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 Řád pro registraci a tetování králíků v ČR 

Čistokrevní králíci chovatelů organizovaných v Českém svazu chovatelů z. s., sekci chovatelů králíků, 

jsou registrováni a označováni tetováním podle zásad tohoto řádu. Cílem je zabezpečení evidence 

chovných jedinců a odchovaných mláďat pro plemenářskou práci a výstavy králíků ČSCH.   

1. Registrační značky  

1.1 Levé ucho:  

1.1.1 Písmeno C a pořadové číslo měsíce narození mláděte a konečná číslice roku narození králíka.  

1.2 Pravé ucho:  

1.2.1 Králíci registrovaní okresně:  

Číslo okresu, v jehož obvodě je sídlo ZO chovatele a pořadové číslo králíka daného plemene (a barvy) 

okresní registrace v kalendářním roce narození mláděte.  

1.2.2 Králíci členů příslušného chovatelského klubu:  

Písmeno S a pořadové číslo králíka daného plemene (a barvy) klubové registrace v kalendářním roce 

narození mláděte. V klubové registraci je možno využít členění podle linií za předpokladu vyloučení 

shody přidělených čísel u různých králíků.  

1.2.3 Králíci v uznaném plemenném chovu:  

Písmeno P a pořadové číslo králíka daného plemene (a barvy) klubové registrace, pokud je 

chovatelský klub pro dané plemeno ustaven, nebo ústřední registrace, pokud chovatelský klub pro 

dané plemeno ustaven není.  

1.2.4 Králíci v uznaném regeneračním křížení: 

Pořadové číslo králíka daného plemene v ústřední registraci v kalendářním roce narození mláděte a 

písmeno K.  

1.2.5 Králíci v uznaném novošlechtění: 

Pořadové číslo králíka daného šlechtění v ústřední registraci v kalendářním roce narození mláděte a 

písmeno S.  

1.2.6 Homozygotní králíci ve vrzích plemen a zbarvení heterozygotně založených tj.  

- celobarevní králíci (tzv. kominíci genotypu kk) plemen s anglickou strakatostí,    

- černě železitý (genotyp BeBe) nebo divoký (genotyp BB) vyštěpený ze spojení rodičů železitých, 

- kuní a kuní bílopesíkatý tmavý homozygot amam a kuní s ruskou kresbou (světlý homozygot) anan:  

Písmeno K za pořadovým číslem králíka v klubové nebo okresní registraci plemene (a barvy). Pokud u 

barevného rázu nelze v době tetování odlišit podle fenotypu genotyp (homozygot od heterozygota), 

není písmeno K použito. 
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Pozn. Příklady registračních značek jsou uvedeny v Příloze 1.   

2. Předpoklady rodičů, jejichž odchov je povoleno registrovat 

2.1 Oba rodiče musí být registrováni a tetováni.  

2.2 Oba rodiče a všichni prarodiče musí být téhož plemena a barevného rázu.  

 2.2.1 Vzorníkem uznaná zbarvení s heterozygotním založením na lokusech A (aman), B (BeB) a K (Kk) 

(příloha 3.) jsou považovány za čistokrevná a za čistokrevnou plemenitbu je povazováno i spojení s 

homozygotním protějškem vždy ve stejné barvě.   

2.3 Oba rodiče musí být posouzeni posuzovatelem králíků ČSCH nebo jiného národního svazu v rámci 
Evropského svazu chovatelů. 
2.3.1 U všech plemen musí být králík klasifikován nejméně dobře, pokud jde o první vrhy, též 

predikátem mládě dobré. Doporučena je pro využití v plemenitbě minimální klasifikace velmi dobře. 

2.3.2 U králíků strakáčů a japonských (vč. barevných rázů) je povoleno u jednoho z rodičů hodnocení 

Neklasifikován za vady kresby v 5. pozici. 

2.3.3 Oba rodiče musí v den připouštění dosahovat hmotnosti požadované plemenným standardem. 

2.4 Oba rodiče musí být nejméně do druhé generace svých předků nepříbuzní.   

 2.5 Pro importované králíky z chovů v rámci EE používané v plemenitbě v ČSCH rovněž platí výše 

uvedené podmínky. V odůvodněných případech (nedostupnost původu králíka) budou uvedena v 

rodokmenech potomstva u rodiče jeho registrační čísla, ocenění, chovatel a země původu. Použití 

králíků původem mimo EE je podmíněno výjimkou schválenou ÚOK. 

2.6 Výjimky v požadavcích na chovné králíky jsou stanoveny v Příloze 2. 

 

3. Postup chovatele při hlášení mláďat k registraci 

3.1 Po připuštění králice samcem je chovatel povinen vyplnit připouštěcí potvrzení (mimo zadní 

strany) ve dvou vyhotoveních.  

