
Směrnice BCCCZ 4/2014

SMĚRNICE BCCCZ K ÚPRAVĚ PODMÍNEK PRO PŘEREGISTRACI DO P. REG. FCI 
PLATNÁ OD 1. 1. 2015

- přeregistrace kteréhokoli jedince pod FCI není nároková, výbor vždy posuzuje žádost 
konkrétního jedince
- jedinec musí mít DNA vyšetření CEA a TNS s výsledkem normal, nebo carrier 
- DKK do HD B – včetně, DLK 0/0, OCD negativní 
- posouzení od dvou mezinárodních rozhodčích s oceněním nejméně velmi dobrý (alespoň 
jedno posouzení při bonitaci, nebo při klubové/speciální výstavě BCCCZ). 
BCCCZ určí, u kterých posuzovatelů, popř., na které akci, se daný jedinec posoudí (pokud 
možno v co nejbližším možném termínu). 
- Výsledek IHT2 v pasení vyšší než 70 bodů, popř. v jiném sportu výkonnostní stupeň 3 + 
zkouška pasení HWT. 

-  poplatek za vyřízení přeregistrace pro člena BCCCZ -  7000,- Kč (minimální doba členství v 
klubu déle než 12 kal. měsíců jdoucích po sobě), pro ostatní 14000,-  (případné náklady za 
posuzovatele hradí BCCCZ). Částka se zasílá na účet klubu, je splatná až po schválení 
přeregistrace klubem.

Zápis do registru / ze zápisního řádu ČMKU /

Registr je součástí řádné plemenné knihy ČMKU. Průkazy původu, vystavené pro všechny 
jedince zapsané do registru musí být výrazně odlišené od průkazu původu jedinců řádně 
zapsaných (FCI). Jsou vždy bez zkratky ČMKU, bez znaku FCI a s vyznačením druhu registru. 
Při plemenné knize ČMKU existují 3 druhy registru:  1. POMOCNÝ 2. ZVLÁŠTNÍ 3. NÁRODNÍ

Do pomocného registru se zapisují: 

a)      Jedinci importovaní z  nečlenských zemí nebo nečlenských organizací FCI, pokud tato 
země není zemí jejich původu (např. pudl z Vietnamu apod.). 

b)      Jedinci bez průkazu původu. 

Pomocný registr vede výhradně pracoviště plemenné knihy ČMKU č. 1, a to pro všechna 
plemena. Průkaz P Reg je vystaven pouze na základě písemné žádosti příslušného 
chovatelského klubu. 

- K ní je nutno doložit dva originály výstavních posudků na formulářích vydaných ČMKU od
dvou  mezinárodních  rozhodčích  s oceněním  nejméně  „velmi  dobrá“.  Kopii  této  žádosti
poskytne klub majiteli dotyčného psa pro účely přihlašování na výstavu k získání uvedených
posudků. Výstavní  posudky musí  být vypracovány na formulářích, které žadateli  poskytne
ČMKU. Zvíře může být posouzeno pouze v dospělém věku (tzn. od ukončeného 14. měsíce
nebo 17. měsíce dle kohoutkové výšky jedince). 

- Veškeré výjimky podléhají schválení Komise pro chov a zdraví ČMKU a Rady plemenných
knih ČMKU. 

Pro  jedince  v pomocném  registru  je  pověřeným  pracovníkem  plemenné  knihy  vystavena
registrační  karta  (průkaz  P  Reg),  kde  smí  být  uvedeno  pouze  jméno,  plemeno,  datum



narození, eventuelně barva a typ srsti. Jména předků se neuvádějí, i když jsou známa, stejně
jako chovatel. Je možno vystavit též přílohu pro výstavy. 

Zápis  se  provádí  ve  zvláštní  řadě  čísel,  jediné  pro  celou  ČR  a  pro  všechna  plemena
v pomocném  registru  tímto  způsobem:  P  Reg/zkratka  plemene/pořadové  číslo/rok
zápisu/rok narození, je-li znám. 

Jedinci  zapsaní  v pomocném  registru  smí  být  v chovu  spojováni  výhradně  s partnery
zapsanými v řádném rejstříku (FCI) plemenné knihy ČMKU nebo s N Reg. 

Dne 26. 11. 2014  schválili členové výboru:

S. Balogová, I. Morávková, J. Janků a M. Švarcová ( L. Svobodová pro nemoc omluvena )
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