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Návrh úprav
Zpracovala: Hana Pisarčíková  (podle návrhů a námětů členů Klubu i komisí)
Úpravy jsou zvýrazněny červenou barvou, přeškrtané jsou zrušené formulace

Chovatelský řád

1.	Všeobecně
1.1	Chovatelský řád Klubu australských a belgických ovčáků (dále jen Klub) má za úkol podporovat chov belgických ovčáků a australských ovčáků dle platného standardu FCI při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vlastností a vloh pro australského ovčáka a jednotlivé variety belgického ovčáka. Stanovené chovné podmínky nesmí diskriminovat to, co standard neuvádí jako vylučující vadu.
1.2	Podmínky chovatelského řádu slouží zájemcům plemene, a to: groenendaelů, laekenoisů, malinoisů a tervuerenů, a australských ovčáků s přihlédnutím nejen k exteriérovým, ale i povahovým vlastnostem. Musí prosazovat také zájmy každého jednotlivého zvířete, jakožto živého a vnímavého tvora, zájmy a dobrou pověst Klubu, chovatelů, psovodů a příznivců plemene. Nepodporuje obchodování s belgickými a australskými ovčáky a jiné činnosti, které odporují základním principům ochrany zvířat.
1.3	Chovatelský řád plně respektuje Mezinárodní chovatelský řád FCI a Chovatelský řád ČMKU. Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení mezinárodního chovatelského řádu FCI a Chovatelského řádu ČMKU jakožto vyšší závazné normy
1.4	S chovatelstvím je neslučitelný chov jakéhokoli plemene bez průkazu původu FCI. Dále obchod se psy a podpora tohoto konání.

2.	Právo chovat
2.1	Za chovatele je považována plnoletá osoba s právem jednat svým jménem a s právem podpisovým ve věcech chovatelství, právoplatně vlastnící chovnou fenu.  Pokud je majitelem feny více osob, je žádoucí, aby právo podpisu bylo svěřeno pouze jedné osobě, na jejíž jméno byla zaregistrována chovatelská stanice, a aby poměry a vztahy mezi vlastníky feny byly upraveny písemnou smlouvou. Pokud je vlastníkem feny organizace, je tato povinna oznámit jméno držitele feny, který má oprávnění jednat ve věcech chovatelství.
	Majitelem chovného psa je ta osoba, která jedince právoplatně nabyla a může se prokázat jeho průkazem původu uznávaným příslušnou plemennou knihou. Držitelem chovného psa je buď jeho majitel, nebo osoba zmocněná majitelem. Pokud je majitelem chovného psa  více osob, doporučuje Klub uzavřít písemnou smlouvu mezi všemi vlastníky. Kopie této smlouvy by měla být zaslána příslušnému poradci chovu a plemenné knize. Ve smlouvě by především mělo být ošetřeno právo podpisu chovatelských dokumentů (krycích listů). 

	Každá změna ve vlastnictví chovného zvířete nebo jeho úhyn musí být oznámena příslušnému poradci chovu doporučeným dopisem nejpozději 15-dní po změně (úhynu).
2.4	Převod březí feny je možný. Pokud nebylo jinak dohodnuto, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele feny, a na něho se také převádějí veškeré povinnosti plynoucí z krytí chovným psem.
2.5	Zemře-li vlastník chovné feny v době její březosti, může být vrh zapsán na původní chovatelskou stanici nebo chovatelskou stanici jejího nabyvatele.
	Pronájem belgických ovčáků nebo australských ovčáků je vzhledem k jejich povahovým vlastnostem nežádoucí. Pokud však k němu dojde, je žádoucí, aby poměry mezi pronajímatelem a pronájemcem byly upraveny písemnou smlouvou o pronájmu. Pronájem jedince je majitel (pronajímatel) povinen nahlásit příslušnému poradci chovu nejpozději do 14 dnů po zahájení a ukončení pronájmu psa nebo feny.

	Pokud majitel chovné feny nemůže mít ze závažných důvodů fenu v době vrhu doma, musí místo odchovu oznámit co nejrychleji doporučeným dopisem příslušnému poradci chovu, aby mohla být provedena kontrola vrhu.
2.8	Chovatelé a držitelé chovných jedinců jsou povinni umožnit přístup k vrhu a matce štěňat osobám, které pověřil Klub kontrolou vrhu a poskytnout jim k tomu účelu úplné a pravdivé podklady.
2.9	Chovatel či držitel chovného jedince je povinen pečovat o psy řádným způsobem, dodržovat podmínky hygieny a péče o zdraví a respektovat v tomto smyslu platná zákonná nařízení a vyhlášky.
	Povinností chovatele a majitele krycího psa nebo chovné feny je neprodukovat jedince bez průkazu původu. V případě, že dojde k nechtěnému nakrytí, je povinnost o této skutečnosti informovat doporučeným dopisem příslušného poradce chovu. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek tresty, včetně odebrání práva chovat či krýt, a to na dobu přechodnou či trvale. O trestu rozhodne výbor klubu na základě doporučení a podkladů chovatelské komise. 



3.	Chov
Základním cílem chovu belgického a australského ovčáka je chovat zvířata dle platného standardu, zdravá, bez vloh pro dědičné vady, choroby a nežádoucí znaky. Povaha  a exteriér zvířat má plně odpovídat standardu
3.2	Chov belgických a australských ovčáků  je v Klubu uskutečňován jako chov:
a)	řízený - jsou v něm využívána veškerá chovná zvířata 
b)	výběrový - oběma rodičům vrhu musí být přiznána selektivní chovnost, v případě zahraničního krytí stačí pro psa splnit podmínky obdobné selekce v zahraničí
c)	výběrový-pracovní - oběma rodičům musí být přiznána selektivní pracovní chovnost, v případě zahraničního krytí stačí pro psa splnit podmínky obdobné pracovní selekce v zahraničí.
Chovatel má právo sám rozhodovat o chovném spojení při využití zkušeností poradce chovu a sám nese odpovědnost za kvalitu svého chovu v rozsahu bodu 5.1 tohoto řádu.  Při střední a úzké příbuzenské plemenitbě podléhá krytí schválení poradcem chovu, respektive chovatelskou skupinou, viz. bod 3.3
3.3	Z hlediska stupně příbuznosti jsou rozeznávány následující plemenitby:
-	nepříbuzenská, či cizorodá plemenitba je spojení dvou jedinců téhož plemene, kteří spolu nejsou příbuzní do 4.generace předků
-	osvěžení krve je jednorázové přilití krve do krevní linie upevněné příbuzenskou plemenitbou
-	střední příbuzenská plemenitba je plemenitba mezi příbuznými 3. a 4. stupně (podléhá schválení poradcem chovu)
	úzká příbuzenská plemenitba (incest), tj. spojení mezi rodiči a dětmi, mezi prarodiči a vnoučaty, či mezi sourozenci, tedy sourozenci 1. a  2.stupně v přímé či boční linii podléhá schválení chovatelské skupině a to na základě odůvodnění návrhu chovatele či poradce chovu.

	V rámci potírání výskytu dysplazie kyčelního kloubu (DKK) se psi a feny, jejichž DKK neodpovídá FCI normě HD-A (tj. jsou HD-B, HD-C, event. HD-D, HD-E) nebo psi a feny, kterým nebylo provedeno a vyhodnoceno vyšetření na DKK, mohou spojovat pouze s partnerem, jehož DKK odpovídá FCI normě HD-A. 
	Majitel psa má právo nechat zhotovit rentgenové vyšetření svého psa u kteréhokoliv akreditovaného veterináře a to i ze zahraničí. K výsledku RTG DKK bude v chovatelských dokumentech vždy připojována zkratka země, kde byl rentgen vyhodnocen.
	Majitel psa je povinen odeslat chovatelské komisi doporučeným dopisem fotokopii (případně 2.výtisk) každého výsledku RTG DKK a to nejdéle do 14-ti dnů od jeho obdržení (toto ustanovení se týká všech výsledků, včetně zahraničních).
	V rámci potírání výskytu dědičných očních onemocnění, platí následující pravidla: Jedinci AO, jejichž výsledek vyšetření očí v rozsahu požadovaném pro chovnost je pozitivní, ale ještě nevylučuje jedince z chovu (pro AO pozitivní výskyt CEA, PPM 1.+2.stupně, RD, zeleného očního zákalu, Irish Colomba 1.+2.stupně, dischtiasis) nebo jedinci, kteří nemají provedené vyšetření očí, smí být spojováni pouze s jedinci, kteří toto vyšetření mají provedeno a jsou na požadované choroby negativní (bez známek onemocnění) – platí pro AO. Jedinci BO s celkovým výsledkem vyšetření na dědičná oční onemocnění „není prostý“ mohou být spojováni pouze s jedinci zcela negativními (prostými) na všechny vyšetřovaná dědičná oční onemocnění.
	V chovu nesmí být spojeni dva jedinci s chybějícím zubem-zuby a dva jedinci s jiným než nůžkovým nebo klešťovým skusem. V chovu dále nesmí být spojeni dva australští ovčáci s NBT (natural bob-tail) – vrozeně krátkým ocasem a dva australští ovčáci barvy merle.


