
Metodický list - Průkazy původů (rodokmeny), vydávání duplikátů 

 

 

1. Žádost o vydání PP (rodokmenů) – krycí list 

Žádostí o vydání PP a zápis do plemenné knihy SCHK je krycí list, který kompletně vyplněný 

zasílá chovatel plemenné knize do 8 týdnů po narození koťat. 

 

Je-li to nutné, lze případně doplnit některé údaje do krycího listu až dodatečně (např. 

zbarvení), vždy po předchozí dohodě s plemennou knihou.  

 

Plemenná kniha vystaví PP zpravidla do 30 dnů od data doručení krycích listů zaslaných 

chovatelem, pokud tomu nebrání závažná okolnost (neúplnost dodaných dokladů, závady ve 

vyplnění formuláře apod.). 

 

2. Pravidla vyplnění krycího listu 

Jména rodičovských zvířat musejí být uvedena přesně podle jejich PP, součástí registračního 

čísla je i zkratka PK – LO nebo RX.  

 

Jména koťat z téhož vrhu musí začínat stejným písmenem. Při prvním vrhu lze začít libovolným 

písmenem abecedy, ale následující vrh téže chovatelské stanice (kterékoliv kočky) začíná 

následujícím písmenem abecedy. Jméno nesmí být delší než 19 znaků včetně mezer (z 

důvodů počítačového zpracování).  

 

Oba rodiče musí být identifikovatelní mikročipem, jeho číslo musí být uvedeno v krycím listu. 

Mikročip musí odpovídat normě ISO 11784, ISO 11785 nebo musí mít majitel kočky 

odpovídající vlastní čtecí zařízení.  

 

3. Přílohy ke krycímu listu – bez nich nebude možné PP vydat 

a) Při prvním krytí některým z rodičů je společně s krycím listem plemenné knize odeslána 

čitelná fotokopie jeho PP a kopie požadovaných veterinárních atestů: 

- kocour má normálně utvářená varlata a obě sestouplá v šourku; 

- kocour a kočka nemají pupeční kýlu; 

- NFO, BUR, KOR – výsledky povinného genetického testu (viz Metodický list); 

- bílé kočky - nutno doložit potvrzení od veterinárního lékaře, že kočka slyší, je 

doporučeno provádět audiometrická vyšetření - BAER test; 

Veškeré zdravotní testy a vyšetření se provádí zásadně u zvířat předem označených 

mikročipem, včetně testů k určování rodičovství, genetických testů, vyšetření sluchu, vyšetření 

zálomků, kýly, varlat apod. 

 

b) Vyjádření hlavního poradce chovu nebo poradce chovu – bylo-li k uskutečnění krytí nutné – 

se uvádí nejlépe přímo do krycího listu.  

 

4. Chyby v krycích listech, opožděně podaný krycí list 

Chovatelem opožděně, neúplně či chybně vyplněný KL může mít za následek nedodržení lhůty 

pro vystavení PP plemennou knihou. V těchto případech může PK stanovit při registraci 

navýšení poplatku za PP.  

Není-li ze strany PK dodržena lhůta pro vystavení i přes prokazatelně kompletní a včasné 

dodání podkladů, jsou PP vystaveny bezplatně. Lhůta nemusí být dodržena v případě 

nepředvídatelných okolností nebo okolností, které není PK schopna ovlivnit. 

 

5. Dodatečně vydané PP  

PP na vrh nelze vydat dodatečně. Výjimku CHK připustí jen ve zcela výjimečných, mimořádně 

odůvodněných případech.  

 

6. Nevydání PP 

V odůvodněných případech plemenná kniha PP nevystaví. PP není vydán, jestliže chovateli byl 

pravomocným kárným rozhodnutím omezen výkon členských práv k chovatelské stanici nebo 

plemenitbě. 

 

http://www.schk.cz/schk/dokumenty/ml_chk1_2013.pdf


7. Pochybnosti o identitě některého z rodičů 

Pokud okolnosti nasvědčují důvodnému zpochybnění identity některého z rodičů vrhu, je třeba 

původ potomků doložit provedeným genetickým testem paternity.  

 

 

8. Přetisk „Nevhodné k chovu” 

Přetisk Nevhodné k chovu je použit zejména:  

- pokud při řízené plemenitbě poradce chovu páření předem písemně neschválil;  

- pokud při řízené plemenitbě chovatel nedodržel předem stanovená pravidla nebo byl      

  experiment předčasně ukončen;  

- na žádost chovatele nebo majitele; 

- rozhodnutím Chovatelské komise.  

 

9. Přetisk „Bez oprávnění k chovu” 

PP je možné alternativně doplnit přetiskem Bez oprávnění k chovu. Tento přetisk je určen pro 

označení PP zvířete, u nějž si chovatel nepřeje, aby bylo z jakéhokoliv důvodu v budoucnosti 

využito pro chov. Přetisk je v rámci ČSCH závazný. Pominou-li důvody pro toto rozhodnutí, 

může majitel chovatelské stanice, ze které zvíře pochází, požádat o vystavení duplikátu PP bez 

tohoto označení. Postupuje se stejně, jako u jiné žádosti o vystavení duplikátu PP.  

 

10. Duplikát PP 

Duplikát za ztracený nebo znehodnocený PP vystaví plemenná kniha na žádost chovatele nebo 

majitele za stanovený poplatek.  Žádosti o vydání duplikátů jsou nejprve zveřejněny na 

webových stránkách SCHK a teprve, nedojde-li na adresu plemenné knihy koček do jednoho 

měsíce od zveřejnění protest proti vystavení, může být duplikát vydán.  

 

11. Platnost PP  

PP jsou veřejné listiny. Jejich platnost může být pozastavena nebo omezena, jsou-li záznamy 

neúplné, chybné nebo neoprávněně opravované.  

Použít PP pro jiné zvíře, než pro které byl vystaven, je zakázáno. 

 

12. Úhyn nebo pohřešování zvířete s PP 

Uhyne-li zvíře zapsané v některé z plemenných knih, je povinností majitele uhynulého zvířete, 

aby tuto skutečnost ohlásil plemenné knize a předložil PP k provedení záznamu o úhynu do 8 

týdnů od úhynu zvířete.  

 

Podobně je třeba postupovat, je-li zvíře pohřešováno. Znovunalezení pohřešovaného zvířete je 

vázáno na spolehlivou, průkaznou identifikaci a přiměřeně omezeno časově.  

 


