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Právnická osoba zabývající se zájmovým chovem ušlechtilých koček: 
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Studénka - Butovice, Budovatelská 547, PSČ 742 13 
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Úvod 

Panama Cat Club, z.s. , sdružuje chovatele ušlechtilých koček různých plemen. 

Panama Cat Club, z.s. , má ve vedení spolku svého prezidenta, viceprezidenta . 

Členem spolku může být chovatel ušlechtilých koček starší 15 let, mladí chovatelé, kteří 

nedosáhli věku 15 let budou mít ručitele staršího 18 let. 

Nedílnou součástí tohoto CHŘ je Řád Panama Cat Club, z.s. , na ochranu koček při chovu. 

Obsah: 

1.    Chovatelská pravidla 

2.    Chovatelská stanice  

3.    Chovná kočka 

4.    Chovný kocour 

5.    Smlouva o krytí  

6 a. Označení chovných koček mikročipem  

6 b. Hlášení vrhů a plemenná kniha 

7     Potvrzení titulů 

8     Prodej koťat 

9     Dovoz koček a zápis do PK PCC, z.s.   
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1) Chovatelská pravidla 

Každý člen Spolku je povinen zajistit pro svoje kočky optimální podmínky k životu. Chovné 

kočky a chovní kocouři nesmí být trvale isolováni od lidí a trvale umísťováni v klecích a 

voliérách. Je zakázáno odchovávat koťata bez PP. Zdraví a pohoda každé jednotlivé kočky či 

kotěte v CHS musí být přednostním zájmem pro všechny jejich chovatele i nové majitele. Je 

zapotřebí aby byl podporovaný zdravý chov, založený na zdravotní prevenci. Chovným 

jedincům musí být vytvořeno přívětivé životní prostředí. Pokud se v CHS vyskytne nemocné 

zvíře musí mu být poskytnuta odborná veterinární péče. Chovní jedinci i koťata musí být 

pravidelně očkovány i přeočkovány. Pokud se v CHS vyskytnou u chovných jedinců nebo u 

odchovávaných koťat paraziti jako jsou  roztoči, střevní nebo srdeční červi, blechy a jiné, 

bohužel se můžou objevit ale chovatel musí zajistit kontrolu a léčbu. Aby bylo zamezeno 

šíření bakteriálních, virových, plísňových a jiných onemocnění musí chovatel zajistit 

prevenci a případně dostupné veterinární očkování. Každý chovatel by měl zajistit nádobu 

dostatečně velkou podle typu  ušlechtilé kočky se stelivem či mřížkou ( záleží na výběru a 

rozhodnutí chovatele) , kterou je možné čistit a desinfikovat dle potřeby, pokud je chováno 

více ušlechtilých jedinců je třeba zajistit více kočičích toalet ( nádob ). Je potřeba aby životní 

prostředí chovaných jedinců, pelíšky, nádoby na vodu ( čerstvou vodu)  a vhodné krmení 

(mohou být plastové , nerezové, keramické či porcelánové misky), toalety apod. musí být 

udržovány v čistotě. Je nutné aby chovatel zajistil kočce dostatek čerstvého vzduchu 

pravidelným větráním, dostatečnou teplotu a chránit ji před nepříznivými povětrnostními 

vlivy, musí také být zajištěno denní i umělé osvětlení. Je nutné aby chovatel měl k dispozici 

čistící a dezinfekční prostředky. Je nutné dle potřeby zajistit chovaným kočkám péči o srst a 

pravidelně o ně pečovat. Každé jednotlivé kočce nebo kotěti musí být denně věnována 

pozornost a současně sledovat a zajistit kontrolu jejich zdravotního stavu. Je nutné kočkám 

zajistit škrabací plochy na škrábání a ostření drápů, místo pro hry. 

2) Chovatelská stanice 

Chovatelskou stanici může osoba starší 18 let zřídit na základě písemné žádosti kterou zašle 

poštovní cestou nebo elektronicky plemenné knize. Pokud mladí chovatelé ( od 15 let ) mají 

zájem zřídit CHS musí mít potvrzenou žádost osobou starší 18 let. Chovatel může vlastnit 

jenom jeden název CHS a její název je neměnný. Chovatel pokud vlastní více plemen koček, 

všechny chované kočky spadají pod jednu CHS. Přeregistrace a registrace CHS viz ceník. Při 

přeregistraci CHS je nutné přiložit fotokopii registrace chovatelské stanice. Zrušení názvu 

CHS: při ukončení členství, vyloučením člena z PCC, úmrtím. 
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3) Chovná kočka 