4. 	Chovnost a předpoklady chovnosti
4.1 	Mezi základní podmínky pro zařazení psa nebo feny do chovu patří:
	čistokrevnost ověřená průkazem původu vydaným plemennou knihou uznávanou FCI a ČMKU, v  případě importovaných jedinců splnění přeregistrace v české plemenné knize 
	provedené rentgenové vyšetření na dysplasii kyčelních kloubů s vyznačeným stupněm dysplasie v průkazu původu, přičemž nejvyšší povolený stupeň pro zařazení do chovu je 2/2 (FCI C). Klub KCHBO uznává RTG DKK pouze psům vyšetřeným akreditovaným vyhodnocovatelem, včetně zahraničních. V případě australského ovčáka lze Hodnocení  lze provést i u OFA. Hodnocení excellent, good a fair je také přípustné pro zařazení do chovu. K zápisu RTG DKK do chovatelské dokumentace se také přidává zkratka státu, kde byl pes vyšetřen.
	Pro australské ovčáky je podmínkou zařazení do chovu také provedené vyšetření očí na zjištění dědičných onemocnění. Vyšetření je zaměřeno na odhalení Collie Eye Anomalie (CEA), dědičné katarakty (HC), persistentní pupilární membrány (PPM), progresivní retinální atrofie (PRA), distichiasis, RD, zeleného očního zákalu a Irish Colomba.  Je nutné doložit protokol o vyšetření očí veterinárním lékařem zapsaným do seznamu specialistů posuzovatelů vrozených genetických vad očí (seznam vede komora veterinárních lékařů) ve věku 6-7 týdnů (u jedinců narozených v ČR, u importovaných jedinců pokud existuje) a výsledek opakovaného vyšetření ve věku starším 12-ti měsíců, ale samotné vyšetření nesmí být starší 6-ti měsíců v den popisné přehlídky nebo v den předložení po posouzení.

-	splnění popisné přehlídky s výsledkem "do chovu doporučen" nebo "do chovu připuštěn" Chovný nebo Chovný – do chovu doporučen, případně Chovný na jeden zkušební vrh
-	splnění povahového testu bez ohledu na počet dosažených bodů
-      dosažení minimální věkové hranice pro chovnost, která je pro psy i feny 18 měsíců. 
Není důležité, v jakém pořadí byly podmínky splněny.  
4.2	Záznam o splnění popisné přehlídky se nezapisuje do PP.  Zápis o chovnosti jedince provádí poradce chovu na základě žádosti majitele psa / feny až po splnění všech podmínek uvedených v bodě 4.1. O tento zápis chovnosti musí majitel feny či psa zažádat nejpozději před prvním krytím. Přeregistraci psa nebo feny mezi chovný materiál provádí na žádost majitele plemenná kniha, u psů nejpozději před prvním krytím, u fen se přikládá PP k přihlášce zápisu prvního vrhu feny.
4.3	O podmínkách pro zařazení importované březí feny do chovu rozhoduje chovatelská skupina na základě písemné žádosti majitele feny. Chovatel, který chce importovat březí fenu zašle příslušnému poradci chovu žádost o zařazení importované březí feny do chovu, k žádosti musí být doložena kopie průkazu původu feny, získaných ocenění, zkoušek, výsledku DKK, vyšetření očí v zemi původu feny a obdobné informace o použitém krycím psu. Chovatelská skupina má lhůtu 30 dní na vyřízení žádosti.  Každá žádost bude posuzována individuálně a chovatelská skupina zveřejní kritéria, podle kterých bude zvažováno zařazení březí importované feny do chovu.
4.4	Z chovu se vylučují :
-	feny starší než 8 let (chovnost končí dnem dosažení 8 let). 
Feně může být povoleno prodloužení chovnosti za následujících podmínek:
-	feně bude provedeno veterinární vyšetření ne déle jak 2 měsíce před předpokládaným krytím (hematologické a základní biochemické vyšetření krve, RTG hrudníku - vyšetření srdce, stav chrupu) a bude doloženo příslušnou veterinární zprávou, která bude obsahovat výsledky vyšetření
-	chovatel musí podat žádost na poradce chovu příslušné variety o udělení výjimky, kde zhodnotí přínos feny a určí přímo konkrétní spojení (spojení náhradní), součástí je veterinární zpráva.
-	fena musí mít RTG DKK
-	prodloužení chovnosti může platit pouze na 1 vrh, max. do věku 9 let (doba krytí)
Psi jsou v souladu s chovatelským řádem ČMKU chovní doživotně.
Dále se z chovu vylučují:	
-	psi a feny, na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí nějaké anatomické nebo exteriérové vady.
- 	psi a feny, jejichž zdravotní stav neodpovídá použití v chovu, včetně dvou císařských řezů u feny  
-  	u australských ovčáků je důvodem k vyloučení z chovu dědičné postižení očí v následujících případech
a)	při kontrole očí ve věku 6-7 týdnů je zjištěno CEA, které je potvrzeno i následnou prohlídkou očí po 12.měsíci věku jedince
b)	jedinci u nichž je při jakékoliv kontrole očí zjištěn výskyt katarakty nebo PRA
c)	oba jedinci z jejichž spojení vzešlo štěně postižené PRA
d)	jedinci u nichž se vyskytne Irish Colomba nebo PPM  3.nebo 4.stupně
e)	jedinci u nichž se vyskytují dvě a více vrozené genetické vady očí najednou, mohou být také po konzultaci s veterinárním lékařem zapsaným do seznamu specialistů posuzovatelů vrozených genetických vad očí (seznam vede komora veterinárních lékařů) vyřazeni z chovu
f)	výskyt epilepsie, která nebyla získána úrazem
4.5   	Pokud je majitel feny členem ještě jiného klubu sdružujícího chovatele belgických nebo australských ovčáků, může plemeno chovat, tj. zapisovat vrhy, pouze v jednom klubu. Členství není omezeno na jeden chovatelský klub.  V případě, že chce majitel feny změnit klub, prostřednictvím kterého bude zapisovat štěňata, je třeba toto písemně oznámit doporučeným dopisem hlavnímu poradci chovu obou dotčených klubů, výpovědní lhůta činí 2 měsíce.


5.	 	Chovné třídy
5.1.	Za účelem rozlišení chovné hodnoty jedinců mají psi a feny možnost zařazení do následujících chovných tříd:
a)	jedinci nechovní  - tj. jedinci, jejichž výsledek z popisné přehlídky je "do chovu nepřipuštěn"
b) jedinci chovní pod vedením poradce - tj. jedinci, jejichž výsledek z popisné přehlídky je "do chovu připuštěn Chovný" a splnili další podmínky chovnosti. . U AO také jedinci uchovnění dle podmínek předcházejícího klubu s tím, že mají možnost absolvovat PP, PT a doložit protokoly o vyšetření očí a kyčlí a dosáhnout tak případně chovnosti pod bodem 5.1.c) Výběr partnera pro tyto jedince se provádí po konzultaci je vhodné konzultovat s příslušným poradcem chovu. 
c)	jedinci chovní  - tj. jedinci, jejichž výsledek z popisné přehlídky je "do chovu doporučen" a splnili další podmínky chovnosti
d)	jedinci selektovaní (s.)  - tj. jedinci, kteří splnili selekci podle fenotypu a podmínky základní chovnosti
e)	jedinci selektovaní-pracovní třída (v., z., a.) - tj. jedinci, kteří splnili selektivní pracovní chovnost a podmínky základní chovnosti
f)	jedinci plemeník (plemenná fena) elity A (PE, VE, ZE, AE) - tj. jedinci, kteří splnili selekci podle fenotypu i genotypu a podmínky základní chovnosti
g)	jedinci plemeník (plemenná fena) elity B (Pe, Ve, Ze, Ae) - tj. jedinci, kteří splnili selekci podle genotypu a podmínky základní chovnosti, přičemž sami nesplnili selekci podle fenotypu
5.2	Jedinec, který neodpovídá v určitém znaku standardu z důvodu úrazu nebo jednotlivých zdravotních problémů v minulosti (prokázáno veterinárním vyšetřením) a zároveň je kvalitním jedincem v povaze a v exteriéru nebo jedinec, který neodpovídá exteriérem nebo povahou - na samé hranici uchovnění, může dostat podmínku jednoho zkušebního vrhu (krytí). Výběr partnera pro takového jedince podléhá schválení chovatelskou skupinou. 100% zapsaných potomků musí být předvedeno alespoň dvěma poradcům chovu nebo na Klubové výstavě KCHBO, či PP KCHBO (od 1 roku věku) a vyhodnoceno, aby mohl být jedinec do chovu připuštěn pod vedením PCH uznán chovným.


6.	Krycí list 
6.1	Krycí list patří mezi základní chovatelské dokumenty. Na jednotném formuláři ho vystavuje příslušný poradce chovu na písemnou žádost chovatele, která má být doručena nejméně 8 týdnů před krytím feny. Vystavení krycího listu podléhá poplatku, jehož výši schvaluje členská schůze.
	Žádost o vystavení krycího listu musí obsahovat základní údaje o feně. Pokud chovatel sám navrhuje krycího psa, musí uvést i základní údaje o něm. V případě zahraničního či meziklubového krytí musí chovatel s žádostí o krycí list zaslat i oboustrannou fotokopii průkazu původu a fotokopii bonitační karty nebo dokladu o zařazení psa do chovu v zemi trvalého bydliště jeho majitele. V případě žádosti o vystavení krycího listu pro australské ovčáky je nutné k této žádosti ještě přiložit kopii protokolu o vyšetření očí provedeného veterinárním lékařem zapsaným do seznamu specialistů – posuzovatelů vrozených genetických vad očí ne starším 12-ti měsíců. Toto platí pro oba jedince z navrhovaného chovného páru. U zahraničního krytí se dále požaduje doložení tohoto protokolu o provedené kontrole očí do věku dvou měsíců jedince (v případě, že existuje) provedené veterinárním lékařem dané země, který je oprávněn ve své zemi tyto kontroly provádět.

