
www.klubcivav.cz 
Aktualizováno 6.11.2021 

 

Řád popisného svodu KCHČ, z.s. 

 
I. Úvodní ustanovení, účel svodového řádu 

II. Obsah a zásady popisného svodu 

III. Podmínky pro připuštění na popisný svod 

IV. Přihláška na popisný svod 

V. Průběh popisného svodu 

VI. Postup při posuzování 

VII. Opravné prostředky proti rozhodnutí svodové komise 

VIII. Poplatky za popisný svod 

IX. Popisný svod psů importovaných ze zahraničí 

I. 

Úvodní ustanovení, účel svodového řádu 

Pořadatelem popisného svodu (dále jen „svod“) je Klub chovatelů čivav, z.s. (dále jen Klub). Klub je 

povinen v kalendářním roce uskutečnit nejméně tři svody. O termínech a místech svodů informuje 

výbor Klubu na webových stránkách Klubu (www.klubcivav.cz). 

 
Svodový řád stanoví podmínky pro konání a upravuje postup při svodu, který slouží jako základní 

chovatelské opatření, při němž se rozhoduje o zařazení psa nebo feny do chovu. Současně určuje 

základní kritéria pro vlastní rozhodnutí o zařazení konkrétního posuzovaného jedince do chovu 

prostřednictvím určení vad, při jejichž výskytu není zařazení do chovu přípustné. 

II. 

Obsah a zásady popisného svodu 

1. Svod je úkon spočívající v posouzení psa nebo feny starší 9ti měsíců, který za využití poznatků o 

exteriérových a povahových přednostech, nedostatcích a vadách v porovnání s plemenným 

standardem FCI (č. 218) a svodovými kritérii směřuje ve zjištění chovné hodnoty jedince a v rozhodnutí 

o zařazení posuzovaného jedince do chovu. Současně slouží ke shromažďování poznatků o kvalitě chovu 

a k řízení chovu. Výsledky svodu jsou prezentovány na webových stránkách Klubu 

2. Při hodnocení na svodu je podle předem vypracovaného systému každý posuzovaný jedinec 

ohodnocen. Součástí systému je i celkové zhodnocení upotřebitelnosti jedince pro zařazení do chovu. 

3. Úspěšné absolvování svodu s výsledkem "chovný" opravňuje majitele-držitele využívat jedince po 

dosažení věkové hranice, tj. od ukončeného 14. měsíce a provedené přeregistraci na PK ČMKU k 

chovnému využití. 

4. Výsledek svodu platí pro celý život jedince: 

a) pro jedince s výsledkem svodu "chovný" 

b) pro jedince s výsledkem svodu "nechovný“ 
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6. Vyřazení psa nebo feny s výsledkem svodu "chovný" v důsledku následné změny svodových kritérií 

v neprospěch tohoto ohodnocení není přípustné. Také není přípustné při změně svodových kritérií 

zpětně zařadit psa nebo fenu s výsledkem „nechovný“. 

7. Svodový systém stanoví výbor Klubu. Seznam z chovu vyřazujících znaků je součástí svodových 

karet Klubu. Aktuální svodová karta je dostupná na webu Klubu. 

8. Odstoupení v průběhu posuzování jedince je možné pouze po dohodě se svodovou komisí, na 

základně zdravotního stavu jedince tzn. z důvodu aktuální dočasné zdravotní indispozice jedince. 

Vady exteriéru a vývojové vady nelze považovat za aktuální indispozici. 

9. Posuzovanému jedinci může dát svodová komise odklad, po dohodě s majitelem – držitelem, 

z důvodu nevyzrálosti jedince. 
 

III. 

Podmínky pro připuštění na popisný svod 

1. Podmínkami pro připuštění čistokrevných jedinců na popisný svod jsou /Viz. také Zápisní řád KCHČ 

bod 5./: 

a) čistokrevnost ověřená průkazem původu vydaným PK ČMKU 

b) v případě importu, musí být průkaz původu vystavený plemennou knihou organizace 

uznávanou FCI – tento jedinec musí být již zapsán a registrován v plemenné knize ČMKU 

c) dosažení věku psa nebo feny minimálně 9ti měsíců 

d) horní věková hranice u fen max. 7,5 roku, u psů není omezeno 

e) přijetí přihlášky na svod (svodový referent je oprávněn odmítnout přihlášky zaslané 

opožděně, neúplně vyplněné nebo v případě, že se prokáží nepravdivé údaje). Přihláška 

musí obsahovat všechny náležitosti uvedené ve čl. 4, bod 1. 

f)  pes nebo fena předvedený na svodu musí být zdravý, v řádné kondici, bez zjevných 

známek možného onemocnění či zanedbání péče a mít očkování proti vzteklině. 

g)  v minulosti mu nebyl proveden zákrok k odstranění vady vyřazující z chovu, ani jiný 

estetický operační zákrok, kterým se upravuje exteriér jedince 

h) Pokud má již jedinec splněnou podmínku účasti na výstavě v ČR vyššího typu (CAC) s 

výsledkem výborný či velmi dobrý, doloží toto posudkovým listem, nebo zápisem v PP. 