Kočka, která má být kryta kocourem, má být 12 měsíců stará (do věku 9 let), ve výjimečných 

případech lze povolit krytí u koček od 10 měsíců stáří, pokud chovatel předloží potvrzení od 

veterinárního lékaře o celkovém zdravotním stavu a somatické vyspělosti konkrétního 

zvířete a je třeba o to předem písemně požádat . Záznam o schválení předčasného krytí se 

uvede do PK. Tato vyjímka by se neměla stát pravidlem. Chovnou kočku lze naposledy krýt 

v den jejích devátých  narozenin. U koček, které ukončily 9. rok věku, je zabřeznutí možné 

pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s 

dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik. Souhlas s krytím 

platí vždy pro 1 vrh. Záznam o schválení krytí v pozdějším věku se uvede do PK. Kočka, 

která má být kryta musí být naprosto zdravá, prostá parazitů, s plným očkováním. Maximální 

počet vrhů chovné kočky jsou 3 za období dvou kalendářních let, včetně vrhů, kdy kočka 

porodí pouze jedno kotě nebo či vrh koťat nepřežije. Kočka smí kojit pouze takový počet 

koťat, který odpovídá její zdravotní kondici, podle posouzení veterinárním lékařem. 

Přenechá-li chovatel nakrytou kočku jinému chovateli, narozená koťata nesou jméno 

chovatelské stanice nového majitele (chovatele). Chovné kočky chovatelů spolku Panama 

Cat Club, z.s. mohou být kryty též chovnými kocoury, kteří jsou zapsáni v uznaných 

plemenných knihách jiných chovatelských svazů. Majitel nakryté kočky je povinen o tom 

předložit krycí list a fotokopii rodokmenu krycího kocoura, který kočku nakryl. Kočka smí 

kojit pouze takový počet koťat, který odpovídá její zdravotní kondici, podle posouzení 

veterinárním lékařem, ostatním životaschopným koťatům musí chovatel zajistit náhradní 

výživu. Minimální věk pro odběr koťat od kočky je 84 dnů. Chovatelé jsou povinni vytvořit 

k páření přiměřené podmínky (dostatek prostoru, pocit pohody a bezpečí, dostatek krmení, 

čerstvé vody atd.) a zajistit identitu obou zvířat, určených k páření. Během jedné říje smí být 

kočka nakrývána pouze jedním kocourem  (současné nakrytí dvěma různými kocoury, je 

nepřípustné.) . Minimální časový odstup mezi krytím dvěma různými kocoury jsou 3 týdny. 

Za jakékoliv následné problémy (např. problém vzniklý podceněním odlišností standardu 

plemene či rozdílnému rozsahu uznaných barevných variet) odpovídá chovatel kočky, otázky 

členství majitele kocoura ve FIFe nebo non.FIFe organizaci si musí pohlídat majitel kočky 

nebo v případě pochybnosti kontaktovat vedení klubu a poradit se s postupem jak zjistit 

členství. 
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4) Chovný kocour 

Chovný kocour může krýt jen tehdy, pokud je chovatelská stanice majitele kocoura prosta 

nakažlivých chorob, kocour je plně očkovaný a čistý od parazitů. Chovný kocour může krýt 

od 12 měsíců věku neomezeně – u prvního krytí, musí být doloženo od veterináře, že je 

kocour dostatečně vyspělý a má sestouplá obě varlata, (krytí před dosažením věku 12 měsíců 

( od 10 měsíce stáří ) pouze výjimečně s doporučením veterináře, možná, a to přiložit ke 

krycímu listu při žádosti o PP. Chovnost kocoura musí být potvrzena atestem o pupeční kýle 

a sestouplých obou varlat. . Kocour, který je chovný nesmí být použit ke krytí, z nějž by se 

narodila koťata bez průkazu původu. Kocour zásadně může krýt pouze kočky s PP. Za 

jakékoliv následné problémy (např. problém vzniklý podceněním odlišností standardu 

plemene či rozdílnému rozsahu uznaných barevných variet) odpovídá chovatel, který krytí 

uskutečnil nebo poskytl,otázky členství majitele kočky, přípustnosti krytí či chovnosti u 

kočky řeší majitel kocoura, ve FIFe  nobo non.FIFe organizaci si musí pohlídat majitel 

kocoura danou kočku nebo v případě pochybnosti kontaktovat vedení klubu a poradit se 

s postupem jak zjistit členství. 

