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PREAMBULE  

Tento organizační řád (dále jen „OŘ“) navazuje na stanovy KLUBU ANGLICKÉHO BULL TERRIERA, z.s. 
(dále jen „KABT“) a určuje pravidla chovu čistokrevného plemene bulteriér (dále jen „BT“) a plemene 
miniaturní bulteriér (dále jen „MBT“) jako předpoklady garance čistokrevné plemenitby plemen BT a 
MBT.  

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1.1.1. OŘ upravuje zejména 

a) podmínky zařazení jedinců plemen BT a MBT do chovu a pravidla chovu BT a MBT, 

b) administrativní postup procesu chovu od zařazení do chovu, přes krytí až po zápis vrhu 
do plemenné knihy, 

c) pravidla pro zdravotní vyšetření povinná k uchovnění, 

d) pravidla pro udělování certifikátů zdraví, 

e) důsledky porušení OŘ. 

2. ÚČEL A PŮSOBNOST  

2.1.1. OŘ slouží k řízení a kontrole chovu v KABT plemen BT a MBT s průkazem původu vydaných 
pod FCI v působnosti KABT.  

2.1.2. OŘ je závazný pro všechny členy KABT a osoby, které s KABT uzavřely smlouvu o poskytnutí 
servisu. Dále je OŘ závazný též pro majitele jedinců plemene BT a MBT, pokud je chtějí 
uplatnit v chovu, i když majitelé nejsou členy KABT.  

2.1.3. Oblasti neupravené tímto OŘ se řídí obecnými pravidly chovu čistokrevných psů upravených 
v předpisech vyšších kynologických orgánů (FCI, ČMKU, ČMKJ) a všeobecnými právními 
předpisy vztahujícími se k chovu a držení zvířat, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na 
ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 166/199 Sb., o 
veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) ve znění 
pozdějších předpisů.  

2.1.4. OŘ nenahrazuje Řád ochrany zvířat při chovu psů ČMKU/ČMKJ a ostatní řády a Směrnice 
ČMKU/ČMKJ. 

3. CHOV BT a MBT A CHOVNÍ JEDINCI 

3.1.1. Chovní mohou být pouze jedinci s platným průkazem původu, jenž je vystavený nebo 
registrovaný plemennou knihou ČMKU/ČMKJ, a kteří splňují podmínky stanovené KABT. 
K chovu lze použít chovné jedince v případě převodu práva chovu či spolumajitelství 
chovatelů z více států zapsané v plemenné knize členského státu FCI nebo v plemenné knize 
FCI uznávané. Chov prostřednictvím jiné kynologické organizace je zakázán. 

3.1.2. MBT lze chovat pouze pod jedním klubem (KABT nebo KCHMPP). Přestup je možný pouze 
jednou za tři (3) roky. Chovatel může uchovňovat své jedince pouze v klubu, pod kterým 
chová.   
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3.1.3. Jedinci chovní pod KCHMPP jsou chovní i u KABT za podmínky, že doloží všechny výsledky 
povinných zdravotních vyšetření a genetických testů. Vyšetření sluchu BAER a genetický test 
na luxaci oční čočky (PLL) budou uznány na základě originální zprávy nebo pokud budou 
zapsány do průkazu původu jedince. U vyšetření ledvin a srdce je nutno doložit sonografické 
vyšetření od akreditovaného veterináře KABT. 

3.1.4. Jedinci importovaní z členských zemí FCI jako chovní musí v případě přeregistrace na českého 
majitele splnit podmínky chovnosti KABT. Vyšetření sluchu metodou BAER a genetický test na 
luxaci oční čočky (PLL) budou uznány na základě originální zprávy nebo pokud budou zapsány 
v průkazu původu daného jedince.  

3.1.5. KABT vede aktualizovaný seznam chovných fen a psů.  

3.1.6. Jako chovný jedinec je pes/fena zapsán v genealogii po potvrzení splnění podmínek chovnosti 
poradcem chovu. V dalším kalendářním roce je pes/fena uveden jako chovný jedinec za 
předpokladu, že majitel jedince se stane členem KABT a uvede psa/fenu v registrační kartě 
při přihlášení do KABT. Není-li pes/fena na registrační kartě majitele uveden, je status psa 
/feny změněn v genealogii KABT z chovného jedince na „splnil podmínky chovnosti“ a 
nemůže být použit v chovu; to nevylučuje, aby byl na seznam chovných jedinců dopsán po 
následovném zaslání aktualizované registrační karty nebo po uzavření smlouvy s KABT jako 
nečlen. 

4. PORADCE CHOVU 

4.1.1. Poradce chovu je člen výboru KABT, který vystavuje krycí listy, vede seznam chovných jedinců 
a zabezpečuje chovatelský servis KABT a vykonává další činnosti svěřené mu tímto OŘ.  

4.1.2. Výbor KABT může jmenovat z řad svých členů též pomocného poradce chovu. 

5. PODMÍNKY ZAŘAZENÍ DO CHOVU 

 Podmínky pro zařazení do chovu 

5.1.1. Podmínky pro zařazení do chovu jsou 

a) platné členství majitele psa v KABT nebo uzavření smlouvy mezi majitelem psa a KABT o 
poskytování služeb nečlenovi,  

b) prokázání původu psa platným originálem průkazu původu vystaveným nebo 
registrovaným plemennou knihou ČMKJ/ČMKU,  

c) absolvování svodu ve věku nejméně devíti (9) měsíců,  

d)  dosažení minimální věkové hranice patnácti (15) měsíců,  

e) absolvování nejméně jedné výstavy vyššího typu (tj. výstava s možností udělení CAC) na 
území ČR nebo v zahraničí pod FCI ve věku od devíti (9) měsíců s oceněním 

• výborný u psa 

• minimálně velmi dobrá u feny, 
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f) prokázání absolvování povinných zdravotních vyšetření/testů 

• u BT:  

▪ vyšetření sluchu BAER  

▪ vyšetření ledvin  

o buď sonografické (USG ledvin)  

o nebo genetický test na polycystickou ledvinu (PKD)  

▪ ultrazvukové vyšetření srdce Doppler. 

