Český svaz chovatelů
Ústřední odborná komise chovatelů králíků
Řád Centrální plemenné knihy národních plemen králíků
Článek 1. Vedení plemenné knihy
1. Cílem vedení centrální plemenné knihy králíků (dále jen CPKK) je vytvářet evidenční, organizační
a technické podmínky pro ochranu, uchování a využívání národních plemen králíků zařazených v
Národním programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a
zemědělství. Posláním CPKK je všestranné zachování a zvelebování exteriéru a produkčních
vlastností populací v zájmu zachování genetické rozmanitosti vyjmenovaných národních plemen
králíků chovaných na území ČR. Chov a šlechtění jednotlivých plemen králíků se řídí platnými
standardy a registračním řádem ČSCH.
2. Úkolem CPKK je evidence chovů, chovných králíků a jejich odchovů, zpracování, uchování a
veřejná deklarace informací o původu, základních parametrech exteriéru a užitkovosti plemen.
3. CPKK zajišťuje Český svaz chovatelů se sídlem v Praze 8 - Kobylisy, Maškova 3, IČ: 00443204,
DIČ: CZ00443204 (dále jen ČSCH).
Článek 2. Náplň práce centrální plemenné knihy králíků
CPKK zajišťuje tyto činnosti:
- stanovuje podmínky pro registraci chovů v CPKK
- stanovuje jednotné požadavky pro zápis chovných králíků a jejich potomstva do CPKK
- určuje jednotný postup označování králíků zapsaných do CPKK
- spolupracuje s chovatelskými kluby, napomáhá vzdělávání chovatelů
- pravidelně zveřejňuje výsledky registrace a získaných údajů reprodukce
Článek 3. Členění centrální plemenné knihy králíků
1. CPKK je vedena pro národní plemena králíků zařazená v programu ochrany genetických zdrojů.
2. CPKK je členěna na oddíly podle jednotlivých plemen zařazených v národních genetických
zdrojích: Moravský modrý, Český strakáč černobílý, Český luštič, Český albín, Moravský bílý
hnědooký, Český červený a Český černopesíkatý.
Článek 4. Podmínky pro zápis do centrální plemenné knihy králíků
1. Chovatel může registrovat odchovy v CPKK pokud v předcházejících dvou letech předvedl nejméně
po jedné kolekci alespoň na třech vrcholných výstavách králíků (EV, CV, CVMK, speciální výstava
plemene). Účast na výstavách doloží chovatel před začátkem registračního roku (při první registraci v
chovatelském roce) formou písemného záznamu výsledků uvedených výstav s přiloženými
oceňovacími lístky kolekcí.
2. Do CPKK se zapisují odchovaná mláďata, jejichž rodiče, prarodiče a praprarodiče jsou stejného
plemene a byli registrováni a tetováni podle registračního řádu ČSCH. Rodiče musí být klasifikováni
nejméně „velmi dobře“.
3. Vyplněná připouštěcí potvrzení s doloženými oceňovacími lístky rodičů, předkládají příslušní
registrátoři pověřenému pracovníkovi CPKK. Rodokmen rodičů musí být doložen, pokud králík
nepochází z CPKK.
4. Rodokmeny mláďat jsou CPKK vystaveny počítačovým programem na schválených tiskopisech při
registraci a zaslány přímo chovateli.

Článek 5. Způsob identifikace králíků
1. Králíci jsou identifikováni na základě individuálních tetovacích značek v pravém a levém ušním
boltci králíka.
2. Postup označování tetováním čistokrevných králíků stanoví Řád pro registraci a tetování králíků v
ČSCH (zveřejněn ve Vzorníku pro posuzování králíků a na webových stránkách ČSCH).
3. Vzhledem k počítačovému zpracování databáze v CPKK je na posledním místě tetovacích značek
levého ucha v rodokmenech vydávaných CPKK uváděno poslední dvojčíslí letopočtu (05 – 2005, 12 –
2012, 15 - 2015 atd.). V levém ušním boltci králíka je vždy tetováno pouze poslední číslo letopočtu
(bod 1.1 Registračního řádu).
Článek 6. Finanční zabezpečení centrální plemenné knihy králíků
K finančnímu zajištění činnosti a vedení CPKK jsou vybírány poplatky – jsou obsažené ve „Finanční
řádu CPKK“, který je součástí tohoto řádu plemenné knihy. Tento řád je dle potřeb novelizován
příslušným orgánem ČSCH tak, aby pokrýval provoz, vývoj a nezbytné zdokonalování v oblastech, jež
jsou náplní činnosti CPKK.
Při zpracování finančního řádu CPKK je přihlíženo k výši státní podpory na vedení CPKK.
Článek 7. Orgány plemenné knihy
Řídícím orgánem CPKK je Rada plemenné knihy králíků, kterou jmenuje Ústřední odborná komise
chovatelů králíků ČSCH ze zástupců ÚOK, VÚŽV (garant genetických zdrojů) a představitelů
chovatelských klubů jednotlivých plemen.
Článek 8. Závěrečné ustanovení
Pro zajišťování úkolů, které vyplývají z úlohy pověřené osoby vedoucí CPKK pro národní plemena
králíků v ČR, může ČSCH využít ke spolupráci vhodných smluvních partnerů.
Způsob vedení a uchování dokladů, zjišťování a ověřování údajů vychází ze zákona č. 154/1200 Sb. o
šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon) a vyhlášky č. 447/2006
Sb. o genetických zdrojích zvířat.

Finanční řád Centrální plemenné knihy národních plemen králíků
Poplatky

-

vystavení rodokmenu králíka
vystavení duplikátu rodokmenu králíka

10 Kč
20 Kč

Novelizace 2020 byla schválena usnesením ÚOK chovatelů králíků ČSCH 11. 11. 2020

