
 

Závazný vnitřní předpis č. 1 
 

Chovatelské podmínky pro plemeno bígl stanovené  
Beagle Clubem České republiky 

 

 

Obecné podmínky chovu stanovují nadřízené předpisy FCI a ČMKU. 

1. Chov plemene bígl je v rámci Beagle Clubu ČR (dále jen BC ČR) veden dle zásad kontrolovaného chovu. 
Kontrolovaným chovem se v podmínkách BC ČR rozumí chov, kde výbor BC ČR, potažmo člen výboru zodpovídající za 
příslušnou agendu, má právo kontrolovat a ověřovat, zda je chov plemene prováděn v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy, předpisy FCI, ČMKU a předpisy BC ČR v platném znění, a to jak u členů, tak nečlenů klubu. Za chov 
v chovatelské stanici odpovídá majitel chovatelské stanice. Pokud chov probíhá evidentně  v rozporu s výše uvedenými 
předpisy, je výbor BC ČR oprávněn odmítnout poskytnutí chovatelského servisu (vydání krycího listu pro nechovného 
jedince, neuchovnění nebo pozastavení chovnosti jedince, u kterého se prokáže, že nesplnil všechny podmínky 
zařazení do chovu) do prokazatelného odstranění rozporů s výše uvedenými předpisy. 

2. K chovu smí být využito jen jedinců, kteří splnili podmínky pro zařazení do chovu. 

3. Krytí psem zahraničního majitele může být uskutečněno jen tehdy, pokud jedinec v zemi majitele splnil podmínky pro 
využití v chovu. 

4. V případě spolumajitelství a převodu práva chovu / zapůjčení jedinců rozhoduje o využití v chovu majitel chovného 
jedince. Musí ovšem jednat v souladu se stanovami a vnitřními předpisy BC ČR v platném znění. 

5. V případě zapůjčení zahraničního jedince o jeho využití v chovu rozhoduje držitel, v případě sporu majitel 
zapůjčeného jedince. Tato rozhodnutí musí být na území ČR v souladu se stanovami a vnitřními předpisy BC ČR v 
platném znění. 

6. Formulář krycího listu je k dispozici na webových stránkách BC ČR. Majitel feny zašle do 8 dnů po krytí  kopii krycího 
listu pověřenému členovi výboru klubu uvedenému na krycím listu. 

7. Při tvoření chovného páru musí být alespoň jeden jedinec otestovaný na onemocnění Lafora  epilepsie s výsledkem 
prostý (N/N). Informaci chovatel uvádí do krycího listu. Výsledek musí být prokázán certifikátem. Zakazuje se krytí dvou 
přenašečů a pozitivní jedinec je vyřazen z chovu. 

8. Za kvalitu chovu je odpovědný chovatel (majitel / držitel feny v době krytí a vrhu). V rámci etického chování a 
podmínek wellfare chovu, ke kterému se BC ČR ve svých stanovách hlásí, je výbor pověřen členskou schůzí zamítnout 
jakýkoliv návrh krytí, kde rodičovský pár tvoří přímí příbuzní v I. linii (otec a dcera, matka a syn, vlastní sourozenci mezi 
sebou – bratr a sestra, sestra a bratr) 

9. Ve vrhu musí být ponechána všechna životaschopná štěňata. Pro chov může být použito kojné feny. Místo odchovu 
vrhu, počet štěňat a datum vrhu oznámí chovatel neprodleně (do 49 dnů) po vrhu poradci chovu BC a majiteli krycího 
psa. Povinností majitele feny je nahlásit poradci chovu BC nejen počet narozených, ale i počet zapsaných štěňat s 
uvedením jmen a čísel zápisu (tetovacích čísel) štěňat. 

10. Povinné provedení testu paternity vrhu štěňat majitelem chovné feny v případě, že se vyskytnou důvodné 
pochybnosti o tom, zda tato štěňata pocházejí po rodičích uvedených v dokumentu Krycí list. Tyto pochybnosti jsou 
oprávněni vznést: majitel chovné feny, majitel chovného psa, poradce chovu a dále prostřednictvím poradce chovu i 
třetí osoba (pochybnost třetí osoby podléhá projednání výboru BC ČR). Náklady na odběr vzorků a provedení testu 
paternity hradí majitel feny. V případě, že výsledky testu prokážou, že rodiče uvedení v Krycím listu jsou biologickými 
rodiči celého vrhu štěňat, budou tyto náklady majiteli feny uhrazeny BC ČR v plné výši. Odmítnutí provedení testu 
paternity může mít za následek pozastavení vydání průkazů původu pro celý vrh štěňat. Provedení testu paternity není 
možné vyžadovat v případě zahraničního krytí. Výbor je oprávněn vydat k realizaci tohoto ustanovení potřebné 
formuláře a sestavit mechanismus jeho realizace. Výbor musí návrh schválit jednomyslně 



11. Minimální věk pro odběr štěňat se stanovuje na 50 dnů, štěňata musí být očipována, případně opatřena číslem 
zápisu (tetována). 

12. Feny, které ukončily 8. rok věku (rozumí se do dne osmých narozenin feny) mohou být nakryty pouze se souhlasem 
výboru BC ČR, a po osmém roce věku mohou mít maximálně 1 další vrh. 

13. Fena může mít 2 vrhy v období 2 kalendářních roků. Pokud má fena ve vrhu 10 a více narozených štěňat, nesmí být 
nakryta po dobu následujících 12 měsíců od porodu. Maximální počet vrhů na jedné feně za její život je 5.  

14. Fena smí podstoupit za život nejvýše 2 císařské řezy. Poté je z chovu vyloučena. 

15. Krytí chovým psem je omezeno na 5 krytí za kalendářní rok a 15 krytí celkem za život psa. 

16. Nečlenové klubu mohou chovat a využívat chovné jedince stejným způsobem a za stejných podmínek jako řádní 
členové klubu. Nečlenové klubu jsou povinni se při chovu řídit obecně závaznými právními předpisy, předp isy FCI a 
ČMKU, stanovami a všemi vnitřními předpisy BC ČR v platném znění. 

17. Pro zachování rovných podmínek mezi členy a nečleny klubu jsou za úkony související s uchovněním a využíváním 
chovných jedinců v majetku nečlenů stanoveny administrativní poplatky. 

Schváleno členskou schůzí 6. 11. 2021 v Tvarožné 