Krycí list zasílá poradce doporučeně na dobírku (výše dobírky se rovná výši poplatku Klubu za vystavení krycího listu a poštovného) chovateli nejpozději do 14-ti dnů po obdržení žádosti o vystavení krycího listu. Poradce navrhne nejméně tři vhodné krycí psy, případně se vyjádří ke spojení navrhovaném chovatelem. 
6.4	Platnost krycích listů je časově neomezená. Majitel feny může o vystavení krycího listu zažádat kdykoliv po zařazení feny do chovu. Bez řádně vystaveného krycího listu nemůže být fena nakryta.
6.5	Chovatel je povinen předem získat souhlas ke krytí od majitele krycího psa a včas ho informovat o počátku říje feny.
6.6	Způsob manipulace s krycími listy a dalšími chovatelskými doklady zveřejňuje výbor Klubu, který ke schválení členské schůzi navrhuje také finanční souvislosti těchto služeb.
	Nejpozději do týdne po posledním uskutečněném krytí je chovatel povinen doporučeně odeslat krycí list příslušnému poradci chovu. 

	Nezabřezne-li fena, musí chovatel tuto skutečnost oznámit příslušnému poradci chovu a majiteli krycího psa nejpozději do 75 dnů od nakrytí feny.
6.9	Krycí list musí být vyplňován i tehdy, když oba chovní jedinci patří stejnému majiteli. V tomto případě musí být u krytí jako svědek nestranná osoba, která pravdivost údajů potvrdí svým podpisem a adresou na krycím listě.
6.10	Na každé další krytí feny při jiné říji musí být vystaven nový krycí list.



7.	Krytí
7.1	Ke krytí ve smyslu tohoto chovatelského řádu smí dojít jen mezi chovnými jedinci stejného plemene (mezivarietní křížení belgického ovčáka podléhá schválení chovatelskou skupinou), kteří jsou v náležitém zdravotním stavu a kondici, a to na základě platného krycího listu.
7.2	Mezi jednotlivými krytími jednoho krycího psa u různých fen musí uplynout nejméně 24 hodin.
7.3	Krytí chovné feny více psy během jednoho hárání je nepřípustné.
7.4	Doporučuje se krýt fenu u majitele chovného psa. Fenu by ke krytí měl doprovázet její majitel, nebo jím písemně pověřená osoba
7.5	Pokud fena zůstává u majitele chovného psa několik dní, je zapotřebí písemně dohodnout úhradu nákladů vzniklých s pobytem feny a případně její dopravu zpět majiteli. Je nutno také písemně dohodnout způsob náhrady škod, které by fena způsobila třetí osobě či straně, případně krycímu psovi.
7.6	Pokud doporučený pes fenu nenakryl, smí být použitý náhradní pes jen v souladu s krycím listem a se souhlasem majitele feny
7.7	Při neplánovaném nakrytím jiným psem, než smluvním, je majitel krycího psa povinen seznámit s touto skutečností majitele chovné feny, který o tom informuje příslušného poradce chovu. Držitel psa je povinen nahradit chovateli vzniklou škodu a nesmí žádat finanční vyrovnání za krytí.
	Pokud by fena v době, kdy byla v péči majitele krycího psa uhynula, nechá tento provést pitvu uhynulé feny prostřednictvím veterinární správy a majiteli feny předá pitevní protokol. 

	Náhrada ztráty feny závisí od prokázání zavinění majitele psa nebo její smrti. Pokud toto zavinění není prokázáno, je majitel feny povinen uhradit majiteli psa veškeré náklady v souvislosti se smrtí feny.
7.10	Po uskutečnění krytí vyplní majitel psa s majitelem feny krycí list. Je-li smluvena náhrada za krytí splatná přímo za akt krytí, má majitel krycího psa právo podepsat krycí list až po příslušném vyrovnání.
7.11	Při úhradě krytí štěnětem přísluší první volba chovateli a druhá majiteli krycího psa. Další podmínky úhrady se doporučuje uzavřít písemně a jsou věcí dohody mezi majitelem krycího psa a chovatelem. Pokud se přenechává štěně jako náhrada za krytí, doporučuje se uzavřít písemnou dohodu, která by měla obsahovat  tyto body:
-	doba výběru štěněte majitelem psa
-	doba odběru štěněte majitelem psa
-	doba, po které právo na výběr štěněte zaniká
-	doba, po které právo na odběr štěněte zaniká
-	vyrovnání výloh s dopravou
-	zvláštní ustanovení pro případ, že fena vrhne mrtvá štěňata, nebo jen jedno štěně, nebo když vybrané štěně před odběrem uhyne.
7.12	K oplodnění feny je možno využít inseminace. Tento úkon smí provádět pouze veterinární lékař a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito semene určeného psa nebo semene s veškerou dokumentací. Použitý pes musí být uveden na krycím listě. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Odebrání spermatu plemeníka a jeho zmrazení je věcí každého majitele psa. Pokud k odběru dojde, nesmí být sperma použito dříve, než je plemeník zařazen do chovu.  Lze použít sperma i po smrti plemeníka. O využití inseminačních dávek rozhoduje jejich majitel, avšak informuje příslušného poradce chovu o skutečnosti, že bylo sperma odebráno. První krytí ať už ze strany feny tak i psa mělo proběhnout přirozenou cestou, aby zvířata prokázala, že jsou schopná reprodukovat se přirozenou cestou. 
7.13	Nezabřezne-li fena a došlo-li k úhradě ihned po krytí, má chovatel nárok na jedno bezplatné krytí své feny stejným psem. Právo náhradního krytí zaniká úhynem feny nebo psa. Při zahraničním krytí si podmínky krytí a náhrady krytí při nezabřeznutí feny dohodne majitel feny sám.
7.14	Majitel feny má právo na vrácení peněz uhrazených za krytí, pokud prokáže, že pes byl v době krytí neplodný.
	Majitel krycího psa je povinen bezprostředně po krytí údaje s ním související zapsat do "Knihy krytí". Přejde-li krycí pes do vlastnictví jiného majitele, je původní majitel povinen oznámit nabyvateli všechny nesplněné závazky vyplývající z vlastnického poměru ke psu. Neučiní-li to, odpovídá za škody, které vzniknou zanedbáním této povinnosti.
	Chovatel má povinnost oznámit majiteli krycího psa adresy nových majitelů štěňat – do 10 dnů od prodeje jednotlivých štěňat, pokud se ve smlouvě o krytí nedohodli jinak.



8.	 	Vrh
8.1	Chovatel je povinen pečovat o fenu  v době březosti a kojení a rovněž o celý vrh až do prodeje štěňat tak, aby byl zaručen jejich zdárný tělesný a duševní vývoj. Pokud nemůže mít z vážných důvodů fenu v této době ve své péči, musí informovat urychleně o této situaci příslušného poradce chovu, aby mohla být zajištěna řádná kontrola vrhu
	Chovatel je povinen ohlásit každý vrh doporučeným dopisem příslušnému poradci chovu nejpozději do 5-ti dnů od narození štěňat, v hlášení musí být uveden počet a pohlaví narozených štěňat, případně i počet a pohlaví uhynulých a utracených štěňat a u australských ovčáků je také nutné uvést přesnou barvu a délku ocasů jednotlivých štěňat, bez ohledu na to, zda ocas bude kupírován či nikoliv. 

8.3	Jestliže fena nezabřezla, musí chovatel tuto skutečnost oznámit příslušnému poradci chovu a majiteli krycího psa nejpozději do 75 dnů od nakrytí feny.
8.4	Počet vrhů feny je stanoven podle následujících zásad:
a)	pokud počet odchovaných štěňat ve vrhu nepřesáhne 6 štěňat, je možno krýt fenu během čtyř hárání třikrát, přičemž doba mezi druhým a třetím krytím nesmí být kratší 10 měsíců
b)	pokud počet odchovaných štěňat přesáhl 6 štěňat, nesmí být příští krytí uskutečněno dříve než po 10 měsících od minulého
Ve vrhu mohou být ponechána všechna standardní, zdravá štěňata i bez použití kojné feny. Pokud počet narozených štěňat v jednom vrhu přesáhl 8, má Klub právo na provedení dvou kontrol vrhu, a to první do třech týdnů štěňat a druhé po otetování štěňat (termín druhé kontroly vrhu určuje kontrolor vrhu po dohodě s chovatelem).
8.5	Pokud vznikne chovateli povinnost utratit štěňata z důvodů atypičnosti, zrůdnosti, přílišné slabosti či podobných závažných příčin, je nutné tak učinit odborně a bezbolestně nejpozději do pěti dnů věku štěňat. 
8.6	Každý vrh musí být chovatelem nahlášen celý a najednou k zápisu. Způsob provedení zápisu upravuje chovatelská skupina ve spolupráci s plemennou knihou ve snaze, aby průkazy původu byly vystaveny co nejracionálněji a v nejkratší možné lhůtě. Případný úhyn štěňat je nutno okamžitě hlásit plemenné knize a příslušnému poradci chovu.
8.7	O zápis vrhu do plemenné knihy mohou žádat jen chovatelé, kterým byl přiznán chráněný název chovatelské stanice. Jejich povinností je také řádné vedení "Knihy odchovů".
	Chovatel je povinen zajistit označení štěňat pomocí tetování nebo čipování, celý vrh však musí být označen shodně. Tetovací čísla zadává plemenná kniha. Tetování se provádí do levé slabiny nebo levého ucha.  Použitý mikročip musí být v souladu s normou EU. Doporučený věk pro označení štěňat je mezi 6. a 7. týdnem, rozhodně však musí být provedeno do odběru štěňat. 
	U australských ovčáků je obvyklé kupírování ocasů, které smí být provedeno nejpozději do 7 dnů věku štěněte (v souladu se zákonem na ochranu zvířat). Současně je nutné odstranit paspárky ze zadních nohou štěňat. Toto je nutné provést zároveň s kupírací ocasů, pokud kupírování ocasů není prováděno, pak také do 7.dne věku štěňat. Klub doporučuje provést veškerou kupíraci do 5.dne věku štěňat.  