• u MBT:  

▪ genetické vyšetření luxace oční čočky (PLL) nebo doložení CBB 

▪ vyšetření sluchu BAER  

▪ sonografické vyšetření ledvin (USG ledvin)  

▪ ultrazvukové vyšetření srdce Doppler  

5.1.2. Výjimečně v důsledku vyhlášení vládních opatření, která omezují pohyb či shromažďování 
osob, která neumožní konání výstav vyššího typu, může výbor KABT rozhodnout o uspořádání 
tzv. uchovňovacího svodu, který nahrazuje též podmínku chovnosti stanovenou v článku 
5.1.1. e) OŘ. Vylučující vady z chovu platí i pro uchovňovací svod. 

5.1.3. Podrobné podmínky a postup pro povinná zdravotní vyšetření/testy jsou upravena dále 
v článku 6. OŘ. Podrobné podmínky a pravidla svodu jsou upravena dále v článku 7. OŘ.  

 Vylučující vady z chovu 

5.2.1. Vylučujícími vadami z chovu jsou kryptorchismus, monorchismus, agresivita, bázlivost a 
modré oko. 

6. PRAVIDLA PRO POVINNÁ ZDRAVOTNÍ VYŠETŘENÍ 

 Obecná pravidla 

6.1.1. Genetické vzorky ke genetickým testům musí být odebrány v laboratoři nebo veterinárním 
lékařem.  

6.1.2. Odběr genetických vzorků pro účely provedení genetických testů je možný až po dovršení 
šesti (6) týdnů věku zvířete a očipování, kdy je u zvířete jasná identifikace. Odběr krve a stěrů 
sliznice úst pro účely provedení testů smí provádět pouze veterinář, který do formuláře pro 
laboratoř potvrdí identifikaci zvířete. 

6.1.3. Vyšetření srdce Doppler, sonografické vyšetření ledvin a vyšetření sluchu BAER musí 
provádět akreditovaný veterinář. Seznam akreditovaných veterinářů je zveřejněn na 
internetových stránkách KABT.  
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6.1.4. Kopie výsledků genetických testů a zdravotních vyšetření zasílá žadatel zároveň s žádostí o 
chovnost poradkyni chovu e-mailem. Poradce chovu je oprávněn ověřit pravost dotazem u 
veterináře, který vyšetření provedl.  

6.1.5. Všechna zdravotní vyšetření povinná k chovu budou zapsána do průkazu původu jedince při 
uchovnění poradcem chovu. 

 CBP a CBB 

6.2.1. U genetických testů na dědičnou vadu platí následující pravidla 

a) pokud oba rodiče jedince testovaní na dědičnou vadu s výsledkem N/N (clear x clear) 
mají genetický profil DNA a potomek zapisovaný do plemenné knihy také (tudíž je 
ověřena parentita), pak bude zkratka zápisu u této dědičné nemoci čistý po rodičích (CBP, 
clear by parentage),  

b) pokud jsou oba rodiče zapisovaného jedince testovaní na dědičnou vadu s výsledkem 
N/N (clear x clear) a není ověřena parentita, protože některý z rodičů nebo zapisovaný 
potomek nemají proveden genetický profil DNA, pak bude zkratka u zápisu u této 
dědičné nemoci čistý od narození (CBB, clear by birth).  

6.2.2. Potomci jedinců se zápisem CBB nebo CBP byť pouze u jednoho rodiče musí pro účely 
uchovnění absolvovat genetický test na danou dědičnou nemoc. 

 Genetický test na luxaci oční čočky (PLL) u MBT 

6.3.1. Do chovu lze zařadit jedince  

• s výsledkem genetického testu clear (čistý, N/N) nebo carrier (přenašeč, N/P) 
nebo  

• clear by birth (CBB) nebo clear by parentage (CBP), kteří pocházejí ze spojení 
testovaných rodičů clear x clear a zároveň u jejichž obou rodičů je výsledek 
genetického testu clear zapsán v průkazu původu v kolonce otec/matka nebo je 
výsledek clear doložen genetickým testem obou rodičů v ověřené kopii. 

6.3.2. Do chovu nelze zařadit bez genetického testu potomky ze spojení, v němž jeden z rodičů 
nebo oba rodiče jsou CBB nebo CBP. 

 Vyšetření sluchu metodou BAER u BT i MBT 

6.4.1. Vyšetření sluchu metodou BAER je možné až po dovršení šesti (6) týdnů věku zvířete a 
očipování, kdy je u zvířete jasná identifikace.  

6.4.2. Uchovnit lze pouze jedince se závěrem oboustranně slyšící (+/+). 

 Sonografické vyšetření ledvin (USG ledvin) u BT i MBT 

6.5.1. Sonografické vyšetření ledvin musí být provedeno jedním z akreditovaných veterinářů KABT. 
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6.5.2. Sonografické vyšetření platné pro uchovnění jedince musí být učiněno nejdříve ve dvanácti 
(12) měsících věku jedince.  

6.5.3. Uchovnit lze pouze jedince, který má ve zprávě o provedeném vyšetření uveden závěr, ze 
kterého jasně vyplývá, že je bez nálezu a vhodný do chovu.   

6.5.4. U MBT musí výsledek vyšetření obsahovat též popis ledvin – tvar, stav kůry a dřeně, velikost. 

 Genetický test na polycystickou ledvinu (PKD) u BT 

6.6.1. Do chovu lze zařadit pouze jedince s výsledkem N/N. 

 Ultrazvukové vyšetření srdce metodou Doppler u BT i MBT 

6.7.1. Ultrazvukové vyšetření srdce metodou Doppler musí být provedeno jedním z akreditovaných 
veterinářů KABT. 

6.7.2. Ultrazvukové vyšetření srdce metodou Doppler musí být pro účely uchovnění jedince 
plemene MBT učiněno nejdříve ve dvanácti (12) měsících věku jedince; u jedince plemene BT 
musí být učiněno nejdříve v patnácti (15) měsících věku jedince.  

6.7.3. Uchovnit lze pouze jedince, který má ve zprávě o provedeném vyšetření uveden závěr, ze 
kterého jasně vyplývá, že je bez nálezu a vhodný do chovu.   

7. SVOD 

7.1.1. Svod je odborné posouzení exteriérových a povahových vlastností jedince, popis předností, 
nedostatků a vad v porovnání s platným standardem FCI plemen BT a MBT. Je vodítkem pro 
výběr chovných párů.  

