
 

Podmínky k uchovnění a použití do chovu pro plemeno 

Cane corso v klubu KMDPP s platností od 12.6.2019 

 

 

Klub málopočetných dogovitých plemen psů, z.s. 

Sídlo: Na Homolce 13, PSČ 15000 - Praha 5,  IČ: 00575411,  

zastoupený předsedou Zdeňkem Maršálkem, kontaktní adresa: Na Homolce 13, 150 00 Praha 5 

(dále jen KMDPP) 

 

  

Podmínky pro zařazení do chovu jsou: 
1. Splnění věkové hranice dovršením 18 měsíců stáří, dle Zápisního řádu ČMKU.  

 
2. Vyhodnocení DKK. Vyhodnocení lze provádět od 18ti měsíců stáří /v den vyšetření musí 

mít posuzovaný jedinec 18 měsíců nebo více/, vyhodnocení mladších jedinců nebude uznáno. Ve 

všech případech jsou z chovu vyloučeni jedinci se stupněm postižení „E“, a to i pokud jsou 

postiženi jednostranně. Vyhodnocení musí být provedeno v ČR oprávněným veterinárním lékařem 

/viz předpisy KVL/.  

 
3.  Absolvování výstavy na území České republiky vyššího typu /minimálně se zadáváním 

CAC / pořádané pod záštitou FCI s výsledkem hodnocení výborný v mezitřídě, třídě otevřené, 

pracovní, vítězů nebo šampionů. 

nebo 

Bonitace dle bonitačního řádu klubu a za principu dodržení řádů ČMKU Bonitaci může být 

provedena výhradně rozhodčím z řad rozhodčích ČMKU s aprobací na dané plemeno a musí být 

dána možnost odvolání/. 

 

 
 

Zápisní řád (doplnění, pokud není již zavedeno): 
1.    Volba psa 
a.  Majitel feny si krycího psa vybírá sám, nebo se může obrátit na poradce chovu (dále jen 

"PCH") pro příslušné plemeno a ten mu vhodné krycí psy doporučí. 

b. Při nevhodném navrhovaném spojení může PCH plánované krytí zamítnout. Chovatel má 

právo si zvolit jiného krycího psa, nebo požádat o pomoc při výběru psa PCH. (PCH má právo 

nepovolit nevhodné či nežádoucí spojení nebo takové, kde je předpoklad ohrožení genetického 

zdraví následného potomstva. Např. úzká a těsná příbuzenská plemenitba, spojování jedinců se 

stejnými hrubými vadami, hrubými anatomickými vadami anebo psychická nevyrovnanost obou 

potenciálních rodičů, a jiné.) Chovateli není odepíráno právo vybrat si jiného krycího psa, který 

tyto vady neponese, poradce chovu mu v žádném případě nenařizuje krytí určeným psem, ale může 

mu psa doporučit, pokud se na něj chovatel obrátí). 

c. V případě zahraničního krytí je majitel feny povinen zaslat se žádankou o krycí list i 

oboustrannou kopii PP krycího psa, kde je jasně vyznačeno, že pes je chovný v zemi, kde je 



zapsán, od organizace zastřešené pod FCI.  V případě, že pes je registrován pod plemennou knihou 

FCI v zemi, kde není požadováno splnění chovných podmínek pro zařazení do chovu, je majitel 

feny povinen doložit i kopii výstavního posudku psa z výstavy vyššího typu /minimálně se 

zadáváním CAC / pořádané pod záštitou FCI s výsledkem hodnocení výborný nebo velmi dobrý (v 

mezitřídě, třídě otevřené, pracovní, vítězů nebo šampionů) ze země, kde je pes registrovaný. Pokud 

má majitel feny vybraných více psů, ze kterých si chce později vybrat, zasílá oboustranné kopie PP 

(případně další potřebné doklady) od všech vybraných jedinců. 
 

d. V případě zapůjčení psa ke krytí ze zahraničí, musí být splněny stejné podmínky jako při 

zahraničním krytí. 
 

e. Jedinci zapsáni ve zvláštním registru smí být v chovu spojováni výhradně s partnery 

zapsány v řádném rejstříku (FCI) plemenné knihy ČMKU tzn. jedinci s plným průkazem původu 

(ve všech třech generacích uvedeno jméno a číslo zápisu plemenné knihy FCI daného jedince). 

Jedinou výjimkou tvoří spojení dvou jedinců, kteří jsou třetí generací Z Registru, protože jejich 

potomci již mají plnohodnotný rodokmen. 

 
 

Tyto podmínky vstupují v platnost dnem 12. 6. 2019 

 

 

  

 

  

 


