Chovatelský řád sekce holandský ovčák v rámci KCHMPP
Pozměněný chovatelský řád vstupuje v platnost dne: 1. ledna 2011
Cílem sekce klubu KCHMPP je mimo jiné zachovávat tři variety holandského ovčáka – krátkosrstou, dlouhosrstou a hrubosrstou a podporovat chov tohoto plemene.
Politika chovu sekce KCHMPP je směřována k realizaci tohoto cíle a představenstvem klubu je zformulována na základě rozhodnutí sekce holandského ovčáka.
V chovatelském řádu je tato politika chovu tří variet holandského ovčáka specifikována v jednotlivých směrnicích, čímž je možno chránit a podporovat zdraví, optimální fyzické funkce, povahu a dobrý zdravotní stav, vlastnosti, charakteristické pro plemeno a správný plemenný typ holandského ovčáka.
Chovatelský řád je určen všem členům sekce KCHMPP. Členové se zavazují při chovu holandského ovčáka dodržovat pravidla tohoto chovatelského řádu.
Nařízení tohoto řádu slouží výhradně coby doplnění předpisů, jež jsou již stanoveny ve: stanovách, ustanoveních KCHMPP, zápisním řádu ČMKU a v mezinárodní směrnici pro chov FCI. Tato nařízení nemohou být v žádném případě vysvětlována nebo používána jinak, než v souladu se zde uvedenými předpisy.
Článek 1  Vymezení pojmů
1.1KCHMPP: Klub chovatelů málopočetných psů
1.2 ČMKU: Českomoravská kynologická unie, podle stanov založená a sídlící v Praze, Jankovcova 53.
1.3 FCI: Federation Cynologique internationale (Mezinárodní kynologická federace), zastřešující mezinárodní kynologická organizace, jejíž součástí je i Českomoravská kynologická unie.
1.4 ČMKU: vedení české plemenné knihy, tzn. česká plemenná kniha a registr původu psů včetně příslušných příloh a zvláštních a pomocných registrů.
1.5 Sekce: členové klubu KCHMPP, kteří vlastní plemeno holandský ovčák
1.6 Chovatel: za chovatele vrhu se zpravidla považuje majitel feny v době krytí a / nebo v době vrhu. V případě předání chovu musí být učiněna písemná dohoda.
1.7 Zahraniční chovný jedinec: feny a psi, kteří byli registrováni v zahraničí.
1.8 Český chovný jedinec: feny a psi, kteří byli registrováni v ČR.
1.9 Písemně: tento chovatelský řád rozumí termínem „písemně“ pouze písemně nikoliv e-mailem.
Článek 2 Pravidla chovu
2.1 Příbuznost: oba rodiče nesmí být navzájem ve vztahu rodič – dítě nebo (poloviční) bratr – (poloviční) sestra.
2.2 Opakovaná spojení: spojení téhož psa a feny (totožná kombinace rodičů) není povolena, s výjimkou případu, kdy je možno prokázat, že v chovu působí (budou působit) méně než 3 potomci z tohoto spojení. A opakovat spojení se může nejdříve po dvou letech a to pouze jedenkrát.
2.3 Minimální věk krycího psa: pes nesmí být v době krytí mladší než 18 měsíců.
2.4 Počet krytí: počet vrhů po jednom krycím psovi je maximálně 4 během celého jeho života.
2.5 Kryptorchidi a monorchidi: kryptorchidi a monorchidi jsou z chovu vyloučeni.
2.6 Použití zahraničních chovných jedinců: feny a psi, kteří jsou registrováni v zahraničí, nehledě na to, zda se jedná o členskou nebo ne-členskou zemi FCI, jejíž vedení plemenné knihy FCI uznává, se mohou účastnit chovu v České republice za těchto podmínek:
1. je možno dokázat, že jedinec a jeho předchozí tři generace jsou představitelé téhož plemene a téže variety; 
2. jedinec je považován za chovného v souladu se zápisními řády ČMKU a KCHMPP a také splňuje podmínky chovnosti státu majitele 
3. Chovatel přebírá zodpovědnost za kontrolu bodů 1 a 2.
2.7 Krytí: upřednostňuje se přirozený průběh krytí
2.8 DNA-Profil: u každého z rodičů, registrovaného v plemenné knize ČR, je vyžadován DNA profil před narozením štěňat, v souladu s předpisem sekce KCHMPP
Článek 3  Pravidla pro udržení dobrého zdravotního stavu
3.1 Minimální věk feny: minimální věk feny v době krytí je 24 měsíců.
3.2  Maximální věk feny v době jejího 1. krytí: fena nesmí být starší více než 72 měsíců.
3.3  Maximální věk feny: fena nesmí být v době krytí starší než 96 měsíců.
3.4  Periodicita vrhů: fena smí mít v periodě 12 měsíců maximálně jeden vrh.
3.5  Počet vrhů: fena může mít za celý svůj život maximálně 4 vrhy.
3.6  Přirozený porod: porod musí proběhnout přirozenou cestou. Pokud je feně dvakrát proveden císařský řez, nesmí být nadále využívána v chovu.
