
ETICKÝ KODEX CHOVATELSTVÍ 

Samojed klub doporučuje chovatelům dodržovat tento 
Etický kodex chovatelství. 

 
1. řádně starat o domov, krmivo, vodu a výcvik všech psů ve svém vlastnictví a v případě potřeby budou 

zajišťovat odpovídající veterinární péči.  
2. mít jen tolik psů, kolika je schopen poskytnout dostatečnou péči a zdravé a kvalitní prostředí.  
3. dodržovat všechny aspekty dobrých životních podmínek zvířat dle zákona.  
4. zamezit potulování psů ve svém vlastnictví, rušení sousedů.  
5. uklízet po svých psech, kdekoli se budou s nimi pohybovat.  
6. každé nemocné štěně a štěně neodpovídající standardu plemene umístit do vhodných domovů bez 

možnosti dalšího chovu.  
7. nevytvářet poptávku ani dodávat štěňata, která byla získána nelegálně.  
8. nechovat na jedincích, pokud by to poškozovalo psa samotného nebo chov jako takový.  
9. nepoužít v chovu jedince se známou fyzickou vadou, která by mohla ohrozit zdraví a dobrý stav potomstva 

nebo plemene obecně.  
10. provést vyšetření dědičných vad očí, případně vyšetření srdce, a to především před krytím jedinců.  
11. neimportovat či neexportovat fenu v období více než 4 týdny po nakrytí.  
12. odchovat u jedné feny maximálně 3-4 vrhy  
13. prodávat psy pouze do takových podmínek, kde se dá očekávat, že budou žít zdravě a šťastně. Pomáhat 

při adaptaci psa na nový domov.  
14. předat budoucím majitelům písemné údaje o požadavcích na stravu a pokyny,  
15. týkající se odpovědného chovu psa. Zajistit, že při prodeji nebo převodu psa budou novému vlastníkovi 

poskytnuty všechny relevantní dokumenty a ve smlouvě potvrdit, že dokumenty, které nejsou okamžitě k 
dispozici, budou předány při nejbližší možné příležitosti.  

16. snažit se zjistit, zda budoucí vlastník je vhodný jako majitel psa a pokud je to možné, znovu převzít zpět 
za svůj odchov odpovědnost, pokud se ukáže jako nevhodný pro nový domov a to z jakéhokoliv důvodu.  

17. neprodávat psy k obchodním účelům, do velkoobchodů se psy, prodejcům psích mazlíčků nebo přímo či 
nepřímo neposkytnou psa jako cenu či dar v soutěži jakéhokoli druhu. Neprodávat psy prostřednictvím 
třetí osoby či dražby. Neposkytnout do prodeje nebo dražby jako samostatnou položku ani průkaz původu 
psa.  

18. vědomě nepřekrucovat vlastnosti plemene, nepravdivě propagovat psy a neuvést žádné osoby v omyl, 
pokud jde o zdraví a kvality prodávaného psa.  

19. nehanit, neosočovat a nepomlouvat psy a štěňata jiných chovatelů. Nerozšiřovat nepravdivé informace, 
pomluvy a lži o jiných chovatelích a jejich psech.  

20. seznámit se se standardem plemene. Cílem chovatele má být vystavování psů standardních, jejichž vzhled 
nebyl uměle nebo chirurgicky upraven s výjimkou, jakou standard plemene nebo klub povoluje (odstranění 
paspárku na zadní noze štěněte).  

21. při exportu odchovu do ciziny s další odpovědností vývozce pak vynaložit maximální úsilí k zajištění péče 
o psa při transportu.  

22. chovat a jednat ke cti Samojed klubu - Členové Samojed klubu by se neměli snížit k pomluvám, které 
urážejí nebo poškozují jiného člena, klub, nebo chov obecně, ani by neměli poskytovat informace včetně 
rodokmenů a fotografií psů, kteří nejsou v jejich vlastnictví bez předchozího písemného souhlasu vlastníka. 
Neměli by za žádných okolností poskytovat falešná nebo přehnaná tvrzení, která nejsou doložitelná, 
například o budoucích vyhlídkách štěněte ohledně úspěšnosti na výstavách či ve sportu. Dále vědomě 
uvádět v omyl neúplnými informacemi ohledně sportu a výstav. Jedná se o uvádění neúplných výsledků na 
webových stránkách (zveřejňování pouze výborných hodnocení) a o přehnaná a nedoložitelná tvrzení o 
sportovním zaměření jedinců. 

 

 