Každý vrh australských ovčáků narozených v ČR musí být podroben kontrole očí ve věku 36. až 55.den  Kontrola je zaměřena především na CEA, Irish Colomba, PPM a ostatní obvyklé oční nemoci a vady. Kontrolu je oprávněn provádět pouze veterinární lékař zapsaný do seznamu specialistů posuzovatelů vrozených genetických vad očí (seznam vede komora veterinárních lékařů). Seznam veterinárních lékařů oprávněných ke kontrole očí je k dispozici u poradce chovu. V případě, že chovatel neuskuteční kontrolu očí štěňat v předepsaném věku, nemohou být takovým štěňatům vystaveny průkazy původu. Chovatel je povinen předat kupujícímu originál protokolu o kontrole očí, jinak se dopouští přestupku proti Chovatelskému řádu.
8.11	Vrhy v jedné chovatelské stanici jsou chovatelé povinni řadit abecedně za sebou, u belgického ovčáka bez ohledu na varietu narozených štěňat
8.12	Chovatel je povinen umožnit pověřenému funkcionáři Klubu kontrolu vrhu, včetně kontroly kojné feny, upozornit ho na všechny vzniklé nedostatky a odstranit závady, na které je během kontroly upozorněn. Kontrolor je povinen podrobit se preventivním hygienickým zásadám a v případě, že se v okolí jeho bydliště vyskytuje nákaza, informovat poradce chovu o nutnosti výměny kontrolorů. V případě zjištěných závažných závad v odchovu, nebo při smíšeném (více variet ve vrhu) nebo vícepočetném (tj. více jak 8 štěňat) vrhu, nebo v případě vrhu po feně, které byla prodloužena chovnost, je poradce chovu oprávněn pověřit kontrolora provedením opakované kontroly vrhu.  Kontrola vrhu se provádí na náklady chovatele podle směrnic o hospodaření Klubu. Neumožnění provedení kontroly vrhu či zjištění podstatných závad může vést ke kárnému řízení, přičemž trestem v nejzávažnějších případech může být až zákaz chovnosti a nezapsání vrhu do plemenné knihy. Kontrolám se podrobují i poradci chovu.  V případě závažných důvodů (např. extrémní vzdálenost klubového kontrolora od chovatele) může kontrolu vrhu provést i veterinární lékař.
8.13	Prodej štěňat by měl provádět výhradně chovatel, případně jím pověřená osoba. Při prodeji se doporučuje uzavírat písemnou smlouvu, v níž je chovatel povinen uvést základní údaje o štěněti, včetně jeho známých nedostatků, které snižují chovnou hodnotu jedince.
	Chovatel je povinen poučit nové majitele o existenci Klubu, jeho chovatelských normativech a o 

základních informacích o správné výživě a péči o psa. 
8.15	Chovatel je povinen zvážit, zda je potencionální majitel štěněte opravdu schopen a ochoten poskytnout štěněti řádnou péči nezbytnou k jeho správnému fyzickému a psychickému vývoji po celou délku jeho života. Dále chovatel nesmí prodat štěně, ať už přímo nebo zprostředkovaně, komukoliv, kdo se zabývá nákupen a prodejem psů (nezáleží na účelu, k jakému je výkup prováděn).
8.16	Cena štěněte je otázkou dohody mezi chovatelem a novým majitelem. Při jejím určování by se mělo přihlížet ke kvalitě rodičovského páru a kategorii chovu. Součástí ceny štěněte je jeho průkaz původu.
8.17	Smlouva o prodeji štěněte by měla obsahovat:
-	datum a místo vystavení kupní smlouvy, jméno, chovatelskou stanici, pohlaví, datum narození, tetovací číslo nebo číslo čipu a rodiče štěněte, chovateli známé nedostatky i přednosti a zdravotní stav štěněte. Chovat by měl do smlouvy uvést zjevné vylučující vady (např.CEA) nebo dosud nesestouplá varlata.
-	       dohodnutou a zaplacenou částku za štěně, případně jinou dohodu či podmínky platby
-		vakcinace - datum a název použité vakcíny
-	       odčervení - datum a název použitého preparátu
-	       krmivo - čím a v jakých intervalech bylo štěně krmeno
-	       co vše bylo novému majiteli předáno se štěnětem (např. průkaz původu, očkovací průkaz,        
		standard plemene, přihláška do Klubu, atd.)
-		informace o Klubu, upozornění na chovatelské normativy Klubu
-		další povinnosti majitele vůči chovateli (např. nahlášení výstavních a výcvikových úspěchů, krytí, úhyn, prodej, apod.)
-		jméno, adresa a podpis chovatele
-		jméno, adresa a podpis majitele
8.18	V případě vážné pochybnosti o původu vrhu má chovatelská skupina právo nařídit krevní zkoušku jako podmínku zápisu vrhu do plemenné knihy. Pokud se prokáže, že štěňata nemají příslušnou identitu, nemohou být zapsána do plemenné knihy a chovatel bude potrestán, přičemž hradí také veškeré náklady na krevní zkoušku. Pokud štěňata mají příslušnou identitu, je vrh zapsán do plemenné knihy a náklady spojené s krevní zkouškou hradí Klub.

9.	 	Organizace řízení chovu
9.1	Řízením chovu je pověřena chovatelská skupina pod vedením hlavního poradce chovu. Je zodpovědná výboru Klubu a spolupracuje s plemennou knihou.
	Hlavní poradce chovu je do své funkce volen členskou schůzí, obdobně jako poradci chovu pro jednotlivé variety, eventuelně další členové chovatelské skupiny.

9.3	Pro zabezpečení chovatelských úkolů spojených především s kontrolami vrhů, má právo hlavní poradce chovu po dohodě s výborem Klubu jmenovat aktivisty chovatelské skupiny a pověřit je kontrolami vrhů ve vymezených oblastech.
9.4	Chovatelská skupina každoročně sestavuje a zveřejňuje základní informace o chovu a chovné základně
9.5	Ve spolupráci s výcvikářem klubu sleduje chovatelská skupina také vycvičenost plemene
9.6	Ve spolupráci s výstavním referentem zajišťuje chovatelská skupina pořádání chovatelských akcí a zpracovává jejich vyhodnocení
9.7	Ve spolupráci s vedením Klubu navrhuje chovatelská skupina adepty na vyškolení rozhodčích exteriéru či rozhodčích z výkonu.
9.8	Ve spolupráci s pořadateli výstav, které jsou speciální a klubové pro belgické a australské  ovčáky, rozhoduje chovatelská skupina o delegování rozhodčích.
9.9	Chovatelská skupina pořádá školení pro chovatele začínající i chovatele pokročilé.
9.10	Členové chovatelské skupiny jsou povinni dbát o svůj odborný růst a být vzorem chovatele pro ostatní členy Klubu.
9.11	Chovatelská skupina rozhoduje o výkladu Chovatelského řádu, řeší spory v souvislosti s chovatelskou činností. Proti jejímu rozhodnutí, které musí být sděleno doporučeným dopisem, je možné odvolání na základě písemného zdůvodnění ke kontrolní a revizní komisi.

10.	 	Závěrečná ustanovení
10.1	Chovatelský řád je součástí Organizačního řádu Klubu a je závazný pro všechny členy Klubu
10.2	Změny v Chovatelském řádu je možno učinit jen po odsouhlasení členskou schůzí, přičemž změny některých částí Chovatelského řádu nevedou k celkové neplatnosti tohoto řádu.
10.3	Dnem, kdy tento chovatelský řád vstupuje v platnost, pozbývají platnosti veškeré dřívější ustanovení tohoto druhu.

Chovatelský řád v tomto znění byl odsouhlasen členskou schůzí Klubu dne 14.listopadu 1998 v Praze, upraven členskou schůzí dne 6.11.1999, členskou schůzí dne 20.1.2001 a členskou schůzí dne 19.1.2002, členskou schůzí dne 01.02.2003 v Pardubicích, členskou schůzí dne 21.02.2004 v Pardubicích a členskou schůzí dne 05.02.2005 v Hradci Králové.




Řád pro provádění popisných přehlídek, povahového testu  a selektivní chovnosti
Všeobecné ustanovení:
Popisné přehlídky, povahové testy a selekce jsou organizovány jednotlivci či organizacemi pouze na pověření klubu a se souhlasem výboru. Termíny akcí jsou zveřejněny s dostatečným předstihem. Mezi organizátorem akcí a výborem klubu musí být uzavřena smlouva o pořádání akce. Není-li akce pořádána ve vlastní režii organizátora, musí být před povolením akce předložen rozpočet a nejdéle do 21 dnů od skončení akce vyúčtování.  Organizátor akcí nese plnou zodpovědnost za průběh akce a zajišťuje zejména:
-	nahlášení akce na příslušných místech (MÚ, OVS)
-	rozesílání přihlášek, propagaci akce
-	zpracování přihlášek (zhotovení katalogu, příprava formulářů)
-	zajištění přejímky psů a veterinární kontroly
-	zajištění všech pomůcek pro hladký průběh akce


1.   POPISNÁ PŘEHLÍDKA

1.1	Popisná přehlídka je odbornou chovatelskou činností určenou ke stanovení chovatelské hodnoty popisovaného jedince, jeho chovné upotřebitelnosti a je pro chovatele vodítkem pro výběr chovných párů. Exteriér a povaha se hodnotí dle platného plemenného standardu FCI.
	Popisnou přehlídku provádějí tříčlenné, výborem klubu určené komise, obsazené posuzovatelem exteriéru, poradcem chovu a členem klubu. 

