
Metodický list - Podmínky krytí a odchov koťat 
 

1. Obecně 
Chov koček probíhá v souladu s CHŘ a metodickými listy. 
 

Chovatel je povinen učinit taková opatření, aby nemohlo dojít k nežádoucímu či 
neplánovanému krytí.  

 
2. Věk a předčasné krytí 
Pro plemenitbu - odchov je možno použít pouze zdravá chovná zvířata po dosažení 1 roku 

jejich věku. 
 

Je-li ze zdravotních důvodů nutné nebo vhodné nakrýt kočku již v období mezi 9. a 12. 
měsícem věku, je třeba o to předem písemně požádat HPCH  a předložit odůvodnění 

žádosti se souhlasným vyjádřením veterinárního lékaře. Záznam o schválení předčasného 
krytí se uvede do zápisu z následujícího jednání CHK.  
 

Je-li ze zdravotních důvodů nutné nebo vhodné krýt kocourem již v období mezi 9. a 12. 
měsícem věku, je třeba předem požádat veterinárního lékaře o souhlasné písemné 

vyjádření a to přiložit ke krycímu listu při žádosti o PP. 
 
Pro krytí kocourem není stanovena horní věková hranice, krytí koček je možné do dne 

jejich 9. narozenin. O krytí kočky v pozdějším věku je třeba  předem písemně zažádat 
HPCH, součástí žádosti je veterinární atest o dobré kondici kočky. Souhlas s krytím platí 

pro 1 vrh. Záznam o schválení krytí v pozdějším věku se uvede do zápisu z následujícího 
jednání CHK 
 

Při krytí kočky (samice) před 10. měsícem věku je vystavení PP zatíženo zvýšeným 
poplatkem (+ 100%). 

Při nedodržení spodní povolené hranice pro reprodukci chovných zvířat jsou tyto případy ve 
vztahu k vystavení PP a dalšímu chovu posuzovány individuálně a jsou předávány 
k projednání orgánům Státní veterinární správy, která provádí dozor nad dodržováním 

povinností uložených chovatelům podle § 22, zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání. 

 
3.  Krytí 
Chovatelé jsou povinni vytvořit k páření přiměřené podmínky (dostatek prostoru, pocit 

pohody a bezpečí) a zajistit identitu obou zvířat, určených k páření.  
 

Během jedné říje smí být kočka nakrývána pouze jedním kocourem. Minimální časový 
odstup mezi krytím dvěma různými kocoury jsou 3 týdny. Dvojí nakrytí, tj. současné 
nakrytí dvěma různými kocoury, je nepřípustné.  

 
Chovný kocour smí být během období 14 dnů použit k nakrytí nejvýše dvou různých koček. 

Omezující ustanovení pro krytí se vztahuje i na použití chovného kocoura, registrovaného 
podle pravidel FIFe při krytí non-FIFe koček.  
 

4. Podmínky krytí  
Krytí kocourem a krytí kočky v zahraničí (FIFe) a krytí non-FIFe kocourem            

a non-FIFe koček 
Krytí kocourem registrovaným plemennou knihou jiného člena FIFe, krytí kočky 

registrované plemennou knihou jiného člena FIFe, krytí non-FIFe kocourem a non-FIFe 
koček ať v tuzemsku či v zahraničí je přípustné za podmínek stanovených CHŘ a řídí se 



stejnými zásadami jako krytí mezi kočkami registrovanými naší plemennou knihou 
(SCHK).  

Při krytí non-FIFe kocourem je třeba doložit členství jeho majitele v chovatelské 
organizaci/klubu a doporučuje se konzultovat PP kocoura s poradcem chovu, aby se 
předešlo případným odlišnostem registračních pravidel.  

 
Krytí non-FIFe koček 

Poskytování krytí v  ČSCH registrovanými kocoury kočkám členů jiných chovatelských 
(non-FIFe) organizací se řídí těmito pravidly:  
- kocour zásadně může krýt pouze kočky s PP. Za jakékoliv následné problémy (např. 

problém vzniklý podceněním odlišností standardu plemene či rozdílnému rozsahu uznaných 
barevných variet) odpovídá chovatel, který krytí uskutečnil nebo poskytl;  

- otázky členství majitele kočky, přípustnosti krytí či chovnosti u kočky řeší členská (non-
FIFe) organizace, v níž je organizován majitel kočky;  

- chovný kocour smí být během období 14 dnů použit k nakrytí nejvýše dvou různých 
koček;  
- omezující ustanovení pro krytí se vztahuje i na použití chovného kocoura, registrovaného 

podle pravidel FIFe při krytí non-FIFe koček. 
 

5. Smlouva o krytí  
Chovatelé jsou povinni si navzájem doložit:  
- platné členství v ČSCH, jiné FIFe nebo non-FIFe organizaci; 

- dobrý zdravotní stav zvířat, povinná očkování a povinná zdravotní vyšetření;  
- souhlas poradce chovu s krytím zvolených partnerů na krycím listě, pokud nejde o volnou 

plemenitbu.  
Další podmínky páření jsou zcela závislé na vzájemné dohodě chovatelů, kteří mají právo 
navzájem požadovat předložení i jiných (nepovinných) zdravotních vyšetření, testů a 

chovatelských dokumentů.  
 

Před krytím se doporučuje uzavřít písemnou smlouvu a zejména určit výši poplatku, jeho 
splatnost, popř. způsob poskytnutí náhradního krytí, právo na vrácení části poplatku při 
neúspěšném krytí apod.  

 
6. Opakovaný výskyt vrozených vad, utracení zvířat 

V případě, že se u odchovů téže chovatelské stanice opakovaně projeví vrozené vady, 
jakékoliv morfologické defekty, nedostatečný vývin či zakrnělý vzrůst, je CHK oprávněna 
výskyt vady prošetřit a zjištěné nedostatky na straně chovatele řešit příslušným opatřením. 

V nutných případech může CHK rozhodnout o trvalém vyřazení rodičů defektních zvířat z 
chovu, resp. doporučit jejich kastraci.  

 
Utracení prokazatelně defektních, života neschopných koťat může provést pouze 
veterinární lékař co nejdříve po jejich narození.  

 
Toto ustanovení je obecně závaznou zákonnou podmínkou pro každé utracení zvířete. 

Chovatel, který se dopustí nezákonného utracení zvířete anebo k němu jiného podněcuje, 
se kromě obecné zákonné odpovědnosti vystavuje kárnému řízení.  
 

7. Přetisk Nevhodné k chovu 
Kočka, která opakovaně rodí jen císařským řezem, nesmí být použita k dalšímu chovu. 

Z evidenčních důvodů je v PP nutný přetisk Nevhodné k chovu, doporučena je kastrace.  
 

O doplnění PP přetiskem Nevhodné k chovu může majitel kočky požádat kdykoliv, podle 
vlastního uvážení, z jakýchkoliv důvodů, popř. bez uvedení důvodu, a to i u dospělého 
zvířete.  