Tuto podmínku je možné splnit i po popisném svodu. V tomto případě bude chovnost 

potvrzena až po splnění této podmínky. 

2. Při vlastní přejímce na svod musí majitel – držitel psa nebo feny předložit originál průkazu původu 

psa s řádně vyplněnou kolonkou "majitel", očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata. 

IV. 

Přihláška na svod 

1. Přihláška na svod je písemná (zasílána elektronicky) a musí obsahovat veškerá vyplněná pole a 

přílohy uvedené ve formuláři, dále termín svodu, na níž majitel-držitel jedince hlásí. Povinné přílohy: 

oboustranná kopie PP jedince, kopie dokladu o zaplacení svodového poplatku, doklad o absolvování 

potřebné výstavy – pokud je tato podmínka již splněna 
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2. Přihlášku včetně příloh musí majitel psa vyplnit na webových stránkách Klubu a odeslat nejpozději 

do konce uzávěrky, která je také uvedena na webových stránkách Klubu (cca 7 dnů před termínem 

svodu). Přihláška na svod je obvykle dostupná 1 měsíc před konaným svodem. 

3. Poplatky za svod a případné další podmínky uveřejňuje Klub na webových stránkách. 
 
 

V. 

Průběh popisného svodu 

1. Posuzování psů nebo fen (dále jen "psů") na svodu provádí svodová komise. Svodová komise je 

tříčlenná. Členem komise u svodu musí být vždy FCI rozhodčí exteriéru pro plemeno čivava, hlavní 

poradce chovu KCHČ (dále jen HPCH), či jím určený zástupce a člen výboru KCHČ. Člen komise nesmí 

posuzovat jedince, který je v jeho vlastnictví. K zapisování může být přizván(a) zapisovatel(ka). 

Pokud svodová komise nemůže rozhodnout, může si vyžádat stanovisko veterinárního specialisty a 

posunout rozhodnutí na další svod. 

2. Komise posuzuje kolektivně. V případě sporných názorů rozhoduje hlasováním. 

3. Svodová komise po posouzení jedince zapíše výsledek svodu i jednotlivé míry psa do svodového 

formuláře. Dále v něm písemně vyjádří celkový výsledek svodu (CHOVNÝ – NECHOVNÝ), kterým je 

rozhodnutí o chovnosti. Svodová komise je povinna seznámit majitele psa s hodnocením a výsledkem, 

ať je kladný, či záporný. Zápisy ve svodovém formuláři jsou potvrzovány podpisy všech členů svodové 

komise a razítkem klubu. Majitel – držitel psa potvrdí svým podpisem na svodové kartě svůj souhlas s 

rozhodnutím svodové komise. 

Výsledek svodu (CHOVNÝ – NECHOVNÝ) je současně zapsán do průkazu původu jedince, pokud však 

byly splněny všechny podmínky pro chovnost, tj. včetně úspěšně absolvované výstavy, viz č. III odst 1 

písm h). Pokud jedinec nemá v době popisného svodu úspěšně absolvovanou výstavu, bude mu 

chovnost potvrzena do PP až po splnění i této podmínky. V tom případě zašle majitel jedince na HPCH 

originál PP, kopii Svodové karty a Posudkový list z výstavy (pokud není řádně zapsána v PP). HPCH 

zkontroluje a potvrdí splnění všech podmínek, vyznačí chovnost do PP a odešle zpět na adresu 

majitele. 

4. V případech, kdy objektivně není možné rozhodnout v důsledku nezbytnosti vyžádání odborného 

vyšetření, případně v důsledku nevyzrálosti jedince, může komise rozhodnout o odložení rozhodnutí 

na příští svod. V těchto případech majitel psa již neplatí další svodový poplatek a ani nezasílá další 

přihlášku na svod. 

5. V případě neúčasti je možné poplatek převést na následující svod pouze v případně písemného 

omluvení (e-mailem) min. 2 dny předem HPCH. 

 

VI. 

Postup při posuzování 

1. Vlastní posuzování provádí rozhodčí – člen komise v součinnosti s dalšími členy komise. Vážení, 

měření kohoutkové výšky a kontrola identity (shoda čísla aplikovaného čipu jedince s číslem čipu 

uvedeného v průkazu původu) daného jedince se provádí zpravidla před zahájením posuzování 

samostatně, měření a vážení mohou po domluvě se svodovou komisí provést jimi pověření členové 
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revizní komise Klubu či členové Klubu. Každý majitel má možnost požádat o přeměření a převážení u 

rozhodčího při samotném posouzení. 

2. Posuzovaného psa předvádí před svodovou komisí jeden předvádějící. V případě, že majitel psa 

není totožný s předvádějícím, má právo být posuzování před komisí přítomen. 

3. Předváděný pes musí být upoután na vhodném vodítku, musí si nechat prohlédnout skus a chrup a 

nechat se změřit a zvážit. U každé manipulace se psem asistuje předvádějící. Předváděný pes musí být 

ovladatelný. V případě agresivity, nemožnosti posouzení může být pes ze svodu vyloučen. 

