Etické zásady chovatele
Těmito zásadami Ústřední odborná komise chovatelů hlodavců ustanovuje základní etické principy
společné pro všechny chovatele této odbornosti, platné od 1. 7. 2021.
1. Chovatel se vždy stará o životní pohodu zvířat, která chová. Svým svěřencům poskytuje dostatečný
prostor s vhodným vybavením a odpovídající výživu, vyhovující nárokům daného zvířete. Stará se
nejen o chovné jedince a mláďata, ale i o jedince nechovné a seniory. Dbá na to, aby neměl větší
počet zvířat než o kolik je schopen se řádně starat.
2. Chovatel o svá zvířata pečuje s ohledem na jejich zdravotní stav a neupírá jim poskytnutí nezbytné
veterinární péče. Nenechává je zbytečně trpět. Svůj postup vždy konzultuje s veterináři a nikdy
zvířatům nepodává léčiva jen dle svého uvážení (s výjimkou antiparazitik a léčiv volně dostupných).
3. Chovatel podle svého nejlepšího vědomí a svědomí sestavuje chovné páry tak, aby byl předpoklad
zdravého a plnohodnotného života potomků. Do chovu používá pouze zvířata v dobré kondici,
nevyčerpává samice nadbytečnými vrhy a mezi odstavem jednoho vrhu a dalším zabřeznutím
ponechává dostatečnou pauzu na zotavení samice.
4. Chovatel odstavuje mláďata až ve věku, kdy je to vhodné z hlediska jejich fyziologického i
psychického vývoje. Novým majitelům mláďata předává zdravá, bez známek parazitárních nákaz
nebo projevů jiných onemocnění. Pokud ze závažných důvodů předává mládě nesplňující tuto
podmínku, chovatel o tom řádně informuje nového majitele, a vysvětlí mu další postup.
5. Chovatel musí spolu s mládětem předat každému novému majiteli veškeré doklady s mládětem
související. Vždy předává doklad původu (průkaz původu nebo výpis předků) a písemný návod na
řádnou péči o daný druh zvířete. Dále mohou být součástí předání veterinární zprávy o ošetření
zvířete nebo zdravotní karta, smlouva atp.
6. Chovatel dbá na řádné plnění povinností plynoucích ze závazků spojených s organizovaným
chovem, jako je dodržování registračních řádů, pravidel chovu a dalších nastavených pravidel.
Dodržuje termíny pro odeslání dokumentů plemenné knize atp.
7. Chovatel vždy uvádí pravdivé údaje a vystupuje korektně jak vůči zájemcům o jeho odchovy, tak
vůči jiným chovatelům a dalším osobám. Není přípustné, aby chovatel úmyslně uváděl někoho
v omyl, nebo získával různé výhody nepravdivým uváděním informací.
8. Chovatel se snaží vždy vystupovat tak, aby propagoval dobré jméno své i dobré jméno organizace,
které je členem. Nešíří nepodložená tvrzení (tj. bez důkazů) o chovech jiných chovatelů, o jejich
chování či péči o zvířata a nesnižuje se k pomlouvání jiných organizací ČSCH.
9. Chovatel vždy jedná v duchu těchto etických zásad, a pokud je prokazatelně přistižen při jejich
porušování, vystavuje se riziku, že s ním bude v rámci ČSCH vedeno řízení dle kárného řádu.