7.1.2. Absolvování svodu ve věku minimálně devět (9) měsíců a je jednou z podmínek pro zařazení 
do chovu v KABT. 

7.1.3. Svod je zpoplatněn poplatkem uvedeným v Platebním řádu KABT.  

7.1.4. Termíny konání svodu jsou zveřejňovány s předstihem na internetových stránkách KABT.  

7.1.5. Přihlášky na svod se provádí online prostřednictvím formuláře zveřejněného na 
internetových stránkách KABT nebo přímo na místě konání svodu v jeho průběhu, nejpozději 
však do jeho ukončení.  

7.1.6. Svod provádí výborem určená komise. Komisi tvoří rozhodčí určený výborem KABT, poradce 
chovu nebo pomocný poradce chovu a dva členové výboru.  

7.1.7. Při svodu je majitel psa povinen předložit originál průkazu původu a člen svodové komise 
zkontroluje číslo čipu dle průkazu původu. 

7.1.8. Svod v KABT je popisný. Jedinec je popisován dle svodové karty. Vzor svodové karty je 
přílohou tohoto OŘ.  

7.1.9. Háravé feny se mohou svodu zúčastnit až na konci.  
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7.1.10. Posuzovatel exteriéru je oprávněn neposoudit jedince agresivního nebo zahmyzeného.  

7.1.11. Výbor KABT zveřejňuje výsledky svodu na internetových stránkách KABT.  

8. ADMINISTRATIVNÍ POSTUP PŘI UCHOVNĚNÍ 

8.1.1. Jestliže má jedinec plemene BT nebo MBT splněny podmínky pro zařazení do chovu uvedené 
v OŘ, zašle majitel jedince poradci chovu 

a) originál průkazu původu poštou, 

b) kopii svodové karty e-mailem, 

c) kopie zdravotních testů e-mailem, 

d) kopie výstavních posudků e-mailem.  

8.1.2. Poradce chovu ověří, zda majitel jedince, který žádá o uchovnění, je členem KABT a má 
zaplacený členský příspěvek na daný kalendářní rok, ve kterém o uchovnění žádá, nebo má 
uzavřenou smlouvu s KABT jako nečlen. O případném nesplnění této podmínky informuje 
poradce chovu majitele jedince e-mailem. 

8.1.3. Jsou-li předložené podklady kompletní, poradce chovu potvrdí splnění podmínek chovnosti 
do průkazu původu. Správce genealogie veškeré podklady k uchovnění zaslané poradcem 
chovu vloží do karty psa v genealogii a následně jej zařadí mezi chovné.  

8.1.4. U psa poradce chovu následně pošle originál průkazu původu na plemennou knihu, která 
potvrdí chovnost a průkaz původu vrátí majiteli na dobírku.  

8.1.5. U feny poradce chovu následně pošle originál průkazu původu poštou zpět majiteli. 
Plemenná kniha potvrdí chovnost feny až po prvním vrhu štěňat.  

9. VYUŽITÍ V CHOVU 

 Věkové limity 

9.1.1. Pes i fena mohou být použiti v chovu po dosažení věku patnácti (15) měsíců.  

9.1.2. Pro psy není stanovena maximální věková hranice, do které se smí zapojit do reprodukčního 
procesu. 

9.1.3. Chovnost feny končí dovršením osmého roku věku. Fena smí být kryta naposledy v den, kdy 
dosáhne věku osmi (8) let. Ve věku nad osm (8) let smí být fena kryta pouze jednou, a to 
výhradně s předchozím souhlasem poradce chovu a za předpokladu, že žádost o krycí list je 
doložena doporučením veterinárního lékaře, že případné zabřeznutí neznamená nadměrné 
zdravotní riziko pro fenu i štěňata.  

 Zákazy 

9.2.1. Je zakázáno používat chovné jedince k produkci štěňat bez průkazu původu. 

9.2.2. Interbreeding mezi plemeny BT a MBT je zakázán.  
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9.2.3. Blízká příbuzenská plemenitba (otec x dcera; matka x syn; praví sourozenci, byť z různých 
vrhů) je zakázána. Při vzdálenější příbuzenské plemenitbě (polo-sourozenci) se doporučuje 
zvážit, zda není riziko zvyšování výskytu dědičných vad. K žádosti o krycí list musí být 
připojeno zdůvodnění, proč bylo zvoleno toto spojení. U obou jedinců musí být doložené 
vyšetření srdce Doppler a sonografické vyšetření ledvin (USG), nebo u BT též možno dodat 
PKD DNA vyšetření, včetně povinného vyšetření sluchu BAER. 

9.2.4. Je zakázáno krýt chovného jedince s nedostatkem postavení špičáků F3 s chovným jedincem, 
který má také nedostatek postavení špičáků F3. 

9.2.5. Je zakázáno krýt chovného jedince s nedostatkem skusu E3 s chovným jedincem, který má 
také nedostatek skusu E3. 

9.2.6. Je zakázáno krýt dva přenašeče na letální akrodermatitidu (LAD), dále je zakázáno krýt 
přenašeče LAD s nevyšetřeným jedincem na LAD a také je zakázáno krytí dvou nevyšetřených 
jedinců na letální akrodermatitidu (LAD). Minimálně jeden z páru musí být LAD čistý (clear, 
N/N). 

9.2.7. U MBT je zakázáno krýt dva přenašeče luxace oční čočky (PLL). Minimálně jeden z páru musí 
být PLL čistý (clear, N/N).  

10. VYSTAVENÍ KRYCÍHO LISTU 

 Žádost o vystavení 

10.1.1. Krycí list vystavuje poradce chovu na základě žádosti podané na předepsaném formuláři 
online prostřednictvím genealogie KABT. Žadatel musí být členem KABT. 

