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Omezená registrace může  být využita jako nástroj pro národní kynologické organizace 

(NCO) a chovatele pro správu zdravého a plemeni odpovídajícího chovu. Psi s omezenou 

registrací se mohou účastnit akcí psího světa s výjimkou chovu. 

1. Definice omezené registrace v tomto dokumentu znamená „není povolen k chovu“. Psovi  

zapsanému s omezenou registraci bude vydán rodokmen FCI, ale na rodokmenu bude 

otištěna  poznámka „nepoužívat k chovu“.  Tato poznámka musí být rovněž uvedena v 

databázi národní kynologické organizace a uvedena v sekci dat přístupné veřejnosti, pokud 

taková databáze existuje. 

 Bude-li pes s omezenou registrací využit k chovu, nemohou být jeho potomci zapsáni v 

plemenné knize žádného člena FCI ani smluvního partnera, s výjimkou případů, kdy 

omezená registrace byla zrušena národní kynologickou organizací, která omezenou 

registraci vystavila. 

 Jestliže je v tomto dokumentu použit výraz „národní kynologická organizace“, zahrnuje kluby 

chovatelů spravované NCO v otázkách zápisu psů a vystavení rodokmenů. 

2. Kdo může rozhodnout o zápisu psa s omezenou registrací? 

• NCO, která vystavuje originál rodokmenu 

• Dovoz psů: NCO, do níž je pes vyvážen (Jednací řád FCI, Článek 20.5) 

• Chovatel psa může při žádosti o registraci požádat NCO o zápis štěněte s omezenou 

registrací. Konečné rozhodnutí provede NCO. Chovatel si nemůže zvolit, že omezenou 

registraci doplní do rodokmenu poté, co bylo vlastnictví psa převedeno na nového 

vlastníka. 

• Vlastník psa může NCO požádat o zápis svého psa s omezenou registrací. 

3. Kdo může zrušit omezenou registraci psa? 

Omezenou registraci může zrušit pouze národní kynologická organizace, která ji vystavila 

(Mezinárodní pravidla FCI  pro chov, Článek 15). 

4. Kritéria pro vystavení omezené registrace (příklady): 

4.1 – Vysvětlení -  Mezinárodní pravidla FCI  pro chov, preambule: 

• Tato směrnice FCI pro chov platí přímo pro všechny členy FCI, a také pro její smluvní 

partnery. To znamená, že k chovu mohou být použiti pouze čistokrevní psi, kteří mají 

zdravý temperament, jsou z pohledu funkčního a dědičného zdrávi a jsou zapsáni v 

plemenné knize nebo rejstříku (příloze) uznávané FCI. Dále musí splňovat požadavky 

stanovené příslušným členem FCI nebo smluvním partnerem. 

• Pouze psi, kteří jsou považováni za zdravé z pohledu dědičnosti, jsou ti, kteří předávají rysy 

standardu plemene, typ plemene a temperament typický pro dané plemeno, aniž by 

vykazovali jakékoli podstatné dědičné vady, které by mohly ovlivnit funkční zdraví jejich 
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potomků. Od členů a smluvních partnerů FCI se v tomto ohledu vyžaduje, aby zabránili 

jakémukoli zdůrazňování rysů plemene ve standardech, které by mohly vést k poškození 

funkčního zdraví psů. 

• Psi s vylučujícími chybami, jako jsou např. nesprávný temperament, vrozená hluchota nebo 

slepota, rozštěp patra, významné chyby chrupu nebo anomálie čelistí, progresivní atrofie 

sítnice, epilepsie, kryptorchismus, monorchismus, alibinismus, nesprávná barva srsti nebo 

diagnostikovaná závažná displazie kyčlí nesmějí být použiti v chovu. 

4.2 Zápis štěňat od nezdravých rodičů 

Národní kynologická organizace může s omezenou registrací zapsat štěňata rodičů, která mají 

dědičné vady. 

4.3 Opakované a příbuzenské páření 

Omezená registrace může být využita k předcházení opakovanému páření nebo silně 

příbuzenskému páření. 

Vysvětlení – Zásady FCI pro chov, Článek 3 

Aby se ochránila, resp. především  obohatila, genetická rozmanitost chovu, nemělo by docházet 

k opakovanému anebo příbuzenskému páření. Nikdy by nemělo dojít k připuštěno páření mezi 

sourozenci, mezi matkou a synem, nebo otcem a dcerou. Jako všeobecné doporučení platí, že 

žádný pes by neměl mít více potomků, než je 5 % počtu štěňat zapsaných v chovech daného 

plemene v průběhu pěti let. Počet jedinců daného plemene by měl být zjištěn nejen na národní, ale 

i na mezinárodní úrovni, zejména u plemen s málo zástupci. 

4.4. Psi s dědičnými vadami nebo funkčními postiženími 

Chovatel, resp. vlastník, může požádat národní kynologickou organizaci o omezenou registraci 

psa, který trpí vážnými dědičným vadami nebo funkčním postižením. 

Národní kynologická organizace může registraci psa, který trpí vážnou dědičnou chorobou nebo 

postižením, omezit i bez žádosti majitele- 

Testy DNA: Pes, který je homozygotní kvůli vážné nemoci s autosomální dědičností nebo 

homozygotní/heterozygotní kvůli nemoci s dominantní dědičností, může být zapsán s omezenou 

registrací. 

4.5. Psi s diskvalifikujícími chybami 

Národní kynologická organizace může na žádost chovatele/vlastníka, nebo i bez jejich žádosti, 

omezit registraci psa s diskvalifikujícími chybami, jako je diskvalifikující barva srsti, podle pravidel 

národní kynologické organizace. 

Anglické znění je původní. 

Tyto směrnice byly schváleny Ústředním výborem FCI v Thuinu, v listopadu 2018. 