Článek 4  Zdravotní podmínky
4.1  Zdraví obecně: oba rodiče musí být v dobrém zdravotním stavu, jak tělesném, tak duševním.
4.2 Vyšetření DKK: psi i feny jsou zařazováni do chovu na základě vyšetření DKK do výsledku stupně 2/2 (C)  včetně.Vyšetření může být provedeno až po dosažení 15 měsíců věku. Krytí , kdy jeden z rodičů má výsledek DKK stupně B (1/0,0/1,1/1) a horší, je možné pouze v případě, že druhý z rodičů má výsledek DKK stupně A (0/0).
4.3 DLK-vyšetření: psi i feny jsou zařazováni do chovu na základě vyšetření DLK do výsledku stupně 2/2 (C)  včetně. Vyšetření může být provedeno až po dosažení 15 měsíců věku. Krytí, u jedinců zažazených do chovu s vyšetřením DLK, kdy jeden z rodičů má výsledek DLK stupně B (1/0,0/1,1/1) a horší, je možné pouze v případě, že druhý z rodičů má výsledek DLK stupně A (0/0).
4.4  Veterinární prohlášení: pokud to bude vyžadovat aktuální situace stavu plemene, mohou být vyžadována veterinární opatření, která stanoví, že rodiče, popřípadě bude-li to žádoucí i jejich potomci musejí být prosti jisté konkrétní odchylky. Diagnóza, stanovená veterinářem, musí být potvrzena písemným veterinárním prohlášením.
Článek 5  Pravidla pro zachování povahy
5.1.Požadavky na povahu:  oba rodiče musejí odpovídat požadavkům na povahu, jak jsou popsány ve standardu plemene. Nesmí se chovat na jedincích, kteří trpí agresivitou, strachem nebo nervozitou.
5.2.Psi a feny jsou zařazováni do chovu na základě úspěšného absolvování povahového testu, nebo splnění požadované zkoušky z výkonu.
5.3.Povahový test: Sekce KCHMPP si schválila stávající povahový test KCHBO.
5.4.Zkoušky nahrazující povahový test:
            a. Národní zkušební řád: ZM,ZVV1
            b. Mezinárodní zkušební řád IPO: IPO-V,IPO1
            c. Zkušební řád kynologické jednoty: ZPU2
            d. Zkušební řád SchH/VPG: VPG1
            e. Řád obedience: OB1
            f.  Národní zkušební řád SZBK: ZZP1,ZLP1,ZVP1,ZTV1
            g. Mezinárodní zkušební řád IRO: RH-T A,RH-L A,RH-W A,RH-FL A, RH-F A
           h.Pasení: HWT CS,HWT TS,IHT CS1,IHT TS1
           i. Zkušební řád TART: ZMT,T1
Článek 6  Pravidla pro zachování exteriéru
6.1obecně: oba rodiče musejí vyhovovat FCI standardu pro plemeno holandský ovčák.
6.2  Posuzování: pro chov platí následující pravidla:
a. psi i feny musejí být předvedeni po dosažení věku 15 měsíců (od mezitřídy) minimálně jednou na jedné z výstav, pořádaných KCHMPP a minimálně jednou na výstavě vyššího typu (výstava se zadáváním CAC), s výsledkem hodnocení „velmi dobrý“ nebo „výborný“.
b. psi i feny musejí být předvedeni k posouzení na bonitaci pořádané KCHMPP po dosažení věku 15 měsíců
Článek 7  Informace a rady
7.1Zajištění informací v rámci ČMKU zajišťuje příslušný poradce chovu.
7.2Poradce chovu poskytuje informace o chovu holanského ovčáka v ČR na určených webových stránkách a ve zpravodaji klubu KCHMPP.
7.3Minimální rozsah informací: chovní jedinci, s vyznačením nově uchovněných, vrhy narozené, plánované, vydané krycí listy, zdravotní vyšetření, výstavní výsledky, výsledky bonitací, výsledky povahových testů, splněné zkoušky
Článek 8  Pravidla pro odběr štěňat
8.1 Odčervení a očkování: chovatel dbá o kvalitní odčervení a očkování štěňat podle platných veterinárních předpisů.
8.2 Vydávání štěňat: štěňata nesmějí být vydávána dříve než ve věku 50 dnů, musejí být čistá a na svůj věk dobře socializovaná.
Článek 9  Závěrečná a přechodná ustanovení
9 .1 Dodržování chovatelského řádu: zodpovědnost za dodržování a prosazování tohoto chovatelského řádu nese každý člen sekce holandského ovčáka
9.2 Zhodnocení: zhodnocení působnosti tohoto chovatelského řádu se bude provádět každých 5 let nebo i dříve, pokud o tom rozhodne sekce KCHMPP.
9.3  Přechodné ustanovení:
a. tento řád není platný pro spojení jedinců, jejichž krytí proběhlo den před nebo přímo v den vstoupení tohoto řádu v platnost.
b. Tento řád se vztahuje na zdravotní výsledky a posudky exteriéru, které byly předloženy již před vstoupením tohoto řádu v platnost.
Článek 10   Vstoupení v platnost
10.1Vstoupení v platnost: tento chovatelský řád vstupuje v platnost dne 1. ledna 2011. Tak bylo rozhodnuto na schůzi sekce KCHMPP.
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