
ŘÁD PRO UZNÁNÍ PLEMENE NEBO BARVY MORČAT DO ČESKÉHO STANDARDU 

 
1. Chovatel, který je řádným členem ČSCH, z. s., podá písemnou žádost o uznávací 
řízení ÚOK chovatelů hlodavců (ÚOK CHHL). Součástí žádosti musí být návrh popisu a 
fotografie k příslušnému plemeni/barvě/kresbě. 
 
2. Do 30 dnů po obdržení žádosti informuje ÚOK CHHL sbor posuzovatelů morčat a 
pověří ho projednáním. Sbor posuzovatelů žádost projedná do 30 dnů od obdržení a sdělí 
ÚOK CHHL své stanovisko včetně zdůvodnění v případě, že stanovisko bude zamítavé. V 
případě souhlasného stanoviska sbor vypracuje definitivní popis plemene/barvy/kresby a 
bodovací lístek. Na základě podkladů sboru posuzovatelů a jejich stanoviska ÚOK CHHL 
rozhodne a informace zveřejní na rodent.cz.  
 
3. Pokud rozhodnutím ÚOK CHHL dojde k zahájení uznávacího procesu, předseda sboru 
posuzovatelů neprodleně zajistí proškolení všech posuzovatelů, aby mohli posuzovat 
uvedená morčata. 
 
4. Uznávací období je dvouleté od zahájení uznávacího procesu. 
 
5. Morčata musí být vystavena minimálně na čtyřech výstavách za každý kalendářní rok, 
které jsou zahrnuty do soutěže ÚOK CHHL morče Šampion. Na každé z nich musí 
být minimálně 4 morčata obojího pohlaví od jednoho nebo více vystavovatelů. V 
druhém roce musí být vystaveny i vlastní odchovy žadatele. 
 
6. V každém roce musí být minimálně tři posudky od různých aktivních posuzovatelů ze 
sboru posuzovatelů morčat. 
 
7. Vystavená morčata v uznávacím řízení musí na každé z výstav dosáhnout minimálního 
průměru 94 bodů o maximálně 1 diskvalifikovaném morčeti z jakéhokoliv důvodu. 
Diskvalifikované morče se do průměru nezapočítává. 
 
8. Žadatel každoročně (po splnění podmínek) odešle na ÚOK CHHL kopie/skeny 
posuzovacích lístků k archivaci (seřazené dle výstav).  
 
9. Morčata budou hodnocena podmínkami standardu A, bez nároku na CAC a jiné ceny. 
Morčata v uznávacím řízení nebudou registrována. 
 
10. Po splnění všech stanovených podmínek uznávacího řízení, zašle žadatel žádost k 
dokončení celého uznávacího procesu na uok@rodent.cz  
Jako přílohu žádosti odešle Soupisový arch pro uznávací řízení a očíslované seřazené 
scany posuzovacích lístků dle výstav. ÚOK CHHL do 30 dnů podklady přepošle sboru 
posuzovatelů k nahlédnutí.  Osoba pověřená sborem posuzovatelů zkontroluje náležitosti 
a předá podklady předsedovi sboru posuzovatelů k projednání mezi posuzovateli. Předseda 
sboru posuzovatelů nebo jím pověřená osoba výsledek projednání zašle do 30 dnů na ÚOK 
CHHL, která do 30 dnů vydá rozhodnutí.  
 
11. ÚOK CHHL může zkrátit dobu uznávacího procesu a rozhodnout dříve po vyjádření 
sboru posuzovatelů morčat. 
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