Pro připouštěcí potvrzení a rodokmeny jsou používány zkratky plemen a barevných rázů uvedené 

v aktuálně platném Vzorníku plemen králíků. 

3.1.1 V případě registrace v centrální evidenci (Centrální plemenná kniha králíků ČSCH – CPKK) 

vedené v počítačové podobě je možno vyplnit v připouštěcím potvrzení údaje o rodičích (u otce a 

matky) bez původu (předků) pokud je toto zvíře v evidenci CPKK.  

3.2 Po rozeznání pohlaví mláďat vyplní chovatel zadní stranu připouštěcích potvrzení a vypíše 

příslušný počet rodokmenů, samci musí mít vždy ve vrhu nižší pořadové číslo. Vyplněná připouštěcí 

potvrzení a rodokmeny mláďat předloží chovatel společně s rodokmeny rodičů a jejich oceňovacími 

lístky registrátoru své základní organizace, a to nejpozději v době, kdy mláďata dosáhla stáří deseti 

týdnů. Nemůže-li chovatel ze závažných důvodů sám rodokmeny vypsat, požádá o to registrátora své 
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základní organizace. Pro králíky registrované v CPKK chovatel nevyplňuje rodokmeny, vydává je na 

základě připouštěcích potvrzení CPKK.  

3.3 Prodá-li chovatel březí králici jinému organizovanému chovateli, je povinen spolu s králicí předat i 

vyplněné připouštěcí potvrzení. Zadní stranu připouštěcích potvrzení doplní pak po vrhu již nový 

majitel králice a postupuje dále jako chovatel narozených mláďat. 

4. Postup registrátora ZO   

4.1 Registrátor ZO odpovídá za řádně vedenou registraci králíků v rámci své organizace. Posoudí 

správnost připouštěcích potvrzení a rodokmenů na základě doložených rodokmenů a oceňovacích 

lístků rodičů, které mu předložil chovatel. Zkontroluje splnění chovných podmínek rodičů, úplnost a 

shodu údajů u původu rodičů s potomky. Registrátor je v případě zjištění nedostatků oprávněn 

dokumenty vrátit chovateli k doplnění nebo opravě. Rovněž se přesvědčí, zda chovatel plní základní 

povinnosti člena ČSCH. Po uznání správnosti předložených dokladů opatří tyto doklady otiskem 

razítka REGISTRACE ZO a podpisem na zadní straně rodokmenu a na příslušném místě na 

připouštěcím potvrzení. Registrátor ZO tato připouštěcí potvrzení a rodokmeny neprodleně předloží 

(osobně, poštou, prostřednictvím chovatele) okresnímu registrátoru.   

4.2 Jde-li o doklady (připouštěcí potvrzení a rodokmeny mláďat, rodokmeny a oc. lístky jejich rodičů) 

králíků chovatelů registrujících klubově nebo ústředně, vč. CPKK, vrátí je registrátor ZO chovateli, 

který je sám neprodleně předloží příslušnému registrátoru.  

4.3 Po navrácení potvrzených dokladů (připouštěcí potvrzení a rodokmeny mláďat s přidělenými 

čísly) od registrátorů (okresní, klubový, ústřední) registrátor ZO zakládá 2. výtisk připouštěcího 

potvrzení do své evidence. Rodokmeny postoupí tetovateli nebo chovateli k provedení tetování. 

4.4 Registrátor ZO vede evidenci všech registrovaných králíků chovatelů v ZO na základě 

potvrzovaných připouštěcích potvrzení na vrhy narozené v kalendářním roce, přičemž registrační rok 

je zahájen 1.2 a ukončen 31. 1. roku následujícího. Přehled registrace králíků v ZO předkládá do 31. 3. 

každého roku k projednání ve výboru ZO, současně přehled předloží OOK.  

 

5. Postup registrátora územní organizace - okresního registrátora  

 

5.1 Okresní registrátor odpovídá za správnou a úplnou registraci okresně registrovaných králíků.  

5.2. Po obdržení připouštěcích potvrzení a rodokmenů je povinen tyto doklady nejdéle do 14 dnů 

posoudit a zkontrolovat. Zjistí-li závady, předá připouštěcí potvrzení a rodokmeny registrátoru ZO k 

doplnění nebo opravě.  