5. Smlouva o krytí 

Chovatelé jsou povinni si navzájem doložit: dobrý zdravotní stav zvířat, povinná očkování a 

povinná zdravotní vyšetření, odčervení atd, Další podmínky páření jsou zcela závislé na 

vzájemné dohodě chovatelů ( nejlépe písemnou smlouvou), kteří mají právo navzájem 

požadovat předložení i jiných (nepovinných) zdravotních vyšetření, testů atd. Před krytím se 

doporučuje uzavřít písemnou smlouvu a domluvit se na finanční částce za krytí, popř. způsob 

poskytnutí náhradního krytí atd. Vše záleží na chovatelích jakou smlouvu si stanoví a jakou 

budou podepisovat. 

6a)  Označení chovných koček mikročipem 

Všichni chovatelé spolku Panama Cat Club, z.s., jsou povinni aby své chované kočky měli 

označeny mikročipem. 

Označování mikročipem provádí veterinární lékař. Identifikační kód (číslo čipu) musí být 

uveden v průkazu původu. 
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6b) Hlášení vrhů a plemenná kniha 

Narození koťat se plemenné knize hlásí do 8 - mi týdnů od narození koťat na krycím listě 

spolu se zasláním fotokopie rodokmenů rodičů. Plemenná kniha vystaví průkazy původu do 

30 dnů od doručení krycích listů, pokud tomu nebrání závažná okolnost (neúplnost dodaných 

dokladů, závady ve vyplnění formuláře, technické a provozní důvody a jiné nesrovnalosti.). 

Doporučujeme zažádat včas o průkazy původu aby se stihlo do 12 týdne stáří koťat dodat PP. 

Rodokmeny jsou vystavovány pouze pro členy spolku Panama Cat Club, z.s., .Označení 

plemena a barvy bude pomocí EMS code. Před číslem rodokmenu bude uváděna zkratka 

spolku- PCC. PK neručí a nenese žádnou zodpovědnost za to když chovatel do krycího listu 

uvede nesprávně barvu nebo pohlaví kotěte, PK může provést změnu barvy nebo pohlaví 

když bude později zjištěna chyba při prvotním hlášení, v takovém případě chovatel jak zjistí 

že špatně uvedl barvu nebo pohlaví tak kontaktuje PK o této skutečnosti a ta provede opravu. 

Přílohy ke krycímu listu, bez nichž nebude možné PP vydat:  

-formulář : kocour má normálně utvářená varlata a obě sestouplá v šourku,  

 -formulář: kocour a kočka nemají pupeční kýlu; 

+ Při prvním krytí některým z rodičů ve spolku PCC je společně s krycím listem plemenné 

knize odeslána čitelná fotokopie jeho Průkazu původu 

+  Vyjádření prezidenta klubu nebo vedením klubu ( valnou hromadou ) – bylo-li k 

uskutečnění krytí nutné( dřívější chovnost, březost kočky nad vrchní věkovou hranici .) 

7) Potvrzení titulů 

Tituly získané na výstavách jiných světových organizací chovatelů se uznávají. 
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8) Prodej koťat 

Majiteli CHS který je členem spolku PCC je zakázán prodej koťat bez PP a uskutečňuje se 

dle tohoto Chovatelského řádu ve stáří min. 12 týdnů.  Koťata než odejdou novému majiteli ( 

nesmějí před 12 týdnem věku ) musí být povinně plně vakcinované proti panleukopenii, 

kočičímu herpesviru a kaliciviru, pokud veterinář nestanovil jinak, (doporučuje se i ostatní 

očkovaní proti nemocem ale není povinností) a aby byly koťata min. 2x odčervena proti 

parazitům buď chovatelem nebo veterinářem. Dospělé kočky musí být v době prodeje v 

imunitě proti výše uvedeným nemocem. Pokud je zvíře prodáváno do zahraničí, musí být 

očkováno i proti vzteklině, musí být čipováno a mít vystavený europas. Chovatel je povinen 

dodržet 2x očkování a 2-3x odčervení u koťat než odejdou z CHS k novým majitelům, je 

zakázáno prodávat koťata bez vakcinace. Aby se předcházelo nedorozumění doporučuje se 

při prodeji koťat uzavírat písemnou smlouvu. Kočky s rodokmenem PCC  není dovoleno 

prodávat nebo předávat do obchodů se zvířaty nebo do podobných zařízení ani k 

výzkumným účelům či testování na zvířatech. V případě když chovatel uzná že kotě 

narozené v jeho chovatelské stanici není vhodné do chovu nebo není určeno do chovu, může 

PK na jeho žádost provést předtisk "nevhodné k chovu" nebo předtisk „neurčeno k chovu“. 

Předtisk „nevhodné k chovu“ – kotě s genetickou vadou vylučující chovatelské využití (např. 

předkus větší než 2 mm, zálomek na ocase, křivé zuby, kryptorchismus, hluchota u bílých 

zvířat, apod.).  