10.1.2. Vystavení krycího listu podléhá poplatkové povinnosti. Výše poplatku je uvedena v Platebním 
řádu KABT. 

10.1.3. K žádosti o vystavení krycího listu je nutné doložit:  

a) kopie dokladu o zaplacení poplatku za vystavení krycího listu,  

b) v případě zahraničního psa kopii průkazu původů a dokladů potvrzujících chovnost u těch 
jedinců, kde je uchovnění povinné (případně vyšetření); u jedinců ze zemí, kde se 
chovnost nestanoví, se doklady potvrzující chovnost nevyžadují, není-li ovšem pes prodán 
do další země, kde již chovnost jedince povinná je. Tyto doklady s částí krycího listu C a D 
se posílají na plemennou knihu vedenou ČMKJ,  

c) v případě, že fena, na kterou má být krycí list vystaven, nemá v genealogii zapsán test na 
letální akrodermatitidu (LAD) anebo je přenašeč této nemoci, genetický test na LAD u 
navrženého krycího psa s výsledkem LAD čistý (clear, N/N).  

10.1.4. Poradce chovu ověří, zda žadatel o krycí list je členem KABT a má zaplacený členský příspěvek 
na daný kalendářní rok, ve kterém o krycí list žádá. O případném nesplnění této podmínky 
informuje poradce chovu majitele jedince e-mailem. Do doby splnění podmínky členství v 
KABT neběží lhůta pro vystavení krycího listu.  
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10.1.5. Majitel feny je povinen požádat o vystavení krycího listu s dostatečným předstihem tak, aby 
poradce chovu měl zachovánu celou lhůtu pro vystavení krycího listu. Lhůty pro vyřízení 
krycího listu jsou uvedeny v článku 10. 2. OŘ.  

10.1.6. V žádosti o vystavení krycího listu může majitel navrhnout krycího psa sám nebo požádá o 
doporučení poradce chovu. Maximálně lze v žádosti o krycí list uvést tři (3) krycí psy.  

10.1.7. Při výběru zahraničního krycího psa odpovídá za chovnost krycího psa majitel chovné feny.  

10.1.8. Na krycím listu může být zapsán pouze chovný jedinec uvedený v genealogii jako chovný. 

10.1.9. V případě zahraničního psa (tzn. psa, jenž je zapsán v plemenné knize jiného státu), který 
v genealogii není uveden jako chovný, majitel feny musí nejprve požádat správce genealogie 
o zavedení psa či změnu statutu na chovný do genealogie, přičemž k žádosti je povinen 
přiložit kopii průkazu původu s potvrzenou chovností. Není-li z tohoto průkazu původu 
zřejmé, že pes splnil chovné podmínky domovské země, ačkoliv jeho chovnost je v tamní 
plemenné knize zapsána, připojí se také samostatný doklad o chovnosti psa; to neplatí, 
pokud v zemi, kde je pes zapsán v plemenné knize, není třeba splnění zvláštních chovných 
podmínek pro zapojení do reprodukčního procesu.  

10.1.10. V případě tuzemského psa, který není v genealogii uveden jako chovný, majitel feny 
musí požádat majitele krycího psa, aby si jej doplnil do registrační karty a aby zajistil uvedení 
svého psa jako chovného v genealogii.  

10.1.11. Pokud se majitel feny rozhodne pro krycího psa, který není zapsán v krycím listě, je 
majitel feny povinen tuto změnu neprodleně ohlásit poradkyni chovu e-mailem. Poradkyně 
chovu má právo tuto změnu potvrdit nebo nedoporučit. 

 Lhůta pro vystavení krycího listu 

10.2.1. Poradce chovu vystaví krycí list nejpozději do čtrnácti (14) dnů od obdržení kompletní žádosti 
o vystavení krycího listu.  

10.2.2. Vystavený krycí list potvrzený poradcem chovu obdrží majitel feny e-mailem. 

 Platnost krycího listu 

10.3.1. Krycí list má platnost do konce kalendářního roku, ve kterém byl vydán.  

10.3.2. Krycí listy vydané v prosinci mají platnost do konce následujícího kalendářního roku za 
podmínky trvání členství v následujícím kalendářním roce a doložení úhrady členského 
příspěvku. 

10.3.3. Dosáhne-li fena v průběhu platnosti krycího listu osmi (8) let, platnost krycího listu dnem 
následujícím zaniká.  

10.3.4. Nevyužité krycí listy je chovatel povinen poradci chovu vrátit. Po dobu platnosti krycího listu 
nemůže být dané feně vystaven další krycí list. Další krycí list může být feně vystaven až po 
vrácení krycího listu předcházejícího. 
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 Části krycího listu 

10.4.1. Krycí list je rozdělen na části A,B, C a D.  

10.4.2. Části A a B krycího listu s uvedeným jménem a číslem zápisu psa, daty krytí a podpisu 
majitele feny i majitele krycího psa zašle majitel feny poradci chovu e-mailem do deseti (10) 
dní od posledního nakrytí.  

10.4.3. Části C a D krycího listu odesílá majitel feny po narození štěňat spolu s Přihláškou k zápisu 
vrhu na plemennou knihu ČMKJ do 28 dnů od narození štěňat.  

10.4.4. V případě nezabřeznutí feny je majitel feny povinen odeslat část C a D krycího listu zpět 
poradci chovu do 75 dní po posledním krytí. 

11. KRYTÍ 

11.1.1. Krytí se může uskutečnit pouze mezi chovnými jedinci stejného plemene, kteří splňují 
ustanovení tohoto OŘ a jsou uvedení na platném krycím listě. 

11.1.2. Kryta může být pouze uchovněná fena, pro kterou byl vystaven krycí list.  

11.1.3. Ke krytí může být použit pouze pes, který splnil podmínky chovnosti, je uveden v seznamu 
chovných psů jako chovný v genealogii a je uveden v krycím listě.  

11.1.4. Pes smí krýt pouze jednu fenu v jednom kalendářním dni. 

11.1.5. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden v platném 
krycím listě.  

11.1.6. Majitel krycího psa je povinen před krytím prověřit, že na fenu, kterou má krýt, je vystavený 
platný krycí list. 

11.1.7. Pokud vybraný pes uvedený na platném krycím listě chovnou fenu nenakryl, smí být použit 
jiný pes uvedený na platném krycím listě.  

11.1.8. Po krytí vyplní držitel chovného psa a majitel nakryté feny platný krycí list a svými podpisy 
potvrdí uskutečněné krytí. 

 Zahraniční krytí 

11.2.1. Majitel psa, který kryje fenu zahraničního majitele, je povinen si ověřit, že fena splňuje 
podmínky chovnosti v zemi, kde je registrovaná. Současně je povinen bezplatně poskytnout 
majiteli kryté feny kopie všech dokladů o chovnosti psa.  