Podmínky pro účast na popisné přehlídce:
-	čistokrevnost ověřená průkazem původu vydaným plemennou knihou uznávanou FCI a ČMKU
-	dosažený věk v den přehlídky nejméně 12 měsíců pro psy i feny (horní věková hranice není omezena) 
-	čitelné tetovací číslo nebo čip pro kontrolu totožnosti (nevztahuje se na jedince importované ze zemí, kde není tetování povinné). V případě, že pes není tetovaný, je nutné provést alespoň čipování.
-	splnění veterinárních podmínek (osvědčení o zdravotním stavu, očkování) dle požadavků pořadatele přehlídky
-	popisná přehlídka se provádí vždy zároveň s povahovým testem
1.4	Průběh popisné přehlídky:
Posuzuje se povaha, exteriér, měří se výška a délka psa, kontroluje se tetovací číslo (nebo číslo mikročipu), chrup, skus a u psů přítomnost varlat.  Komise posuzuje psy jednotlivě. V první části probíhá měření výšky a délky, kontrola tetovacího čísla, chrupu, skusu a u psů varlat, následuje posouzení exteriéru. Povaha se hodnotí v průběhu celého posuzování. 
1.5	Výsledek popisné přehlídky
"chovný – do chovu doporučen" 	- jedinci výborných povahových (PT splněn na 80 a více bodů), exteriérových a zdravotních kvalit (DKK odpovídá HD-A, u australských ovčáků možno uznat hodnocení OFA Excellent a Good; u australských ovčáků negativní výsledek vyšetření na všechny druhy vrozených genetických vad očí, vyjma distichiasis), kteří budou pro chov přínosem
"do chovu připuštěn" chovný	- jedinci ještě dostačující povahy (PT splněn na méně než 80 bodů), exteriéru a zdraví (DKK odpovídá HD-B nebo HD-C,  u australských ovčáků je také možno uznat hodnocení OFA Fair), u kterých je žádoucí, aby chov byl veden příslušným poradcem chovu. Belgičtí ovčáci s jakýmkoliv chybějícím zubem (zuby), pokud to ještě není vylučující vadou podle standardu. U australských ovčáků výskyt vrozených genetických vad očí: CEA, která je nalezena při prohlídce štěněte ve věku 6.-7.týdnů a při opakované prohlídce ve stáří min.12 měsíců již není vidět (platí i pro sourozence takového jedince), výskyt Irish Colomba nebo PPM 1.a 2.stupně,  výskyt RD nebo zeleného očního zákalu. Pro australské ovčáky nepřítomnost P1 a P2 v horní čelisti, nepřítomnost P1 v dolní čelisti, ale maximálně 2 zuby, které spolu nesousedí.
"do chovu nepřipuštěn" nechovný	- jedinci nedostačující povahy, exteriéru či zdraví, jedinci s vylučujícími vadami uvedenými ve standardu plemene, jedinci s výsledkem DKK odpovídajícím HD-D a HD-E  (u australských ovčáků také OFA Borderline, Mild, Moderate, Severe) a pro australské ovčáky jedinci s vrozenou genetickou/ými vadou/ami očí tak jak je to uvedeno v bodě 4.4. Chovatelského řádu
„připuštěn chovný  na jeden zkušební vrh“ - jedinec, který neodpovídá v určitém znaku standardu z důvodu úrazu nebo jednotlivých zdravotních problémů v minulosti (prokázáno veterinárním vyšetřením) a zároveň je kvalitním jedincem v povaze a v exteriéru nebo jedinec, který neodpovídá exteriérem nebo povahou na samé hranici uchovnění, může dostat podmínku jednoho zkušebního vrhu (krytí). 100% zapsaných potomků musí být předvedeno alespoň dvěma poradcům chovu nebo na Klubové výstavě KCHBO, či PP KCHBO (od 1 roku věku) a vyhodnoceno, aby mohl být jedinec do chovu připuštěn pod vedením PCH  uznán chovným
"hodnocení odloženo" 	- jedinci, kteří se nenechají dostatečně objektivně změřit, u nichž je nemožnost kontroly tetovacího čísla nebo čísla čipu, tělesných partií, chrupu, skusu a  u psů varlat.
Psi či feny s výsledkem "do chovu nepřipuštěn" nechovný a "hodnocení odloženo" mají možnost opětovného zúčastnění se popisné přehlídky v libovolném dalším termínu. 
1.6	Výsledek popisné přehlídky je zapisován do formuláře, jehož originál obdrží příslušný poradce chovu, kopii majitel psa/feny.  Ve formuláři musí být vyznačen výsledek popisné přehlídky a zřetelné podpisy všech členů komise.
1.7	Účast na popisné přehlídce je povinná i pro importované psy a feny.  Importovaným březím fenám může být udělena chovatelskou komisí výjimka (viz. bod 4.3 chovatelského řádu)
1.8	Poplatek za provedení "popisné přehlídky" stanovuje členská schůze


2.	POVAHOVÝ TEST

	Povahový test se provádí za účelem zhodnocení povahy belgického ovčáka a australského ovčáka, přičemž největší důraz je zde kladen na vyrovnané, nekonfliktní chování dobře socializovaného psa. Ideálním psem je zde chápán takový pes, jehož povaha je vyrovnaná, správně sebevědomá, pes, který má neutrální nebo přátelský vztah k lidem i zvířatům a má dobrou vazbu na svého majitele (psovoda). Jedině pes, který s rozvahou a klidem přijímá změny situací a nepřirozené vjemy, pes, který dobře zná různé lidské chování i činnosti, může být příjemným společníkem a  v případě ohrožení platným ochráncem svého psovoda. 
	Hodnocení povahového testu provádí nejméně tříčlenná výborem určená komise, složená z poradce chovu, člena klubu a člena klubu pověřeného hodnocením povah a další osoby, která nemusí být členem KCHBO, stačí pověření určeným zástupcem Klubu. Doporučuje se, aby tento člen pro posuzování povah měl zkušenosti a znalosti povah belgických a australských ovčáků. Jeden člen komise je zastoupen během posuzování popisné přehlídky a spolu s dalším poradcem chovu se podílí na hodnocení cviků 1+2. 

2.3	Podmínky účasti na povahovém testu
-	čistokrevnost ověřená průkazem původu vydaným plemennou knihou uznávanou FCI a ČMKU 
-	dosažený věk v den testu nejméně 12 měsíců pro psy i feny (horní věková hranice není omezena)
-	čitelné tetovací číslo nebo označení mikročipem (norma EU) pro kontrolu totožnosti (nevztahuje se na jedince importované ze zemí, kde není tetování povinné)
-	splnění veterinárních podmínek (osvědčení o zdravotním stavu, očkování) dle požadavků pořadatele povahového testu
- 	neúspěšné absolvování PT může psovod se psem opakovat.
Povahového testu se mohou účastnit i psi a feny, kteří již splnili podmínky chovnosti a povahový test používaný v minulosti. Rovněž se ho mohou účastnit zahraniční psi i feny, za dodržení výše uvedených podmínek. 
Majitel psa / feny nese veškerou odpovědnost za škody způsobené jeho psem na osobách i věcech. Jako psovod musí být proto pojištěn pro případ těchto následků. 
2.4	Pomůcky psovoda:
Pes je vybaven obyčejným vodítkem (cca 1-1,5 m dlouhým), obyčejným koženým nebo hladkým kovovým obojkem, který nesmí být nastaven na stahování. Psovod potřebuje rovněž jakýkoliv předmět, který bude pes aportovat (hračka psa, míček, pešek, činka, atd.)  Tento předmět smí být použit pouze u cviku „vlohy k aportování“. Žádné jiné pomocné předměty nejsou povoleny.
2.5	Průběh povahového testu:
Pes musí být v průběhu celého testu ovladatelný. Jakékoliv bezdůvodné napadení osoby nebo vlastního psovoda nebo psů se trestá okamžitým vyloučením z testu.  Jakékoliv hrubé chování psovoda vůči psu se také trestá  okamžitým vyloučením z testu. Psovod nastupuje na povahový test se psem upoutaným na vodítku. U každého psa je před započetím povahového testu zkontrolováno tetování nebo číslo mikročipu. (neplatí pro psy, kteří jsou importováni ze země, kde není tetování povinné).  Pořadí cviků se řídí rozhodnutím vedoucího akce, obrana je obvykle zařazena až na konec. Pes musí nastoupit k provedení všech povinných cviků. Při provádění všech cviků nesmí být použité žádné pomocné předměty, s výjimkou pomůcek uvedených v prováděcím ustanovení. Psovod rovněž nesmí ovlivňovat psa podáváním pamlsků v průběhu cviků. 
	
POVINNÉ CVIKY:
1.	Odolnost při střelbě                                                                                        	max.20 bodů
2.	Průchod skupinkou osob + dva rušivé vlivy         				max.35 bodů
3.	Prohlídka na stole								max.10 bodů
4.	Vlohy pro aportování								max.10 bodů	
5.	Zkouška u kolíku								max.10 bodů	
6.	Průchod řadou lidí a těsnost ve skupince					max.15 bodů

POVINNÉ CVIKY:
1.	Chování psa při měření								max .10 bodů
2.	Chování psa v kruhu								max. 10 bodů
3.	Odolnost proti střelbě								max. 20 bodů
4. 	Průchod skupinkou osob a kontakt s cizí osobou				max. 15 bodů
5.	Rušivé vlivy ve skupince osob							max. 15 bodů
6.	Setkání s cizí osobou								max. 10 bodů
7.	Přivolání psa přes řadu osob							max. 10 bodů
8. 	Vlohy pro aportování								max. 10 bodů

Cviky 1 + 2 je možné posoudit v rámci posuzování psa na popisné přehlídce, pokud je pes na ní 
zároveň přihlášen.


NEPOVINNÉ:
      - Obrana: Obrana  psovoda, protiútok na 30 metrů.
	- Netradiční aport.
	Tyto  cviky jsou nepovinné. Jejich provedení se zapisuje do formuláře o povahovém testu.

