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Stávající znění 

3. Chovný pár musí splňovat: 

Psi a feny plemene boxer s průkazem původu (dále jen PP), ve vlastnictví českého majitele tj. osoby 

s trvalým pobytem na území ČR, kteří splňují podmínky k chovu, jsou starší 18 měsíců, na speciální 

nebo klubové výstavě ve třídě dospělých získali ocenění u psa minimálně velmi dobrý, u feny 

minimálně dobrý, na zkoušce chovnosti - bonitaci (dále jen ZCH) v České republice, ZTP v Německu, 

nebo ZTP v Rakousku se zpětnou platností byli zařazeni do chovu a alespoň jeden z partnerů má 

složenou zkoušku z výkonu ZV1, ZVV1, IPO1,VPG1 (SchH1) (nebo zkoušku na kterou byl vydán 

mezinárodní certifikát pro třídu pracovní - netýká se zkoušky ZM a IPO V). Pro psy ve vlastnictví 

českých chovatelů je platná zkouška získaná v České republice. Oba partneři musí mít vyhodnocen 

rentgen na spondylózu ve věku minimálně 14 měsíců. Psi ve vlastnictví zahraničního majitele tj. 

osoby, která nemá trvalý pobyt na území ČR, musí splňovat stejné podmínky jak výše uvedeno, 

s výjimkou Zkoušky chovnosti. 

 

 

Nové znění 

3. Chovný pár musí splňovat: 

Psi a feny plemene boxer s průkazem původu (dále jen PP), ve vlastnictví českého majitele tj. osoby 

s trvalým pobytem na území ČR, kteří splňují podmínky k chovu, jsou starší 18 měsíců, na speciální 

nebo klubové výstavě ve třídě dospělých získali ocenění u psa minimálně velmi dobrý, u feny 

minimálně dobrý, na zkoušce chovnosti - bonitaci (dále jen ZCH) v České republice, ZTP v Německu, 

nebo ZTP v Rakousku se zpětnou platností byli zařazeni do chovu a alespoň jeden z partnerů má 

složenou zkoušku z výkonu ZV1, ZVV1, IPO1,VPG1 (SchH1) (nebo zkoušku na kterou byl vydán 

mezinárodní certifikát pro třídu pracovní - netýká se zkoušky ZM a IPO V). Pro psy ve vlastnictví 

českých chovatelů je platná zkouška získaná v České republice. Oba partneři musí mít vyhodnocen 

rentgen na spondylózu ve věku minimálně 14 měsíců. “Psi, kteří jsou vedeni ve spoluvlastnictví 

českého a zahraničního spolumajitele, tj. osoby, která nemá trvalý pobyt na území ČR, musí splňovat 

všechny podmínky jako psi ve vlastnictví českého majitele.“ Psi , ve vlastnictví zahraničního majitele 

tj. osoby, která nemá trvalý pobyt na území ČR, musí splňovat stejné podmínky jak výše uvedeno, 

s výjimkou Zkoušky chovnosti. 

 