5.3 Na připouštěcí potvrzení a rodokmeny přidělí okresní registrátor registrační čísla (samostatně je 

vedena registrace po plemenech a barevných rázech), orazítkuje razítkem REGISTRACE OO a 

podepíše. Jedno připouštěcí potvrzení si okresní registrátor ponechá pro svou evidenci, druhé 

připouštěcí potvrzení i rodokmeny předá registrátoru ZO příp. přímo chovateli.  
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5.4 Po skončení registračního roku provede okresní registrátor soupis registrovaných králíků podle 

plemen a barevných rázů (a základních organizací) pro potřeby OOK. Stav registrace zašle nejpozději 

do 10. 4. následujícího roku ÚOK. 

6. Postup registrátora chovatelského klubu  

6.1 Registrátor chovatelského klubu odpovídá za správnou a úplnou registraci klubově registrovaných 

králíků v rámci příslušného chovatelského klubu.  

6.2 Po obdržení připouštěcího potvrzení a rodokmenů od chovatele je povinen klubový registrátor 

tyto doklady nejdéle do 14 dnů posoudit a zkontrolovat. Zjistí-li závady, vrátí připouštěcí potvrzení a 

rodokmeny chovateli k doplnění nebo opravě.  

6.3. Na připouštěcí potvrzení a rodokmeny přidělí klubový registrátor registrační čísla (samostatně je 

vedena registrace po plemenech a barevných rázech), opatří razítkem REGISTRACE chovatelského 

klubu a podpisem. Jedno připouštěcí potvrzení si klubový registrátor ponechá pro svou evidenci, 

druhé připouštěcí potvrzení spolu s rodokmeny předá chovateli.    

6.4. Po skončení registračního roku provede klubový registrátor soupis klubově registrovaných králíků 

podle plemen a barevných rázů. Údaje zašle klubový registrátor nejdéle do 31. 3. následujícího roku 

ÚOK. 

 

7. Postup ústředního registrátora   

7.1 Ústřední registrátor odpovídá za správnou a úplnou registraci králíků pocházejících z 

regeneračních chovů a novošlechtění, jakož i králíků z plemenných chovů, pokud pro daná plemena 

není ustaven chovatelský klub.  

7.2 Po obdržení připouštěcích potvrzení a rodokmenů od chovatele je povinen ústřední registrátor 

tyto doklady nejdéle do 14 dnů posoudit a zkontrolovat. Zjistí-li závady, vrátí připouštěcí potvrzení a 

rodokmeny chovateli k doplnění nebo opravě.  

7.3 Na připouštěcí potvrzení a rodokmeny přidělí ústřední registrátor registrační čísla, opatří razítkem 

ÚSTŘEDNÍ REGISTRACE a podpisem. Jedno připouštěcí potvrzení si ústřední registrátor ponechá pro 

svou evidenci a statistiku, druhé připouštěcí potvrzení spolu s rodokmeny předá chovateli.    

7.4 Ústřední registrátor zodpovídá za zpracování celkového přehledu o registraci králíků v ČR za 

chovatelský rok. Po skončení kalendářního roku provede ústřední registrátor soupis ústředně 

registrovaných králíků podle druhu chovů, jakož i podle plemen a barevných rázů. Údaje o registraci i 

za kluby a OOK předloží do 31. 5. následujícího roku ÚOK.  

7.5 Ústřední registrátor má právo kontrolovat činnost okresních a klubových registrátorů.  

  

8. Elektronická registrace  

8.1.  Připouštěcí potvrzení, rodokmeny a podklady pro ně mohou být zpracovány a předávány mezi 

chovatelem a registrátory v elektronické podobě. Náležitosti zpracování jsou totožné se zavedeným 
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zpracováním v listinné podobě, v případě elektronických dokumentů v nich registrátor potvrdí 

kontrolu svým jménem a pořadovým číslem zápisu v registrační knize.  

8.2. Potvrzené rodokmeny a připouštěcí potvrzení (tj. s přidělenými registračními značkami) příslušný 

registrátor zašle elektronicky chovateli a registrátorovi jeho ZO. 

8.3. Potvrzené a vytištěné rodokmeny registrátor ZO ověří a opatří otiskem razítka registrace ZO a 

podpisem na zadní straně rodokmenu.   

8.4. Povolení elektronické registrace schvaluje ÚOK pro konkrétní subjekt - chovatelský klub, okresní 

organizaci, chovatele registrujícího u ústředního registrátora na základě písemné žádosti. 

 

 9. Postup tetovatele  

9.1 Tetovatel trvale označuje tetováním králíky registrované v rámci ČSCH na základě potvrzených 

rodokmenů, které obdrží od registrátora ZO nebo chovatele.  

9.2 Za proškolení tetovatelů odpovídá OOK, tetování musí být vykonáváno v souladu s příslušnými 

zákonnými normami (zákon na ochranu zvířat a navazující vyhlášky).  

