nezmutované alely.
Genetický test na DSRA musí být zpracován laboratoří společnosti Genomia nebo společnosti
LABOKLIN. Odběr vzorků pro vyhotovení genetického testu na DSRA jedince a odeslání do
laboratoře může provést pouze předseda klubu nebo jednatel klubu nebo v ČR oprávněný
veterinární lékař (viz předpisy KVL) nebo přímo daná laboratoř provádějící test. Osoba provádějící
odběr vzorků je povinna ověřit identitu zvířete z čísla čipu a tuto identitu uvést do formuláře, který
je zasílán společně se vzorkem.

1.
2.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení
Toto Doplnění Zápisního řádu je účinné dnem 1.9.2022. Dnem účinnosti tohoto Doplnění Zápisního
řádu pozbývají účinnosti všechna dosavadní znění Doplnění Zápisního řádu.
Toto Doplnění Zápisního řádu bylo schváleno nejvyšším orgánem spolku dne 2.7.2022.
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