11.2.2. Při krytí zahraničním psem je majitel feny povinen doložit majiteli psa chovnost své feny.  

 Nechtěné překrytí chovné feny dalším chovným psem 

11.3.1. Krytí dvěma či více psy během jednoho hárání feny je zakázáno. Pokud dojde k nechtěnému 
překrytí chovné feny dalším chovným psem poté, co již byla nakryta řádně v souladu 
s platným krycím listem, musí chovatel tuto skutečnost oznámit poradci chovu a též uvést do 
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žádosti o zápis štěňat do plemenné knihy. Rozhodnutí o vydání či nevydání rodokmenů 
štěňat náleží ČMKU. Může stát, že PP dostanou pouze štěňata s DNA po otci uvedeném 
v krycím listě. To nezbavuje dotčené osoby odpovědnosti za porušení OŘ. 

11.3.2. K žádosti o zápis štěňat do plemenné knihy ČMKJ musí chovatel doložit DNA profily všech 
zúčastněných jedinců (fena, všichni použití krycí psi, štěňata) tak, aby původ všech 
zapisovaných štěňat byl ověřený DNA testy. Akreditovanou laboratoř pro DNA testy určí 
plemenná kniha.  

11.3.3. Vydání průkazů původu je podmíněné písemným souhlasem KABT a souhlasem plemenné 
knihy.  

11.3.4. Všechny náklady na DNA testy a související potřebné úkony jsou k tíži chovatele.  

 Nechtěné nakrytí chovné feny chovným psem 

11.4.1. Krytí chovné feny bez řádně vystaveného krycího listu je zakázáno. V případě, že dojde 
k nechtěnému nakrytí chovné feny chovným psem bez řádně vystaveného krycího listu, je 
majitel feny povinen dodržet následující postup:  

a) bez prodlení po zjištění skutečnosti (tj. nejpozději po sonografickém potvrzení březosti) 
oznámit tuto skutečnost poradci chovu 

b) podat žádost o dodatečné vystavení krycího listu,  

c) nechat odebrat veterinárním lékařem u celého vrhu včetně obou rodičů (pokud rodiče 
nemají již DNA profil evidovaný) genetické vzorky na DNA profil za účelem ověření 
paternity, a to po dovršení 6 týdnů věku štěňat a jejich očipování, kdy je u zvířete jasná 
identifikace, nejpozději do 8 týdnů věku štěňat. Testy paternity jsou na náklady majitele 
feny, 

d) výsledky testů paternity přiložit k Přihlášce k zápisu štěňat; to nezbavuje dotčené osoby 
odpovědnosti za porušení OŘ.  

12. VRH 

12.1.1. Maximální počet vrhů u chovné feny je jeden (1) vrh v jednom kalendářním roce, a to včetně 
vrhů, kdy fena porodila pouze jedno štěně.  

12.1.2. Fena a vrh musí být umístěny u svého majitele. Pokud je fenu a štěňata nutné umístit jinam, 
musí být o této skutečnosti informován poradce chovu.  

12.1.3. Kontrola vrhu chovatelem je vykonána bezprostředně po porodu. 

12.1.4. Utracení štěňat v chovech v případě slabosti, nevyléčitelné nemoci, těžkého poranění, 
genetické nebo vrozené vady nebo celkového vyčerpání smí provádět pouze veterinární 
lékař.  

12.1.5. O narození štěňat je chovatel povinen neprodleně informovat držitele krycího psa. 

12.1.6. Minimální věk pro odběr štěňat je padesát (50) dní. Štěňata musí být v době odběru 
označena čipem.  
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12.1.7. Části C a D krycího listu odesílá majitel feny po narození štěňat spolu s přihláškou k zápisu 
štěňat na plemennou knihu ČMKJ do 28 dnů od narození štěňat. 

12.1.8. Inseminace může být provedena pouze v případě, že pes i fena měli dříve potomstvo 
přirozeným způsobem. Za provedení inseminace zodpovídá majitel feny v souladu se 
zákonem č. 154/2000 Sb., a zákonem č. 166/1999 Sb.  

 Hlášení vrhu 

12.2.1. Chovatel je povinen poslat poradci chovu Hlášení vrhu do deseti (10) dnů od narození štěňat 
online prostřednictvím genealogie vyplněním formuláře Hlášení vrhu.  

12.2.2. Formulář Hlášení vrhu obsahuje základní identifikační údaje (datum krytí a vrhu), počet 
celkem narozených, mrtvě narozených, ponechaných štěňat, pohlaví a barvy štěňat a dále 
informaci, zda jsou štěňata ponechána matce nebo předána kojné feně, v tom případě i 
adresu držitele kojné feny a počet štěňat u ní umístěných.  

12.2.3. Do Hlášení vrhu chovatel uvede v kolonce „Poznámky“ zdravotní stav vrhu pouze v případě 
zdravotních problémů a výsledek zašle online poradci chovu. 

 Kontrola vrhu 

12.3.1. Bude-li vysloveno a předáno neanonymní podezření, že chovatel nevytváří feně a štěňatům 
dostatečně kvalitní životní podmínky, je tento chovatel povinen umožnit kontrolu vrhu 
provedenou dvěma členy výboru. V případě, že neanonymní návrh kontroly podá nečlen, 
bude po něm vyžadováno složení kauce ve výši 1000,- Kč. Kontrola vrhu bude ohlášená a 
provedena dvěma členy výboru v nejbližším možném termínu. V případě, že tato kontrola 
shledá podmínky splňující normy, náklady spojené s kontrolou hradí neanonymní 
navrhovatel. Budou-li shledány podmínky za nedostačující či v rozporu s platnými řády, 
náklady spojené s kontrolou hradí chovatel. Z tohoto pak budou vyvozena kárná opatření 
v rámci KABT a výsledky budou jmenovitě zveřejněny na internetových stránkách KABT. 
K anonymním návrhům na provedení kontroly KABT nepřihlíží.  