2.6	Hodnocení povahového testu. Jednotlivé cviky se bodují podle Prováděcího ustanovení. Hodnotící komise má právo použít bodování po celých bodech, pokud je projev psa někde mezi uvedenými projevy v prováděcím ustanovení. Minimální počet potřebných bodů pro splnění povahového testu není stanoven, pes však nesmí získat nulový počet bodů z cviku 1 nebo 2.  Bodování jednotlivých cviků je zapisováno do speciálního formuláře. Formulář musí být opatřen podpisy členů hodnotící komise. Originál formuláře obdrží příslušný poradce chovu, kopii majitel psa/ feny. Výsledek povahového testu může být na přání majitele zapsán do průkazu původu psa/feny.	
2.7	Výsledek povahového testu se zapisuje do průkazu původu potomků psa/feny se zkratkou PT  (povahový test) a číslem dosažených bodů, např. PT89  (povahový test splněn se ziskem 89 bodů).  Splnění nepovinné části “obrana” se zapisuje  O 1-4 + P/N (obrana známka 1až 4 + pouští/nepouští) a splnění nepovinné části “netradiční aport” se zapisuje zkratkou A za výsledek povahového testu – tedy například PT89/O1,1,P/A.
	Poplatek za provedení povahového testu stanovuje členská schůze
2.8	Prováděcí ustanovení:	
Prováděcí ustanovení jsou platná pro belgické ovčáky. Členská schůze Klubu rozhodla dne 19.1.2002 o přidělení mandátu chovatelské a výcvikové komisi Klubu na vytvoření prováděcích ustanovení povahového testu pro australské ovčáky, kde hodnocení jednotlivých cviků bude odpovídat naturelu tohoto plemene. Do této doby budou australští ovčáci absolvovat povahový test podle stávajících prováděcích ustanovení pro belgické ovčáky, avšak jeho výsledek nebude ovlivňovat zařazení do chovu.
Není-li uvedeno u jednotlivých cviků jinak, začíná psovod každý cvik v základním postavení a zvukový a posuňkový povel je povolen pouze při zahájení cviku. Není-li uvedeno jinak, je další ovlivňování psa během cviku nepřípustné.

POVINNÉ CVIKY:
1.Chování psa při měření                                                                              max.10 bodů
Pes stojí na pevné (např.dřevěné) desce, pověřená osoba měří  výšku a délku psa. Psovod drží psa buďto pouze za vodítko či obojek nebo může přidržovat přímo psa. Pes musí vstoupit na podložku sám a klidně a bez problémů se nechat dostatečně objektivně změřit. Pokud je pes nervózní, ale ještě zvladatelný, je umožněn ještě jeden pokus na měření. Pokud se ani na druhý pokus nenechá změřit (nervozita, strach, agresivita), je ukončena část povahového testu (případně anulovány body z již absolvovaného PT) a pes je z PT vyloučen. 
- pes bez problémů vstoupí na desku, nechá se změřit na první pokus, osobě, která provádí měření, se chová přátelsky či lhostejně                                                                                                         	  	10 bodů
– pes se nechá změřit, je lehce nervózní, flegmatický, dotyky jsou  mu  nepříjemné                             	5-9 bodů                                                                                                                                                  
– pes se nechá (byť na druhý pokus) změřit, ale musí být psovodem přesvědčován ke vstoupení na desku, je nervózní, flegmatický, dotyky jsou mu nepříjemné, ocas má celou dobu silně vtažen pod břicho 	1-4 body                                                                                                                                                                    
– pes se nenechá změřit ani na druhý pokus, projevuje agresivitu či bázlivost nebo pro belgického a australského ovčáka nepřiměřenou apatii - z PT vyloučen                                                        		0 bodů                               


2. Chování psa v kruhu                                                                                   max.10 bodů
Posuzuje se celkové chování psa po celou dobu posuzování exteriéru, při kontrole identifikace (tetování nebo čísla mikročipu), skusu, chrupu, délky ocasu, u psů varlat; rozhodčí (případně člen komise) může taktéž hmatem zkontrolovat stavbu těla a srst. 
-  pes se chová po celou dobu posuzování klidně a ovladatelně, nechá se bez problémů prohlédnout        10 bodů
-  pes je lehce nervózní, flegmatický, dotyky jsou mu nepříjemné, případně je neukázněný                        5-9 bodů
-  pes je nervózní, flegmatický, dotyky jsou mu nepříjemné, ocas trvale vtahuje bod břicho                       1-4 body
 - pes projevuje bázlivost či agresivitu,  pes projevuje pro belgického a australského ovčáka nepřiměřenou   apatii - z bonitace vyloučen                  			                          		                                  0 bodů

      3. Odolnost při střelbě							max. 20 bodů
Psovod upoutá psa na vodítko 10 m dlouhé (zajišťuje pořadatel), které musí být volné (psovod nedrží konec vodítka), psovod stojí u psa. Ze vzdálenosti 25 m při ráži zbraně 6mm nebo 50m při ráži zbraně 9mm padnou dva výstřely (po 5-ti vteřinách). Pokud není komise přesvědčena, z důvodu nejasného chování psa,může střelbu opakovat. Pes by měl být  vůči výstřelům lhostejný.
- pes je vůči střelbě klidný, lhostejný, střelby si nevšímá			             	20 bodů
- pes se lekne, pomaleji se vyrovnává					       	 15-19 bodů
- pes projevuje aktivní obrannou reakci					        	10-14 bodů
- pes je nervózní, vykazuje pasivní obrannou reakci				1-9 bodů
- pes je bázlivý, nedá se uklidnit, pes je pro BO a AO nepřiměřeně apatický	0 bodů


4. Průchod skupinkou osob a kontakt s cizí osobou			max. 15 bodů

a) průchod skupinkou (max. 5 bodů)
Pes upoutaný na prověšeném vodítku cca 1 m dlouhém se s psovodem volně pohybuje  ve skupince osob. Pes nesmí být psovodem nikterak ovlivňován (nejsou povoleny žádné povely).
- pes je vyrovnaný, sociální, sebevědomý, kontaktní, nebojácný			5 bodů 
- pes je lehce nervózní, ale přesto dobře  zvladatelný, pes je flegmatický              	4 body 
- pes je silně nervózní, málo sebevědomý                                                                 	2-3 body
- pes odmítá vstup do skupinky, vtahuje ocas, bezdůvodně napadá,  pes je nadmíru apatický, nikoho a ničeho se nevšímá, nereaguje ani  na svého psovoda, vnímá pouze vodítko		         0 - 1 bod

b)	Kontakt s cizí osobou (max. 10 bodů)
Jeden člen skupinky naváže přátelský kontakt se psovodem, podá mu ruku a poté  naváže kontakt se psem. Psa   pohladí, případně zkontroluje jeho identifikaci. 
- pes je vyrovnaný, sociální, sebevědomý, kontaktní, nebojácný                                  10 bodů 
- pes je lehce nervózní, flegmatický, dotyky mu jsou nepříjemné                              7 – 9 bodů 
- pes je silně nervózní, málo sebevědomý                                                                  3 – 6 bodů 
- pes před kontaktem utíká, nedá se pohladit,je agresivní, nebo je nepřiměřeně apatický   0 – 2 body 


5. Rušivé vlivy ve skupince osob						max. 15 bodů
Tento cvik plynule navazuje na provádění cviku č.4. Po kontaktu s cizí osobou se psovod se psem na prověšeném vodítku dále pohybuje ve skupince osob. Během této doby vytvářejí osoby ve skupince různé rušivé vlivy. Každý pes je konfrontován se třemi rušivými vlivy, přičemž alespoň jeden z nich musí být z kategorie optických rušivých vlivů. Konkrétní rušivé vlivy se vylosují vždy před akcí a jsou pro všechny účastníky stejné. Jako rušivý vliv se může použít například: upuštěná lahev nebo kanystr plný kamínků, řehtačka, houkačka, vysavač, fén, sekačka, motor, cyklista, osoba tlačící dětský kočárek, osoba jedoucí na invalidním vozíku, osoba táhnoucí pojízdnou dětskou hračku, cizí pes (s neutrálním chováním), atd. Z kategorie optických rušivých vlivů zejména osoba roztahující deštník, vlající svazek igelitových pásů, ve větru se pohybující nafukovací hračka, apod.  

Reakce na každý rušivý vliv se hodnotí max.5-ti body (tedy v součtu max.15 bodů)

	- pes je vyrovnaný, sebevědomý, nebojácný, v případě úleku se do tří vteřin snaží rušivý vliv sebevědomě ověřit				                                                             			5 bodů
	- pes se lekne, pomaleji se vyrovnává, ale přesto má snahu si rušivý vliv ověřit, pes je flegmatický    4 body
	- pes je nervózní, psovod jej musí přesvědčovat, aby se vrátil na místo, kde byl vyrušen      3 body
	- pes se bojí, utíká, nedá se uklidnit, nechce se vrátit na místo, kde byl vyrušen, pes se chová bezdůvodně agresivně, pes je nepřiměřeně apatický               0 – 2 body




6. Setkání s cizí osobou							max .10 bodů
Psovod se psem prochází kolem překážky (případně jiného úkrytu, nesmí to být ale zástěna používaná během obran) za kterou je ukrytá osoba. V momentě průchodu se osoba narovná za překážkou a zůstane stát. Psovod ujde se psem ještě několik kroků a provede obrat a dojde zpět na úroveň překážky a tam se zastaví. Osoba vyjde zpoza překážky a pozdraví se s psovodem.