9.3 Tetovatel odpovídá za správné umístění registračních značek v uších králíka podle tohoto 

registračního řádu. Značky musí čitelné. Tetovatel otiskne registrační značky také do příslušných 

rubrik rodokmenu. Králíci musí být označeni tetováním do 3 měsíců věku.    

 9.4 K tetování jsou používány tetovací kleště s tetovacími značkami o velikosti 4 až 7 mm. Tetovatel 

je povinen tetovací kleště před použitím dezinfikovat. Kůži vnitřní plochy uší králíka je vhodné před 

tetováním desinfikovat. Pro tetování jsou používány pouze černé tetovací barvy.  

9.5 Tetovatel vede záznam o počtech tetovaných králíků a pravidelně informuje o své činnosti výbor 

ZO.  

 

10. Poplatky za registraci a tetování  

10.1 Poplatky za registraci a tetování v rámci ZO navrhuje odborná komise chovatelů králíků ZO a 

schvaluje členská schůze ZO.  

10.2 Do pokladny ÚOK je odváděn poplatek za každého registrovaného králíka ve výši schválené 

Ústřední konferencí. Ústředním, klubovým a okresním registrátorům přísluší poplatek za každé 

registrované mládě schválená konferencí chovatelů králíků nebo členskou schůzí na příslušném 

stupni.  

 

11. Duplikát rodokmenu  

11.1 Dojde-li ke ztrátě nebo ke znehodnocení rodokmenu, může chovatel nebo majitel králíka 

požádat prostřednictvím registrátora své ZO o vystavení duplikátu příslušného okresního, klubového 
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nebo ústředního registrátora. Tito registrátoři vystaví na základě archivovaných připouštěcích 

potvrzení nový rodokmen, který v záhlaví výrazně označí slovem – DUPLIKÁT.  

11.2 Jiným způsobem vyhotovený duplikát rodokmenu je neplatný.  

12. Tiskopisy  

12.1 Tiskopisy potřebné k registraci zajišťuje Distribuční středisko ČSCH.  

12.2 Rodokmeny králíků a připouštěcí potvrzení je možné vytvářet pomocí kopírování nebo 

počítačových programů, pokud je zachována totožná struktura, velikost a vzhled originálních 

tiskopisů. Odlišné tiskoviny se nepovažují za dokumenty k registraci králíků v ČSCH a registrátor je 

povinen je odmítnout.  

 12.3 Rodokmeny a připouštěcí potvrzení jsou tištěny černě na bílém papíře formátu A5. Rodokmeny 

vydávané CPKK pro králíky plemen zařazených v programu GZ jsou světle modré a růžové formátu A4.  

12.4 Podpis registrátora ZO a otisk razítka na zadní straně rodokmenu vždy musí být originální.   

13. Archivace dokumentace registrace  

13.1 Registrátor archivuje ve své působnosti připouštěcí potvrzení po dobu pět let, registrační knihy 

po dobu 10 let.   

 

 

  

Přílohy: 

1. Příklady registračních značek 

Levé ucho: C 1 2; C 12; C12, C1-2; C 1-2  

Králík je registrován v ČR a narozen v měsíci lednu roku 2022  

Mezi tetovacími znaky může být mezera, (pomlčka, tečka) případně bez mezer (za jednociferným 

číslem okresu však musí být vždy mezera).  

Pravé ucho:  

  39 11; 39-11, 3911,  

Králík je registrován okresně v okresu Sokolov a je jedenáctý v pořadí svého plemena a barvy v okrese 

a v roce vyznačeném v levém uchu   

  S 125; S125; S-125  

Králík je registrován v chovatelském klubu a je stodvacátýpátý v pořadí svého klubu (plemene a 

barvy) v roce vyznačeném v levém uchu.  

  P 26; P26; P-26 
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 Králík je registrován v chovatelském klubu /pokud je pro dané plemeno ustaven chovatelský klub/ 

nebo v ústřední registraci /pokud není pro dané plemeno ustanoven chovatelský klub/, pochází z 

plemenného chovu a je dvacátýšestý v pořadí plemene a barevného rázu v roce vyznačeném v levém 

uchu.  

16 K; 16K; 16-K nebo 16 S; 16S; 16-S  

Králík je registrován v ústřední registraci, pochází z regeneračního chovu (K) nebo novošlechtění (S) a 

je šestnáctý v pořadí chovu daného charakteru v roce vyznačeném na levém uchu.  

S 16K    

Králík homozygot, registrovaný klubově, šestnáctý v pořadí plemene a barevného rázu. 

