
REGISTRAČNÍ ŘÁD KŘEČKŮ A KŘEČÍKŮ 

(dále jen „Řád“) 

Pro zabezpečení evidence chovných jedinců a pro provádění plemenářské práce v chovech křečků a 
křečíků (dále i „křečků“) chovatelů organizovaných v Českém svazu chovatelů, z. s. (dále jen „ČSCH“) se 
provádí registrace křečků podle stanovených zásad tohoto Řádu.  

I. Základní ustanovení 

1. Správu průkazů původu a jejich archivu (plemennou knihu křečků) zajišťuje Ústřední odborná 
komise chovatelů hlodavců (dále jen „ÚOK CHHL“) prostřednictvím určených osob.  

2. Za registrace a případné vydání průkazu původu ÚOK CHHL se vybírají poplatky, výši poplatků 
určuje ÚOK CHHL svým usnesením (aktuální výše poplatků je dostupná na rodent.cz).  

II. Plemenná kniha a evidence registrací 

1. ÚOK CHHL deleguje správu plemenné knihy křečků na posuzovatele křečků a umožňuje jim určit 
správce plemenné knihy a případné další osoby nutné k zabezpečení veškerých prací spojených 
s plemennou knihou.  

2. Informace z plemenné knihy se podávají za poplatek na základě písemné žádosti a doložení 
členství v ČSCH. Žádat lze pouze oprávněné informace týkající se zvířat, informace týkající se 
osobních údajů majitele nebo chovatele plemenná kniha neposkytuje. Výši poplatku určuje ÚOK 
CHHL svým usnesením (aktuální výše poplatků jsou dostupné na www.rodent.cz).  

III. Registrační čísla 

1. Registrační číslo zvířete se skládá z písmene K (jako křeček) třímístného pořadového čísla, 
lomítka a posledního dvojčíslí roku, v němž je zvíře registrováno. Formát je tedy K000/00.  

2. Jednotlivým posuzovatelům jsou číselné řady registračních čísel zvířete přidělovány 
prostřednictvím určené osoby (konkrétního posuzovatele), který vede evidenci toho, jaká 
registrační čísla byla přidělena jednotlivým posuzovatelům.  

3. Registrační číslo vrhu se skládá z písmen VK (jako vrh křečků), mezery třímístného pořadového 
čísla, posledního dvojčíslí roku, v němž je vrh registrován. Formát je tedy VK 000/00.  

4. Registrační číslo vrhu přiděluje určený správce plemenné knihy vrhům, které splňují podmínky 
pro vydání řádného průkazu původu (podrobněji viz odstavec V.)  

IV. Registrace zvířat 

1. Registrují se jen křečci vlastnění nebo spoluvlastnění členy ČSCH, kteří mají řádně uhrazené 
členské poplatky a nemají pozastavenou chovatelskou činnost.  

2. Registrovat křečky smí jen stanovené osoby (posuzovatelé křečků evidovaní ÚOK CHHL).  

3. Registrace probíhají po domluvě s posuzovatelem individuálně. 

V. Předpoklady zvířete, které se má registrovat 

1. Křečci k registraci musí být v dobrém zdravotním stavu, bez projevů parazitární nákazy, 
respiračních nebo jiných onemocnění. Musí být v kondici umožňující chov. 

2. Registrovaný křeček musí splňovat minimální váhu pro registraci. Minimální váha u křečka 
syrského je 110 g, pro křečíky džungarské a Campbellovy 28 g, pro křečíka čínského 23 g a pro 
křečíka Roborovského 18 g. 

3. Doporučený věk pro registraci křečků je minimálně 3 měsíce. 

4. Ve výjimečných případech lze registrovat i jedince, u kterého není prokazatelný původ. 



VI. Postup při registraci 

1. Majitel zvířete je povinen u registrace prokázat, že je řádným členem ČSCH. Dále je povinen s 
sebou přinést doklad o původu křečka a kopii dokladu pro uložení do plemenné knihy. Pokud 
doklad o původu neobsahuje integrovanou registrační kartu zvířete, musí tuto majitel vyplnit 
samostatně ještě před registrací.  