- pes je klidný, vyrovnaný, bez problémů se vrací s psovodem k osobě			10 bodů
- pes je mírně nervózní, výrazněji se lekne, ale je stále ovladatelný a vrátí se s psovodem k osobě  8 - 9 bodů
- pes je ostražitý, lekavý, potřebuje delší čas na vyrovnání se se situací, k osobě se sice vrátí, ale chová se nedůvěřivě; pes je flegmatický  							6-7 bodů
- pes je nervózní, lekavý, těžce se vyrovnává se situací, psovod jej musí přesvědčovat, aby se k překážce vrátil, k cizí osobě se chová nedůvěřivě, bázlivě, nebo s náznaky agrese				4-5 bodů
- pes je silně nervózní, nechce se nechat uklidnit, brání se návratu k osobě, chová se bázlivě; pes je nepřiměřeně apatický, vůbec nevnímá situaci, nevšímá si podnětů ani cizí osoby			1-3 body
- pes je agresivní, přehnaně bázlivý, snaží se aktivně utéct, není možné jej přimět k návratu k osobě, případně napadá ukrytou osobu nebo svého psovoda							0 bodů

7.	Přivolání psa přes řadu osob						max. 10 bodů 
Psovod předá psa pomocníkovi (pomocník dle výběru psovoda) nebo psa odloží minimálně 10 metrů od skupinky osob. Poté psovod odchází a postaví se do středu skupinky nejméně 4 pomocníků. Pomocníci stojí přibližně 2 kroky od sebe. Na pokyn komise psovod přivolá psa k sobě (pomocník jej vypustí). Pes rychle přiběhne k psovodovi, aniž by se bál projít mezi pomocníky, nebo je napadal. Psovod může na přivolání použít libovolný povel a před povelem použít oslovení psa, pes u psovoda může zaujmout jakoukoliv pozici. 
 - pes po zavolání okamžitě a radostně přibíhá nejkratší cestou k psovodovi, cizí osoby ignoruje nebo se k nim chová přátelsky                                                                                                                               10 bodů
- pes jde pomalu, váhavě, rozhlíží se po osobách, je lehce nervózní                           	7 – 9 bodů  
- pes jde pomalu a váhavě, je nervózní, skupinku  se snaží obíhat nebo jej musí psovod podpořit druhým povelem			4 – 6 bodů
- pes je velmi váhavý, nervózní, psovod jej musí povzbuzovat, aby přišel, obíhá skupinku, je nepřiměřeně apatický 
 1-3 body 
- psa není možné přivolat ani na třetí povel						0 bodů

   
8.	Vlohy pro aportování						max. 10 bodů
Cílem tohoto cviku je odhalit přirozené aportovací vlohy. Pro aportování smí být použit jakýkoliv předmět psovoda. Pes může být na volno nebo na vodítku. Psovod  si se psem hraje, motivuje ho na předmět. Předmět odhodí na libovolnou vzdálenost a pustí psa. Hodnotí se chuť a zájem o hru s psovodem, nikoliv naučenost aportovat či nucený aport. 
- pes má velký  zájem, je aktivní, rychle běží pro předmět a dravě ho zvedá		10 bodů
- pes má zájem o hru, běží pro předmět, pomaleji ho zvedá       	                     5 – 9 bodů
- pes má menší zájem o hru, pro předmět běží pomaleji, pomalu ho zvedá, 
   pouští, ztrácí o něj  zájem                                                                                       1 – 4 body
- pes neprojevuje žádný zájem o hru ani o předmět                                                      0 bodů




Nepovinné cviky

1. Obrana  
Obrana psovoda
Zkouška je informativní a její výsledek neovlivňuje zařazení jedince do chovu.
Vybavení pomocníka: figurantský oblek, ochranný rukáv pro mladé psy, měkký kožený obušek
Výstroj psa:  hladký obojek řetízkový nebo kožený (není připnut na stahování), krátké vodítko
Provádění: formou přepadu z úkrytu
-	psovod postupuje ze vzdálenosti 30 kroků se psem u nohy směrem k úkrytu pomocníka. Pes je veden volně u nohy nebo na krátkém vodítku, případně může být držen za obojek
-	ve vzdálenosti 10 kroků před úkrytem provede pomocník na pokyn člena komise přepad, při kterém se snaží výhružnými nápřahy obuškem a křikem  psa zahnat. V témže okamžiku psovod vypustí psa k zákroku a sám se zastaví (pokud psa drží na vodítku, vypouští jej i s vodítkem). Po celou dobu přepadu může psovod psa povzbuzovat z místa vyslání
-	pes by se měl okamžitě, aktivně bránit a  bez váhání provést zákrok zákusem do ochranného rukávu
-	po zákusu vede pomocník se psem boj s nápřahy obuškem směrem od psovoda
-	na pokyn člena komise se zastaví čelem k psovodovi. Pes by měl sám nebo na povel psovoda pustit a střežit. Psovod stojí na místě vyslání psa. Ke psu jde na pokyn člena komise a  připoutá jej na vodítko
Hodnocení zákroku:
1	– pes provede zákrok přesvědčivě, sebevědomě bez známky nejistoty
2	– pes provede zákrok s menším zaváháním, ale spolehlivě, případně je citlivější vůči  
               nápřahům obuškem, nepustí a  nenechá se vytlačit
3	– pes provede zákrok váhavě, nejistě, při nápřazích obuškem pouští, ale opět provádí zákus,  
               nenechá se však vytlačit,  blokuje
4	– pes je nejistý, bázlivý a po případném zákusu pustí, ale znovu se již  nezakousne, nechá se         
               vytlačit

Protiútok na 30 kroků
Psovod drží psa pevně za obojek nebo jej nechá sedět volně u nohy, pomocník odbíhá na vzdálenost cca 30 kroků od psa. V okamžiku, kdy se otočí a začíná útočit na psa dává psovod povel k zadržení pomocníka. Pes má okamžitě zakročit aktivní obrannou reakcí (pevným, jistým zákusem do rukávu). Po zákusu a  po krátkém boji se psem, bez úderů, pomocník na pokyn člena komise útok přeruší. Pes má pomocníka sám nebo na povel pustit a dál střežit.
Hodnocení zákroku:
1	 – pes provede zákrok přesvědčivě, sebevědomě bez známky nejistoty
2	 – pes provede zákrok s menším zaváháním, ale spolehlivě, případně je citlivější vůči  
    nápřahům obuškem, nepustí a  nenechá se vytlačit
3	 – pes provede zákrok váhavě, nejistě, při nápřazích obuškem pouští, ale opět provádí zákus,  
      	    nenechá se však vytlačit,  blokuje
4	 – pes je nejistý, bázlivý a po případném zákusu pustí, ale  znovu se již  nezakousne, nechá se   
    vytlačit

3. Hodnocení ovladatelnosti
P		- pouští (maximálně 3 povely psovoda)
N		- nepouští ani na třetí povel psovoda

2. Netradiční aport
Netradiční předměty zajišťuje komise, jedná se o netradiční předměty, které neohrožují zdraví psa. Tyto předměty nesmí být běžně používány k motivaci a hrám. Pes musí na povel aportovat nejméně dva ze tří předložených předmětů. Psovod může psa povzbuzovat a motivovat. Nevyžaduje se předsednutí s aportem ani vyběhnutí na povel, pes však musí přinést předmět do vzdálenosti maximálně 1 metr od psovoda. Časový limit 3 minuty


3. VÝBĚROVÝ  PRACOVNÍ  POVAHOVÝ  TEST „VPPT“

Výběrový povahový test je zkouškou povahových vlastností psa a účast na  této zkoušce není povinná.
VPT se provádí za účelem vylepšení povahových vlastností v chovu belgických ovčáků v České     republice.Tato  úspěšně absolvovaná zkouška psa (fenu), jeho povahovými vlastnostmi odliší od ostatních jedinců.


	Podmínky účasti na výběrovém povahovém testu :
-	čistokrevnost ověřená průkazem původu vydaným plemennou knihou uznávanou FCI a ČMKU 
-	čitelné tetovací číslo nebo mikročip dle normy EU pro kontrolu totožnosti (nevztahuje se na jedince importované ze zemí, kde není tetování povinné)
-	splnění veterinárních podmínek (osvědčení o zdravotním stavu, očkování) dle požadavků pořadatele povahového testu
-	splnění popisné přehlídky
-	splnění povahového testu minimálně však na 80 bodů
-	splnění a zapsání jakékoliv zkoušky 1. stupně do výkonnostní knížky nebo do PP
-	výběrový povahový test nelze absolvovat v jeden den s PP a PT
-	psovod je povinen  nahlásit účast na VPT na přihlášce (jako PP, PT)
-	poplatek činí 200,- Kč
-	úspěšné splnění VPT bude zapsáno do průkazu původu
-	neúspěšné absolvování VPT může psovod se psem  1x opakovat
-	mohou se  účastnit zahraniční psi i feny, za dodržení výše uvedených podmínek

Majitel psa / feny nese veškerou odpovědnost za škody způsobené jeho psem na osobách i věcech. Psovod musí být proto pojištěn pro případ těchto následků. 

