
Směrnice pro podmínky pro inseminaci 
 

1) Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Použita smí být výhradně mezi jedinci (psi i fenami), 
kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem. Výjimku může v souladu 
s Chovatelským řádem FCI povolit P ČMKU. Důvodem pro inseminaci je zájem plemene, např. 
zlepšení zdraví, rozšíření genetického materiálu nebo ochrana zdraví psů a fen. 

2) Inseminaci smí provádět pouze osoba odborně způsobilá (zákon č.166/1999 Sb.)  Veterinární 
podmínky při dovozu spermatu ze zahraničí určuje Státní veterinární správa 

3) Náklady spojené s provedením inseminace jdou k tíži majitele feny.  
4) Zvěrolékař, který inseminaci provádí, potvrzuje na předepsaném formuláři 

(https://www.cmku.cz/data/dokumenty/595_potvrzeni_inseminace.pdf).), že fena byla uměle 
oplodněna semenem vybraného psa. V tomto osvědčení musí být uvedeno místo a datum 
umělého oplodnění a jména, čísla zápisu, čísla čipu (tetování) psa i feny a jména a adresy jejich 
majitelů. 

5)  Jedná-li se o inseminaci chlazeným nebo zmraženým ejakulátem je třeba u psa doložit profil 
DNA, který je vlastník psa povinen zajistit. Výjimku povoluje P ČMKU u dříve odebraného a 
dlouhodobě uloženého spermatu.  

6) Vlastník, jehož psovi bylo sperma odebráno, nebo vlastník spermatu je povinen majiteli feny 
potvrdit krycí list jako doplněk k uvedenému veterinárnímu osvědčení. Podpis může být nahrazen 
smlouvou, v které je potvrzen souhlas majitele s použitím spermatu, a to u určité feny nebo 
neomezeně.  Pokud správce plemenné knihy, v níž má být vrh zaregistrován, požaduje pro zápis 
štěňat ověřenou fotokopii nebo ověřený výtah z plemenné knihy vztahující se ke krycímu psovi, 
musí držitel psa poskytnout takový dokument majiteli feny bezplatně. 

7) Chovný pes, stejně jako jeho sperma, je ze zákona považován za majetek. Při odběru spermatu 
k dalšímu využití je nutno písemným dokumentem stanovit vlastnictví spermatu. Dokument musí 
uvádět datum odběru, objem spermatu, identifikaci dávek, místo uložení a identifikaci chovného 
psa.  

8) Je-li chovný pes prodán nebo jsou převedena práva k jeho chovu, musí majitel psa druhé straně 
poskytnout informace o již odebraném spermatu. 

9) Sperma může být předmětem smlouvy o prodeji, nebo může být prodáno společně se psem. 
Podrobnosti by měla upravovat smlouva mezi oběma stranami. 

10) Sperma smí být použito pouze tehdy, pokud jsou naplněna pravidla ČMKU a chovatelského klubu 
pro krytí, zejména musí být zajištěno, že sperma bude použito výhradně pro feny zapsané 
v plemenné knize uznávané FCI. 

11) Vlastník spermatu musí na vyžádání poskytnout informace o datu odběru spermatu, identifikaci 
dávky, místě uložení a identifikaci chovného psa plemenné knize, chovatelskému klubu a majiteli 
feny. 

 
 
Schváleno P ČMKU 10.12.2020, usn. 75/12/20 

 