 Nařízení DNA testů 

12.4.1. Výbor KABT může nařídit chovateli testy DNA profilu pro potvrzení dat uvedených v průkazu 
původu (ověření parentity),  

a) má-li poradce chovu podezření, že uvedený původ neodpovídá skutečnosti,  

b) nebo je-li vznesen neanonymní podnět, že uvedený původ neodpovídá skutečnosti; 
v případě, že neanonymní podnět podal nečlen KABT, je povinen navrhovatel složit kauci 
ve výši 1 000,- Kč.  

12.4.2. V obou případech stanoví výbor KABT veterinárního lékaře, který provede odběry vzorků a 
laboratoř, která provede vyšetření. V případě, že deklarované rodičovství nebude potvrzeno, 
uhradí chovatel veškeré náklady spojené s provedením testů DNA, přičemž tímto se 
nevylučují další sankce (např. vyloučení z KABT, nevystavení průkazů původu, další postih dle 
právních předpisů ČR. V případě, že rodičovství bude potvrzeno, hradí náklady v případě 
bodu a) tohoto článku KABT, v případě bodu b) tohoto článku navrhovatel. 
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12.4.3. Další případy povinného provedení profilu DNA jsou uvedeny v článcích 11.3. a 11.4. tohoto 
OŘ. 

13. PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU VRHU 

13.1.1. Podkladem pro zápis vrhu do plemenné knihy je přihláška k zápisu vrhu štěňat. 

13.1.2. Chovatel je povinen do 28 dní od narození štěňat zaslat na ČMKJ Přihlášku k zápisu vrhu (dále 
jen „Přihláška“). Formulář Přihlášky, který je k dispozici v genealogii, chovatel vyplní dle 
pokynů uvedených ve formuláři, odešle prostřednictvím genealogie, vyplněný vytiskne 
oboustranně a odešle na ČMKJ poštou. K Přihlášce připojí: 

- části C a D krycího listu, 

- v případě zahraničního krytí i doklady podle článku 10.1.3. písm. b) OŘ,  

- originál průkazu původu feny, pokud se jedná o první vrh této feny (viz článek 8.1.5 OŘ), 

- kopii certifikátu chráněného názvu chovatelské stanice v případě, že jde o první vrh 
tohoto chovatele. 

ČMKJ jednotlivým štěňatům přidělí a do Přihlášky doplní zápisová čísla štěňat a poté ji ČMKJ 
zašle poštou zpět chovateli. 

13.1.3. Čipování štěňat provede veterinární lékař a na Přihlášce k zápisu vrhu tuto skutečnost ověří a 
potvrdí (podpis, razítko).   

13.1.4. Chovatel zašle Přihlášku poradci chovu ke kontrole po očipování štěňat, nejpozději však do tří 
(3) měsíců od narození štěňat. V případě nedodržení lhůty plemenná kniha může nařídit DNA 
profily za účelem ověření parentity. 

13.1.5. Poradce chovu zkontroluje, zda dokumentace je kompletní a má veškeré náležitosti; poté ji 
postoupí plemenné knize vedené ČMKJ, jako podklad pro vystavení průkazů původu štěňat, a 
to do jednoho (1) měsíce od obdržení.  

13.1.6. Poradce chovu archivuje dokumentaci k nahlášenému vrhu v genealogii.   

14. ZÁPIS ŠTĚŇAT DO PLEMENNÉ KNIHY 

14.1.1. Štěňata se zapisují do plemenné knihy té země, kde má chovatel trvalé bydliště.  

14.1.2. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici nesmí opakovat.  

14.1.3. Jména štěňat jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně 
(vzestupně) od  A.  
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 Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy 

14.2.1. Jedincům dovezeným s průkazy původu, které jsou vystaveny zeměmi FCI, přiděluje 
plemenná kniha čísla zápisu.  

14.2.2. Průkazy původu, které nejsou psány latinkou, musí majitel psa doložit ověřeným přepisem do 
latinky.  

14.2.3. Další podmínky zápisu importovaných jedinců do plemenné knihy stanoví plemenná kniha.  

15. PRŮKAZ PŮVODU 

15.1.1. Průkaz původu je listina stvrzující původ jedince, vystavená na formuláři uznaném FCI a 
označená znakem FCI včetně razítka a podpisu plemenné knihy. 

15.1.2. Chovatel obdrží průkaz původu z plemenné knihy poštou na dobírku. Plemenná kniha má na 
vyřízení průkazu původu 60 dní. 

15.1.3. Pro každého jedince je vystaven jeden průkaz původu. Chovatel ho musí podepsat, aby 
potvrdil jeho platnost a příslušnost ke konkrétnímu jedinci. 

15.1.4. Průkaz původu je příslušenstvím jedince. Chovatel je povinen předat průkaz původu 
nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného odkladu poté, co jej obdržel z plemenné knihy, 
kterou byl průkaz vystaven. Cena jedince zahrnuje i průkaz původu.  

15.1.5. Zápisy do průkazu původu smí provádět pouze plemenná kniha. Zápisy do přílohy provádí 
příslušné oprávněné osoby. 

16. POSKYTOVÁNÍ SERVISU NEČLENOVI 

16.1.1. Nečlen může požádat KABT o uzavření smlouvy mezi KABT a majitelem psa/feny o 
poskytování služeb nečlenovi (dále jen „smlouva s KABT“).  

16.1.2. Smlouva musí být písemná a může být uzavřena pouze na jeden kalendářní rok.  

16.1.3. Platnost krycích listů, na kterých je uveden pes nebo fena nečlena, končí nejpozději 31. 
prosince roku, na který byla smlouva uzavřena. V případě nevyužití krycího listu a 
prodloužení smlouvy je nutné vystavení nového krycího listu. 

16.1.4. Nečlen je povinen dodržovat předpisy KABT, normativy FCI, ČMKU, ČMKJ, Řád ochrany zvířat 
při veřejném vystoupení, Řád ochrany zvířat při chovu psů, k čemuž se musí ve smlouvě 
zavázat.  

16.1.5. Nečlen, který uzavřel smlouvu s KABT, je povinen uhradit KABT poplatky, které nečlenům 
stanoví Platební řád.  

16.1.6. Účast na svodu a výstavách pořádaných KABT není vázána na členství nebo smlouvu s KABT.  
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16.1.7. KABT si vyhrazuje právo účtovat nečlenům za služby poplatky odlišné od zvýhodněných 
poplatků určených členům.  