75 6K    

Králík je homozygot, registrovaný v okresní registraci, šestý v pořadí plemene a barevného rázu. 

 

2. Výjimky z požadavků na chovné králíky (rodiče)  

K bodu 2.2 

2. a Ve všech případech spojení rodičů různých plemen nebo barevných rázů (mimo uvedených 

v bodě 2.2.1) jsou mláďata (potomci) registrována v rámci povolených chovů regeneračních nebo 

novošlechtění. Podmínky pro povolení těchto chovů je schvalováno samostatnou směrnicí. 

Pozn. U českých národních plemen není čistokrevnou plemenitbou použití podobného zahraničního 

králíka plemene odlišného názvu, králíky těchto plemen je možno použít jen v rámci povolených 

chovů regeneračních (např. ČL není totéž co separátor, Čč není sachsengold atd.). 

 2. c U plemen a barevných rázů heterozygotně založených není u homozygotních králíků vyžadována 

klasifikace. Celobarevní králíci mohou být v rámci plemene posuzováni v souladu se Vzorníkem. 

2. d V rámci chovů regeneračních nebo novošlechtění je povoleno použití neoceněných králíků.   

K bodu 2.4. 

2. e Využití příbuzenské plemenitby všech stupňů je povoleno v těchto případech:  

- v chovech posuzovatelů králíků ČSCH, 

- v plemenných chovech,  

- v chovech regeneračních nebo novošlechtění,  

- v chovech speciálních (chovy členů chovatelských klubů za předpokladu nejméně 5 let chovu 

daného plemene). 

2. f Chovatel (mimo výše uvedené) plánující příbuzenskou plemenitbu vyžádá souhlas OOK resp. 

výboru Klubu. V žádosti předložené OOK (výboru Klubu) uvede důvod a cíl příbuzenské plemenitby, 
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registrační značky a klasifikace obou rodičů, případně v kolika vrzích má být příbuzenská plemenitba 

realizována. OOK (Klub) po každém povolení příbuzenské plemenitby zašle kopii povolení ÚOK. 

3. Přehled zbarvení s heterozygotním genetickým založením a možnosti jejich plemenitby  

3. a Zbarvení založená heterozygotně na lokusu A: 

kuní, kuní bílopesíkaté a siamské zbarvení aman  - povoleno použití heterozygotů i homozygotů 

tmavých am am nebo světlých  an an, případně jejich kombinací ve stejné barvě. Vyštěpení kuní 

(siamští) homozygoti anan se nezařazují do plemenitby králíků plemene R, nýbrž pouze do plemenitby 

s kuními (siamskými) králíky. Toto omezení platí pro plemena Ku (vč. bí, kde je povoleno vzájemné 

spojení s Ku stejného bar. rázu), R a Si. U těchto barevných rázů jiných plemen (např. Z, Rex, Sa) je 

povoleno křížení kuní nebo siamský x ruský, případně kuní x kuní bílopesíkatý, vždy v příslušné barvě.   

 3. b Zbarvení založená heterozygotně na lokusu B: 

železité zbarvení BeB – povoleno použití homozygotů BeBe (černě železitý) a BB (divoký). Vyštěpení 

černě železití homozygoti se mohou zařazovat do plemenitby pouze v chovu železitých králíků. Divoké 

homozygoty ze železitých není doporučeno požívat v chovu divokého rázu.   

Pozn. Platí u barevných rázů všech plemen, které mají uznány tato zbarvení vč. strakáčů. 

3. c Zbarvení založená heterozygotně na lokusu K – strakáči s anglickou strakatostí: 

u všech plemen s anglickou strakatostí může být jeden z rodičů celobarevný homozygot kk, avšak 

vždy téhož barevného rázu.   

  

 Přechodná ustanovení  

1. Registrace králíků narozených v roce 2021 bude dokončena podle původního řádu, rovněž 
zpracování hlášení bude v původních termínech, tj. do 31. 3.2022.  

2. Králíky narozené v roce 2019 a dříve je možno použít v chovu s oceněním „Neklasifikován – 
chovu schopen“ podle dřívějšího vzorníku. 

3. Králíci narození v roce 2022 mohou být tetováni i jinou než černou barvou, doporučeno je 
použití černé tetovací barvy. Králíci narození 2022 a dříve mohou mít tetování libovolné 
barvy. 

 

 

Tímto Řádem pro registraci a tetování králíků v ČR se ruší platnost Řádu pro registraci a tetování 

králíků v ČR, který byl vydán v roce 2016.  

Schválen Ústřední konferencí sekce chovatelů ČSCH dne 2. 10. 2021 a nabývá platnosti 1. 1. 2022. 

  

 