1. Zkouška odvahy psa u kolíku
	Psovod uváže psa v košíku ke kolíku na vodítko dlouhé cca 4 m a  jde do úkrytu vzdáleného cca 20 m od psa. Pomocník v civilním obleku a s obuškem  přejde normálním krokem  kolem psa ve vzdálenosti cca 1,5 – 2 m  a pokračuje přímým směrem. Po několika krocích se otočí a běží směrem na psa s křikem a nápřahy obuškem až na kontakt. Poté se zastaví, chvíli setrvá v klidu a pak odchází.
Hodnocení zákroku:
Splnil      –  pes se nebojí, aktivně, sebevědomě a odvážně se brání
Nesplnil  – pes se  brání, ale mírně uhýbá v kontaktu, menší jistota, není zcela jistý – až nejistý,   
                  nechá se vytlačit


	2. Přepad z makety
Psovod se psem postupuje určeným směrem k úkrytu pomocníka. Pes je veden volně u nohy nebo na krátkém vodítku,  případně může být držen za obojek. Ve vzdálenosti 10 kroků před úkrytem provede pomocník na pokyn člena komise přepad na psovoda , při  kterém provádí výhružné nápřahy obuškem a křikem se snaží psa zahnat. V témže okamžiku psovod vypustí psa k zákroku a sám se zastaví (pokud psa drží na vodítku, vypouští jej i s vodítkem). 
Pes by měl okamžitě, aktivně a  bez váhání provést zákrok zákusem do ochranného rukávu. Po zákusu vede pomocník se psem boj  směrem od psovoda a nápřahy obuškem a křikem se snaží psa zahnat. Na pokyn člena komise se zastaví čelem k psovodovi. Pes by měl sám nebo na povel psovoda pustit a střežit. Psovod stojí na místě  vyslání psa. Ke psu jde na pokyn rozhodčího a  připoutá jej na vodítko.
Hodnocení zákroku:
Splnil     – pes se nebojí, provede okamžitý, aktivní a tvrdý zákrok, po celou dobu boje drží pevně    
                 rukáv a aktivně bojuje 
Nesplnil  – pes není  zcela  jistý , reaguje na nápřahy, pouští , projevuje nejistotu, nervozitu, není   
                  zcela sebevědomý, nechá se  vytlačit
   

3. Kontrolní výkon na 50 kroků
Psovod drží psa pevně za obojek nebo jej nechá sedět volně u nohy, pomocník odbíhá na vzdálenost cca 50 kroků od psa, v okamžiku, kdy se otočí a začíná útočit na psa pomocí křiku a nápřahy obuškem, dává psovod povel k zadržení pomocníka. Pes má okamžitě zakročit aktivní obrannou reakcí (pevným, jistým zákusem do rukávu). Po zákusu se pomocník nápřahy obuškem, křikem a  2 údery  snaží psa zahnat. Na pokyn člena komise pomocník  útok přeruší. Pes má pomocníka sám nebo na povel pustit a dál střežit.
Hodnocení zákroku:
Splnil 	- 	pes se nebojí, je sebevědomý, provede okamžitý, aktivní a tvrdý zákrok, 
po celou dobu boje drží pevně rukáv a aktivně bojuje
	Nesplnil -	pes není zcela jistý, reaguje na nápřahy, pouští, projevuje nejistotu, nervozitu, 
není zcela sebevědomý, nechá se vytlačit	
	


3. SELEKTIVNÍ CHOVNOST

3.1	Selektivní chovnost se provádí za účelem vybrání špičkových jedinců co do exteriéru, povahy i zdraví, kteří budou přínosem pro chov belgického ovčáka v ČR. Exteriér a povaha se hodnotí dle platného plemenného standardu FCI. Selektivní chovnosti mají vybrat jen ty nejlepší z nejlepších, přičemž exteriér, povaha i zdraví je zde stejně důležité a žádná z těchto složek nemůže být upřednostňována na úkor ostatních. Selektivní chovnosti se dělí na selekci podle exteriéru a podle pracovních výsledků:
Selekce dle exteriéru:
·	selekci podle fenotypu, označovanou jako Selekce, zkratka s.
·	selekci podle genotypu, označovanou jako Plemeník (plemenná fena) elity A, zkratka PE a Plemeník (plemenná fena) elity B , zkratka Pe
Selekce dle pracovních výsledků:
·	selekce podle fenotypu, označovaná zkratkou  v. (všestranný), z. (záchranář) a  a. (agility)
·	selekce podle genotypu, označovanou jako Plemeník (plemenná fena) elity A, zkratka  VE, ZE, AE a Plemeník (plemenná fena) elity B, zkratka Ve, Ze, Ae. 
Psi a feny se selektivní chovností mají nárok na zapsání výsledku do průkazu původu, uvedení zkratky před jménem psa/feny na chovatelských a výcvikových akcích klubu a v průkazu původu potomků.

A)  EXTERIÉROVÁ SELEKCE PODLE FENOTYPU – (s.)
1)	Selekci provádějí tříčlenné, výborem klubu určené komise, obsazené dvěma posuzovateli exteriéru a poradcem chovu. 
2)	Podmínky pro účast na selekci
-	čistokrevnost ověřená průkazem původu vydaným plemennou knihou uznávanou FCI a ČMKU 
-	dosažený věk v den selekce nejméně 18 měsíců pro psy i feny (horní věková hranice není omezena)
-	čitelné tetovací číslo nebo mikročip dle normy EU pro kontrolu totožnosti (nevztahuje se na jedince importované ze zemí, kde není tetování povinné)
-	splnění veterinárních podmínek (osvědčení o zdravotním stavu, očkování) dle požadavků pořadatele selekce
-	známka „výborný“ ze třídy otevřené, pracovní nebo vítězů na klubové výstavě klubu KCHBO nebo na speciální výstavě BO a AO v ČR pořádané nebo spolupořádané klubem KCHBO. Tato známka musí být získána ve stejném roce, kdy je o selekci žádáno, či v roce předcházejícím. 
-	vyhodnocené rentgenové vyšetření na dysplasii kyčelního kloubu s výsledkem 0/0 (FCI A)
-	pro belgické ovčáky: vyhodnocené vyšetření očí s celkovým výsledkem „prostý“, ne starší 12-ti měsíců, od veterinárního lékaře z ČR s oprávněním VK tyto vyšetření provádět.; pro australské ovčáky: vyhodnocené vyšetření očí na všechny požadované nemoci pro základní chovnost s výsledkem „negativní“ (bez postižení)
-	splnění povahového testu, s minimálním počtem 80 bodů
-	splnění podmínek základní chovnosti (neplatí pro zahraniční účastníky)
3)	Provádění selekce
Psi a feny, kteří plní podmínky uvedené v bodě A 2) a předloží o tom potřebné doklady, postupují do užšího výběru před tříčlennou komisi. Tato tříčlenná komise kontroluje tetovací číslo (číslo čipu), chrup, skus, varlata a případně si psa přeměří. Dohodou všech tří členů komise jsou z užšího výběru vybráni pouze ti nejkvalitnější psi, co nejvíce odpovídající ideálu standardu, současně v exteriéru i povaze, kterým je přidělena selekce.
4)	Majitelé psů a fen, kteří úspěšně splnili selekci, obdrží zápis do průkazu původu a bude jim zaslán certifikát o splnění selekce.
5)	Pokud pes/fena nesplnil selekci, může se o to znovu pokoušet při kterékoliv následující příležitosti 


B) PRACOVNÍ SELEKCE PODLE FENOTYPU – v., z., a. 
1) Pracovní selekce podle fenotypu je přiznána takovému psu / feně, který plní následující podmínky:
-	čistokrevnost ověřená průkazem původu vydaným plemennou knihou uznávanou FCI a ČMKU dosažený věk v den selekce nejméně 18 měsíců pro psy i feny (horní věková hranice není omezena)
-	splněné podmínky základní chovnosti
-	pro titul v.  – všestranný: splněná zkouška nejméně IPO3, ZV3 či SchH3 a úspěšně obhájená na výběrovém závodě pro MR nebo MS
-	pro titul z.  – záchranář: splněná zkouška třetího stupně nejméně ze dvou různých záchranářských disciplín (tedy např. ZLP3 + ZZP3)
-	pro titul  a.  – agility: splněná zkouška A3  a získaná a obhájená karta A3

C)	SELEKCE PODLE GENOTYPU – PLEMENÍK (PLEMENNÁ FENA) ELITY
1)	Selekce podle genotypu vybírá psy či feny, jejichž výsledky v chovu jsou velmi nadprůměrné. 
2)	Podmínky pro splnění selekce –ELITA A – PE, VE, ZE, AE
-	pes či fena mají splněné podmínky selekce podle fenotypu (s., v., z., a.)
-	pes je otcem nejméně 4 potomků po minimálně 2 různých matkách, kteří mají splněnou selekci podle fenotypu – (s., v., z., a.)
-	fena je matkou nejméně 3 potomků (mohou být po stejném otci), kteří mají splněnou selekci podle fenotypu – (s., v., z., a.)
-	není možné kombinovat mezi sebou exteriérovou a pracovní selekci, tedy žádá-li majitel psa o přiznání selekce dle genotypu, musí mít jeho pes/fena např.exteriérovou selekci a příslušný počet potomků s exteriérovou selekcí, pracovní selekci zde nelze započítat a naopak
3)	Podmínky pro splnění selekce – ELITA B – Pe, Ve, Ze, Ae  
-	pes či fena nemá splněné podmínky fenotypové selekce
-	pes je otcem nejméně 4 potomků po minimálně 2 různých matkách, kteří mají splněnou selekci podle fenotypu – (s., v., z., a.)    
-	fena je matkou nejméně 3 potomků (mohou být po stejném otci), kteří mají splněnou selekci podle fenotypu – (s., v., z., a.)
-	není možné kombinovat mezi sebou exteriérovou a pracovní selekci, tedy žádá-li majitel psa o přiznání selekce dle genotypu, musí mít jeho pes/fena např.exteriérovou selekci a příslušný počet potomků s exteriérovou selekcí, pracovní selekci zde nelze započítat a naopak
4)	Elita A nebo Elita B je přidělena hlavním poradcem chovu na základě písemné žádosti majitele psa / feny, doložené kopiemi potřebných dokumentů. Majitel psa / feny obdrží certifikát o splnění podmínek PLEMENÍKA (PLEMENNÉ FENY) ELITY A nebo ELITY B a zápis do průkazu původu.  Elita A a B může být přiznána i posmrtně. Elita A a B bude zapisována do průkazu původu potomků. 

Závěrečná ustanovení:
Změny tohoto řádu je možné uskutečnit jen po odsouhlasení členskou schůzí dvoutřetinovou většinou hlasů. Změny některých částí tohoto řádu, bez změny celkové koncepce nevedou k celkové neplatnosti.

Tyto řády byly schváleny členskou schůzí dne 14.11.1998 v Praze.
Změny v těchto řádech schválila členská schůze:
konaná 20.11.1999 v Praze
konaná 20.1.2001 v Praze
konaná 19.1.2002 v Praze
konaná 1.2.2003 v Pardubicích
konaná dne 5.2.2005 v Hradci Králové