17. CERTIFIKÁTY ZDRAVÍ 

17.1.1. KABT vystaví certifikát zdraví na žádost majitele jedince, který je členem KABT, po splnění 
všech podmínek stanovených v tomto OŘ.  

17.1.2. Certifikát zdraví I. stupně může být vystaven jedinci nejdříve po dosažení patnácti (15) měsíců 
věku zvířete. Certifikát zdraví II. stupně může být vystaven jedinci nejdříve po dosažení tří (3) 
let věku zvířete. 

17.1.3. Žádost o udělení certifikátu zdraví se zasílá poradci chovu e-mailem na předepsaném 
formuláři, který je ke stažení na internetových stránkách KABT.  

17.1.4. K žádosti o udělení certifikátu žadatel přiloží kopii průkazu původu a kopie výsledků těchto 
genetických testů a zdravotních vyšetření:  

a) v případě certifikátu I. stupně 

• vyšetření sluchu BAER s výsledkem oboustranně slyšící (+/+) od 6 týdnů věku 
jedince, kdy je jasná identifikace daného jedince 

• vyšetření srdce metodou Doppler u akreditovaného veterináře s výsledkem 
vhodný do chovu od 15 měsíců věku,  

• vyšetření patelly u akreditovaného veterináře s výsledkem 0/0 od 12 měsíců věku 
jedince, 

• vyšetření moči UPC s výsledkem max. 0,3 nebo vyšetření krve SDMA s výsledkem 
v normě dle laboratoře, a to od 15 měsíců věku jedince, 

• u MBT vyšetření ledvin sonograficky u akreditovaného veterináře KABT ve věku 
od 12 měsíců jedince 

• u BT vyšetření ledvin 

▪ buď sonograficky u akreditovaného veterináře KABT ve věku od 12 
měsíců jedince,  

▪ nebo genetický test na polycystickou ledvinu (PKD) od 6 týdnů věku 
jedince, kdy je jasná identifikace daného jedince. 

b) v případě certifikátu II. stupně 

• vyšetření srdce metodou Doppler u akreditovaného veterináře s výsledkem 
„vhodný do chovu“ od tří (3) let věku jedince, 

• vyšetření moči UPC s výsledkem max. 0,3 nebo vyšetření krve SDMA s výsledkem 
v normě dle laboratoře, a to od tří (3) let věku jedince, 

• vyšetření sluchu BAER s výsledkem oboustranně slyšící (+/+) od šesti (6) týdnů 
věku jedince, kdy je jasná identifikace daného jedince,  
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• vyšetření patelly u akreditovaného veterináře s výsledkem 0/0 od dvanácti (12) 
měsíců věku jedince, 

• u MBT vyšetření ledvin sonograficky u akreditovaného veterináře KABT ve věku 
od dvanácti (12) měsíců jedince, 

• u BT vyšetření ledvin 

▪ buď sonograficky u akreditovaného veterináře KABT ve věku od dvanácti 
(12) měsíců jedince,  

▪ nebo genetický test na polycystickou ledvinu (PKD) od šesti (6) týdnů 
věku jedince, kdy je jasná identifikace daného jedince. 

17.1.5. Vydaný certifikát zdraví zašle po splnění všech podmínek žadateli poradce chovu e-mailem.  

17.1.6. Certifikát zdraví může být pod zkratkou CZDR I nebo CZDR II zapsán též do průkazu původu, 
který žadatel zašle v originále poštou poradci chovu na jeho adresu uvedenou na 
internetových stránkách KABT. Certifikát zdraví lze nechat též zapsat do průkazu původu na 
kterékoli výstavě pořádané KABT.  

18. PORUŠENÍ ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 

18.1.1. Porušením ustanovení tohoto OŘ se chovatel nebo majitel/držitel chovného jedince 
vystavuje postihu ve smyslu Stanov KABT a též uložení administrativního poplatku dle 
následujícího odstavce. V odůvodněných případech na základě rozhodnutí výboru KABT 
mohou být požadovány testy DNA.  

18.1.2. Administrativní poplatek činí 

a) 20 000,- Kč za krytí neuchovněné feny nebo neuchovněným jedincem,  

b) 10 000,- Kč za krytí dvou chovných jedinců bez vystaveného platného krycího listu za 
fenu i psa (tedy v souhrnu 20 000,- Kč).  

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1.1. OŘ je v souladu se závěry členské schůze ze dne 19. 9. 2020 a 9. 10. 2021.  

19.1.2. Toto znění OŘ nabývá účinnosti dne 1. 12. 2022 s výjimkou článku 6.7.2. v části za 
středníkem, který nabývá účinnosti dne 1. 1. 2023.  

 

Přílohy:  

Svodová karta BT a MBT 

Žádost o udělení certifikátu zdraví 
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Žádost o udělení certifikátu zdraví 

 

ÚDAJE O ŽADATELI  

jméno a příjmení: 
 

bytem: 
 

e-mail: 
 

členské číslo:  

Žádám KLUB ANGLICKÉHO BULL TERRIERA, z.s.  o udělení: 

                          Certifikátu zdraví 1                          Certifikátu zdraví 2 

psovi/feně, který/která je v mém majetku: 

jméno psa/feny (včetně CHS): 
 

datum narození:  

zkratka plem. knihy a číslo zápisu 
 

který/á splnil/a podmínky pro udělení požadovaného certifikátu zdraví absolvováním níže uvedenými 
vyšetřeními/testy ve věku požadovaném pro udělení certifikátu zdraví a s výsledkem požadovaným 
pro udělení certifikátu zdraví: 

Datum vyšetření srdce:  Jméno lékaře:  

Datum vyšetření patelly:  Jméno lékaře:  

Datum sono vyšetření ledvin:  Jméno lékaře:  

Datum vyšetření ledvin UPC:     Jméno lékaře:  

Datum vyšetření ledvin SDMA:  Jméno lékaře:  

Datum vyšetření sluchu BAER:  Jméno lékaře:  

Datum testu PLL (u MBT pouze):   Jméno lékaře:  

Datum testu PKD (u BT pouze):  Jméno lékaře:  

Datum testu LAD:  Jméno lékaře:  

V………………………….…………dne ………………………… Podpis žadatele: 