2. Posuzovatel při registraci zvíře prohlédne, zda odpovídá podmínkám Pravidel chovu i Řádu. 
Projde si rodokmen zvířete, zda neobsahuje nějaké nesrovnalosti. S majitelem zvířete konzultuje 
případný chovatelský plán a vhodnost zvířete k danému účelu.  

3. Pokud je zvíře vhodné k registraci, posuzovatel vyplní registrační číslo do rodokmenu zvířete i 
do jeho kopie a potvrdí registraci razítkem a podpisem.  

4. Posuzovatel je oprávněn dle potřeby vpisovat do rodokmenu poznámky.  

5. Posuzovatel dále vybere od majitele poplatek za registraci zvířete a vystaví majiteli příjmový 
doklad, jehož kopii si ponechá. Výši poplatku určuje ÚOK CHHL svým usnesením (aktuální výše 
poplatků jsou dostupné na www.rodent.cz).  

6. Posuzovatel je dále povinen na konci roku odevzdat určené osobě kopie rodokmenů 
registrovaných zvířat, poplatky za registrace, výkaz o provedených registracích a kopie 
příjmových dokladů.  

VII. Vydávání průkazu původu chovatelem 

1. Průkaz původu (dále i „PP“) má stanovený předepsaný formát, jehož závazný vzor vydává ÚOK 
CHHL a je dostupný na rodent.cz.  

2. PP může chovatel vystavit jen mláďatům z vrhu, kde byli registrováni oba rodiče. Pokud vrh tuto 
podmínku nesplňuje, může chovatel vystavit mláďatům tzv. výpis předků, který ale nesmí 
obsahovat hlavičku ČSCH.  

3. Chovatel pro účely vystavení PP vyplňuje nejprve jeden formulář pro celý vrh. Na přední straně 
musí být vyplněno písmeno vrhu a název chovatelské stanice, datum narození mláďat, jejich 
počty a jména a zbarvení mláďat z vrhu. Na zadní straně se opět vyplňuje písmeno vrhu, název 
chovatelské stanice a dále jména a informace o předcích vrhu.  

4. Řádně vyplněný formulář vrhu zašle správci plemenné knihy, který zkontroluje veškeré 
náležitosti (tj. zejména zda jsou oba rodiče vrhu řádně registrování, zda nedošlo ke krytí příliš 
mladých zvířat, v rodokmenu není nepovolený stupeň příbuznosti a oba rodiče se na sebe hodí). 
Pokud je vše v pořádku, přidělí vrhu registrační číslo vrhu a PP s doplněným údajem o zapsání 
do plemenné knihy zašle zpátky chovateli.  

5. Na základě přiděleného registračního čísla vrhu chovatel vydá jednotlivá PP všem narozeným 
mláďatům v daném vrhu.  

6. Pokud některé mládě z vrhu není určené nebo vhodné k dalšímu chovu, je chovatel toto 
oprávněn uvést ve vyhrazené části PP.  

VIII. Vydávání průkazu původu plemennou knihou 

1. Na základě žádosti chovatele může plemenná kniha vystavit průkaz původu zvířeti, které prošlo 
registrací, ale nemá řádný PP ČSCH (např. má PP jiné vydávající organizace).  

2. Vydání PP zajišťuje určená osoba, která má povinnost PP vydat do 1 měsíce od dodání podkladů 
chovatelem.  

IX. Neplnění povinností 

1. V případě, že posuzovatel řádně neplní povinnosti spojené s registrací, osoba tímto poškozená 
vyzve posuzovatele k nápravě písemně na e-mail, který má uvedený pro oficiální komunikaci.  



2. Pokud nedojde k nápravě do 7 dnů, poškozená osoba oznámí tuto skutečnost ÚOK CHHL.  

3. Neplněním povinností posuzovatele se posuzovatel vystavuje riziku pozastavení posuzovatelské 
činnosti.  

X. Závěrečná ustanovení  

1. Změny tohoto Řádu podléhají schválení ÚOK CHHL.  

2. Řád byl schválen ÚOK CHHL dne 8. 2. 2023 a je platný od 1. 3. 2023.  

 