 Předtisk „neurčeno k chovu“ – kotě bez genetických vad, ale neodpovídající plně standardu 

nebo kotě prodané levněji na mazlíka. 

Předtisk,, sold on pet“ ,, prodané na mazlíka“  

Předtisk ,, Kastrát / Eunuch “    

9) Dovoz koček a zápis do PK PCC z.s., 

Kočky pořízené z ciziny nebo z České republiky z organizací v ČR působící (ČSCH SCHK, 

Bohemia Cat Club, Nezávislý klub chovatelů koček Mladá Boleslav, atd ) nebudou se muset 

zapisovat do plemenné knihy, postačí jejich oskenování až při krycích listech. 
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Povinnosti chovatele: 

Každý chovatel který vstoupí do Spolku Panama Cat Club,  z.s., musí dodržovat tento 

chovatelský řád spolu se stanovami spolku a řád na ochranu koček. V případě porušení 

těchto předpisů může mít za následek jednání výboru Spolku. Každý člen Spolku má 

povinnost se řídit i Veterinárním zákonem i Zákonem o ochraně zvířat, které jsou v České 

republice v platnosti. 

Práva chovatele: 

Vedení Spolku přeje všem chovatelům hodně chovatelských i výstavních úspěchů. Každý 

člen Spolku má při dodržování předpisů nárok na získání ochranného názvu chovatelské 

stanice, získání průkazů původu pro svoje hlášené vrhy koťat , má právo se zúčastňovat 

výstav koček (mezinárodních a národních), pořádaných organizacemi zabývající se chovem 

koček na celém světě. 

President spolku:                                                   Viceprezident:                         
Marek Holý                                                                                                                                  Vlasta Holá 

TABULKA BAREV 

KÓDY PLEMEN KOČEK 

 

ABY Habešká   

ACL Americká Curl dlouhosrstá  

ACS Americká Curl krátkosrstá  

BAL Balinéská/Balijská  

BEN Bengálská  

BML Burmila  

BSH Britská  

BUR Barmská  

CRX Cornishrex  

DRX Devonrex  

DSP Donský sphynx  

EUR Evropská  

EXO Exotická  

GRX Germanrex  

CH Kartouzská  

JAV Javánská  

JBT Japonský bobtail  

KBL Kurilský bobtail dlouhosrstý  

KBS Kurilský bobtail krátkosrstý  

KOR Korat  

MAN Manx  
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MAU Egyptská mau  

MCO Mainská mývalí  

NFO Norská lesní  

OCI Ocikat  

OLH Orientální dlouhosrstá  

OSH Orientální krátkosrstá  

PEB Peterbald  

PER Perská  

RAG Ragdoll  

RUS Ruská modrá  

SBI Birma  

SIA Siamská  

SIB Sibiřská  

SNO Snowshoe  

SOK Sokoke  

SOM Somálská  

SPH Sphynx  

SYL Seyschelská dlouhosrstá  

SYS Seyschelská krátkosrstá  

TUA Turecká angora  

TUV Turecká van  

BRI var Britská polodlouhosrstá  

HgF Skotská klapouchá 
dlouhosrstá 

 

ScF Skotská klapouchá 
krátkosrstá 

 

TON Tonkinská  

  

 

Rady při vypisování EMS code viz EMS Code na stránkách: 

 

Pozn.: Malá písmena „s“ a „y“ tvoří doplňkový kód označující typ depigmentace srsti (tiping). *U bílých koček všech 

plemen musí být při hlášení vrhu koťat, doložen veterinární atest o tom, zda zvíře slyší. Toto je nutné i při hlášení 

zvířete na výstavu. Hluchá zvířata jsou vyloučena z chovu.  

Pozn.: U každého plemene se uvádějí pouze nezbytně nutné části identifikačního kódu. Znaky, které jsou pro dané 

plemeno charakteristické, se vypouštějí. Pro každé uznané plemeno je přesně vymezeno, které kombinace 

exteriérových znaků jsou přípustné. 

Příklad: 

1) U ruské kočky (RUS), kartouzské kočky (CHA) a korat (KOR) se neuvádí barevný znak „a“, protože tato plemena 

jsou uznaná jen v modré barvě (a), 

2) u habešské kočky (ABY) se neuvádí znak „25“, protože je pro plemeno charakteristický, u mainské mývalí kočky, 

téhož zbarvení musí být znak „25“ uveden. 

3) U siamské kočky (SIA) se neuvádí znak „33“, protože odznaky jsou pro plemeno charakteristické, u perské kočky s 

odznaky musí být kód „33“ uveden, atp 