Bonitační karta plemene anglický bulteriér
Jméno psa: Otec:
Pohlaví: Matka:
Číslo zápisu: Chovatel:
Datum nar.: Majitel:

A - typ 0    standardní M - hřbet 0    standardní
1    lehký 1    mírně delší
2    jemný 2    dlouhý
3    robustný 3    proláklý
4    lymfatický 4    klenutý
x5  nestandardní N - ocas 0    stand. nasazený a nesený

B - barva 1    bílý 1    vysoko nasazený
2    bílý se znaky 2    nízko nasazený
3    barevný 3    dlouhý
x4  nestandardní x4    křivý, zálomek

C - hlava 0    výrazný klabonos O - hrudník 0    široký, hluboký
1    klabonos 1    výrazné předhrudí
2    mírný stop 2    široký, plochý
3    rovná 3    úzký
x4  nestandardní P - hrudní konč. 0    standardní

CC - hlava 0    vyplněná 1    vybočené lokty
1    méně vyplněná 2    francouzký postoj
2    úzká 3    sbíhavý

D - chrup 0    úplný R - pánevní konč. 0    standardní
1    neúplný 1    sudovitý
x2  neúplný počet řezáků 2    kravský

E - skus 0    nůžkový 3    sbíhavý
1    klešťový 4    úzký
2    nepravidelný (max. 2 řezáky) 5    volná kolena (luxace)
x3   předkus, podkus S - zaúhlení 0    standardní

F - špičáky 0    korektní postavení      pánev. konč. 1    strmé
     dolní čelisti 1    jeden nebo oba špičáky se T - tlapy 0    kulaté

      opírají o sliznici horní čelisti 1    zaječí
2    jeden nebo oba špičáky jsou 2    rozevřené
     píchnuty mezi zuby horní čelisti 3    vytočené
x3  jeden nebo oba špičáky jsou 4    měkké nadprstí
      píchnuty do patra horní čelisti U - pohyb 0    vyvážený, prostorný

G - čelist 0    standardní 1    sbíhavý
1    úzká 2    svázaný, toporný
2    slabá, krátká V - povaha 0    přátelská, vyrovnaná

H - nos 0    vybarvený 1    rezervovaná
1    nedobarvený 2    plachá
x2  depigmentace xx3 agresivní

CH - oko 0    standardní Z - pohl.org.psů 0    obě varlata sestouplá, vyvinutá
1    kulaté

I - barva oka 0    tmavě hnědé xx2  monorchid
1    středně hnědé ZZ - rámec 0   kvadratický
2    světle hnědé 1   delší
x3  modré 2   dlouhý

J - nasazení 0    standardní 3  velký
     ucha 1    široko nasazené
K - tvar ucha 0    malé, pevné výsledný popisný bonitační kód:…………………………

1    větší, pevné ……………………………………………………………….
2    měkké Komise:
x3  klopené, nestojící Jméno Podpis

L - krk 0    standardní
1    krátký
2    volná kůže

x- nedostatek
xx-hrubé nedostatky(agresivita, kryprorchyd a monorchid) vylučující vada z chovu         Datum:

xx1  kryptorchid



Bonitační karta plemene miniaturní bulteriér
Jméno psa: Otec:
Pohlaví: Matka:
Číslo zápisu: Chovatel:
Datum nar.: Majitel:

A - typ 0    standardní M - hřbet 0    standardní
1    lehký 1    mírně delší
2    jemný 2    dlouhý
3    robustný 3    proláklý
4    lymfatický 4    klenutý
x5  nestandardní N - ocas 0    stand. nasazený a nesený

B - barva 1    bílý 1    vysoko nasazený
2    bílý se znaky 2    nízko nasazený
3    barevný 3    dlouhý
x4  nestandardní x4  křivý, zálomek

C - hlava 0    výrazný klabonos O - hrudník 0    široký, hluboký
1    klabonos 1    výrazné předhrudí
2    mírný stop 2    široký, plochý
3    rovná 3    úzký
x4  nestandardní P - hrudní konč. 0    standardní

CC - hlava 0    vyplněná 1    vybočené lokty
1    méně vyplněná 2    francouzký postoj
2    úzká 3    sbíhavý

R - pánevní konč. 0    standardní
D - chrup 0    úplný 1    sudovitý

1    neúplný 2    kravský
x2  neúplný počet řezáků 3    sbíhavý

E - skus 0    nůžkový 4    úzký
1    klešťový 5    volná kolena (luxace)
2    nepravidelný (max. 2 řezáky) S - zaúhlení 0    standardní
x3   předkus, podkus      pánev. konč. 1    strmé

F - špičáky 0    korektní postavení T - tlapy 0    kulaté
     dolní čelisti 1    jeden nebo oba špičáky se 1    zaječí

      opírají o sliznici horní čelisti 2    rozevřené
2    jeden nebo oba špičáky jsou 3    vytočené
     píchnuty mezi zuby horní čelisti 4    měkké nadprstí
x3  jeden nebo oba špičáky jsou U - pohyb 0    vyvážený, prostorný
      píchnuty do patra horní čelisti 1    sbíhavý

G - čelist 0    standardní 2    svázaný, toporný
1    úzká V - povaha 0    přátelská, vyrovnaná
2    slabá, krátká 1    rezervovaná

H - nos 0    vybarvený 2    plachá
1    nedobarvený xx3 agresivní
x2  depigmentace Z - pohl.org.psů 0    obě varlata sestouplá, vyvinutá

CH - oko 0    standardní
1    kulaté xx2  monorchid

I - barva oka 0    tmavě hnědé ZZ - rámec 0   kvadratický
1    středně hnědé 1   delší
2    světle hnědé 2   dlouhý
x3  modré x3  velký

J - nasazení 0    standardní
     ucha 1    široko nasazené výška….................................
K - tvar ucha 0    malé, pevné výsledný popisný bonitační kód:…………………………

1    větší, pevné ……………………………………………………………….
2    měkké Komise:
x3  klopené, nestojící Jméno Podpis

L - krk 0    standardní
1    krátký
2    volná kůže

x- nedostatek
xx-hrubé nedostatky(agresivita, kryprorchyd a monorchid) vylučující vada z chovu           Datum:

xx1  kryptorchid