4. Každý chirurgický zákrok, v jehož důsledku vznikla ve smyslu svodových kritérií nějaká vada, nebo 

vyřazující znak, musí být majitelem psa při popisném svodu doložen veterinární zprávou (s případným 

doplněním rtg. apod.). Majitel psa před samotným svodem musí oznámit a doložit jakýkoliv zákrok, či 

operaci, které by mohly upravit vzhled psa, či vylučující vady. Zatajování jakýchkoliv vad je 

nepřípustné a je hrubým porušením Svodového řádu KCHČ a je důvodem pro zrušení chovnosti psa. 

5. Při posuzování se hodnotí chování psa v průběhu celého posuzování. Hodnotí se především 

vyrovnanost jeho povahy, sebevědomí a temperament s přihlédnutím ke specifickým požadavkům 

plemenného standardu plemene. Dále se hodnotí typ, rámec těla, konstituce, tělesná hmotnost ve 

vztahu ke kohoutkové výšce, pohlavní výraz, jednotlivé partie těla a jejich odchylky od standardu, 

celková harmoničnost, skus a chrup, barva a kvalita srsti, pohybová mechanika a u psů přítomnost 

varlat v šourku. 

6. Hodnocení uvedené v předchozím odstavci se vyjádří na svodové kartě. Hodnocení vyjadřuje 

kvalitu, případně shledané nedostatky, nebo vady. Ve svodové kartě se rovněž vyjádří závěrečné 

rozhodnutí o zařazení psa do chovu (CHOVNÝ - NECHOVNÝ). Svodová komise je oprávněna do 

svodového formuláře zapisovat i potřebné poznámky, které blíže specifikují shledané nedostatky, 

nebo vady. Tyto budou sloužit chovateli a hlavnímu poradci chovu při řízení chovu. Chovatel je 

povinen dodržovat veškeré záznamy ve svodové kartě a řídit se jimi. 

VII. 

Opravné prostředky proti rozhodnutí svodové komise 

1. Každý majitel svodovaného jedince má právo od svodu odstoupit pouze v případně, že jedinec je 

v době svodu dočasně zdravotné indisponován. Vady exteriéru a vývojové vady nelze považovat za 

aktuální dočasnou indispozici. Odstoupit lze pouze v průběhu svodu, tzn. před ukončením posouzení 

jedince. V momentě, kdy je posuzovaní ukončeno nelze odstoupit. Odstoupení nebude uvedeno ve 

svodové kartě. Svodová karta bude uložena u HPCH a majitel-držitel se může účastnit dalšího svodu, 

nejdéle do jednoho roku od data předvedení. Poté poplatek za svod propadá klubu a je nutno uhradit 

nový, jako nově přihlášený jedinec. 

2. Proti rozhodnutí svodové komise nelze uplatnit žádné další opravné prostředky. 

3. Jedinec, který byl s konečnou platností uznán jako nechovný, se nesmí již nikdy podílet na chovu v 

ČR, ani kdyby byl vyvezen do zahraničí a tam do chovu připuštěn. 

VIII. 

Poplatky za popisný svod 

Poplatky za popisný svod stanoví výbor Klubu a zveřejňuje je na webových stránkách klubu. Poplatky 

slouží ke krytí veškerých nákladů spojených s přípravou, provedením svodu a zajištěním následného 

administrativního zpracování. Přeregistrace chovnosti není zahrnuta ve svodovém poplatku. Tento 

poplatek hradí majitel chovného jedince PK ČMKU. 
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IX. 

Popisný svod psů importovaných ze zahraničí 

1. V případech dovozu psů a fen do ČR je jejich majitel – držitel (občan ČR) pro jejich chovné využití v 

rámci KCHČ povinen je přihlásit a předvést na popisném svodu Klubu i v případě, že prošli bonitací v 

zahraničí. Každý pes nebo fena, kteří se mají zúčastnit popisného svodu, musí být již zapsán - 

registrován v plemenné knize ČMKU (tzn. musí mít zápisové číslo PK ČMKU). 

2) Dovoz nakryté zakoupené feny: 

a) majitel musí splnit podmínky Zápisního řádu čl. 7.19, 

b) fena musí projít svodem ještě před porodem, v případě, že toto není možné z časových 

důvodů, musí být fena předvedena co nejdříve, nejpozději však před další krytím. Pokud 

tak nebude učiněno, nebude další vrh feně zapsán 

3) Dovoz chovného psa 

a) předvedení na svodu dříve, než bude využit poprvé v chovu pod KCHČ 

b) doložení chovnosti (zapsaná chovnost v rodokmenu jedince, kopie PP štěněte uznaného 

FCI, kde je partnerská kynologická organizace, u které je jedinec zaregistrován (jako u 

nás ČMKU) s oficiálním překladem do českého jazyka. Za korektní překlad odpovídá nový 

majitel psa v ČR 

 

 
Tento svodový řád byl schválen na výborové schůzi KCHČ, z.s. dne 6.11.2021 

 

 
V platnosti od 7.11.2021 
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