
 

Závazný vnitřní předpis č. 2 
 

Podmínky zařazování do chovu stanovené  
Beagle Clubem České republiky 

 

 

Podmínky zařazování do chovu navazují na Chovatelské podmínky BC ČR. Při zařazení jedince do chovu je poradce 
chovu povinen posoudit, zda jedinec splnil oba tyto závazné vnitřní předpisy BC ČR a jestli jeho zařazení do chovu není 
v rozporu s dalšími předpisy týkajícími se chovu v platném znění (Zápisní řád ČMKU, Řád ochrany zvířat při chovu psů 
ČMKU, Chovatelský řád ČMKU a zákon č. 501/2020 Sb., na ochranu zvířat proti týrání). 
Chovné jedince eviduje poradce chovu na základě žádosti majitele jedince o zařazení do chovu. K žádosti majitel 
přikládá originál průkazu původu a dále kopii průkazu původu, fotografie, kopie posudků z výstav, na základě kterých je 
jedinec uchovňován, případně kopii soudcovské tabulky lovecké zkoušky. V průkazu původu musí mít jedinec zapsané 
výstavy, na základě kterých je jedinec uchovňován. 

Podmínky uchovnění: 

1. Jedinec má průkaz původu. 

2. Jedinec všeobecně odpovídá požadavkům standardu plemene v platném znění a nevykazuje žádnou závažnou 
dědičnou vadu, která může výrazně ohrozit kvalitu života postiženého jedince nebo jeho budoucích potomků a která jej 
tímto automaticky vylučuje z chovu. Jedinci, u kterých bylo genetickým testem prokázáno onemocnění Lafora epilepsie 
(výsledek P/P), jsou z chovu vyloučeni. 

3. Posouzení, zda dědičná vada splňuje definici předcházejícího odstavce a dalších souvisejících právních norem, 
přísluší poradci chovu, respektive organizačnímu výboru klubu. Ten rozhoduje mimo jiné také na základě vyjádření 
veterinárních lékařů, popřípadě dalších odborníků zabývajících se problematikou genetiky a zdraví zvířat. 

4. Jedinec musí dále splňovat níže uvedené podmínky, a to buď ve variantě I, II, nebo III: 

 Varianta I: 3× známka alespoň „Velmi dobrá“ z výstav pořádaných Beagle Clubem ČR (Klubová, Speciální). 
 Varianta II: 2× známka alespoň „Velmi dobrá“ z výstav pořádaných Beagle Clubem ČR (Klubová, Speciální) a 1× 

známka „Výborná“ z jakékoli FCI výstavy se zadáváním čekatelství CAC pořádané v ČR. 
 Varianta III: 1x známka alespoň „Velmi dobrá“ z výstavy pořádané Beagle Clubem ČR (Klubová, Speciální) a 

splněná Barvářská zkouška honičů (BZH). 

5. Fotografie – K žádosti o uchovnění doručí majitel jedince poradci chovu 2 fotografie jedince ve vysokém rozlišení 
(1× ve výstavním postoji z profilu a 1× detail hlavy – čelní pohled). Tyto fotografie je lépe doručit digitální formou. 

6. Posudek na klubové a speciální výstavě pro neuchovněné jedince mimo třídy štěňat a dorostu musí vždy obsahovat 
tyto údaje: plnochrupost, skus, barva oka; u psů také informaci, zda jsou obě varlata sestouplá a dobře vyvinutá. 

7. Záznam o měření kohoutkové výšky musí být uveden v průkazu původu. Kohoutková výška musí být měřena  v 
kohoutku. 

8. Jedinec má vytvořený genetický profil dle ISAG s ověřenou totožností. 

9. Chovní jedinci, narození a prvotně zapsaní v plemenné knize v ČR musí pro uchovnění splnit podmínky stanovené 
Beagle Clubem ČR (bod 1. – 7.). Platí i pro reimportované a zapůjčené jedince při návratu do ČR. 

10. Jedinci prvotně zapsaní v plemenných knihách ostatních členských zemích FCI nebo v zemích, jejichž plemenné 
knihy FCI uznává, jsou v ČR chovní, pokud jsou chovní v době importu (minimálně v době vystavení exportního průkazu 
původu) v zemi, odkud je chovný jedinec importován. Budoucí majitel jedince má povinnost prokázat chovnost 
písemnou formou. 
                                                                                                           Schváleno členskou schůzí 6. 11. 2021 v Tvarožné 


