
 

ETICKÝ KODEX AKITA KEN z.s. 

Tento etický kodex si klade za cíl podporovat chov plemene Akita v souladu s nejlepšími 

zájmy a nejvyššími chovatelskými standardy a kultivovat vzájemné vztahy mezi jejich 

majiteli a chovateli. 

Členové klubu „Akita Ken z.s.“ se zavazují: 

1. Uplatňovat při výstavách, soutěžích, setkáních a jiných aktivitách AK férový a 

spravedlivý přístup a respekt k pravidlům soutěží, ke standardům plemenného 

chovu a vzájemný respekt mezi všemi majiteli i chovateli napříč chovatelskými 

kluby.   

2. Informovat nové zájemce o vlastnictví psů Akita o všech okolnostech jejich chovu, o 

výhodách i nevýhodách chovu, o cílech klubu. 

3. Podporovat majitele psů Akita k aktivní účasti na výstavách a podporovat jejich 

chovatelské cíle. 

4. Vzdělávat se v problematice chovu plemene s cílem zabránit šíření dědičných vad 

plemene. 

5. Před rozhodnutím o nakrytí se seznámit s rodokmeny účastných psů a fen , 

zdravotními a genetickými testy.  Nedovolit takové nakrytí, pokud by nebylo 

v souladu s nejlepšími zájmy chovu plemene Akita. Pokud dojde k odmítnutí nakrytí, 

má druhá účastná strana právo na sdělení důvodů. 

6. Provádět u svého psa preventivní vyšetření kyčelního kloubu dle bonitačních řádů a 

doporučujeme očního pozadí, případná další vyšetření  u odborných veterinářů a o 

výsledku vyšetření vždy pravdivě informovat.  

7. Zveřejnit bonitační protokoly. 

8. Nepřipustit, aby pes či fena, u nichž jsou vady takové povahy, jež ohrožují chov 

plemene Akita, byli využiti k dalšímu chovu. Ke krytí připustit pouze psy a feny 

z registrovaného chovu. V případě prokázaných dědičných chorob doporučit 

kastraci jedinců.  

9. Neposkytnout žádného jedince, tím méně štěně k prodeji podvodným množitelům, 

obchodníkům, vlastníkům nebo jakékoli jiné osobě porušující pravidla chovu a tento 

kodex. 

10. Registrovat v plemenném chovu pouze takové dospělé jedince či mláďata, jejichž 

prodej či pořízení je podloženo písemnou smlouvou, jejíž součástí je protokol o 

vyšetření kyčelního kloubu a očního pozadí.  

11. Zlepšováni genofondu chovných jedinců v majetků českých chovatelů 

upřednostněním importů nebo zahraničním krytím zcela nepříbuzných jedinců 

k českým chovným liniím.  

12. Etický kodex je nosným plánem chovu spolku Akita Ken, a v zájmu jeho splnění je 

spolek povinen poskytnout rady i odbornou pomoc a podporu.  

 

V Litni dne 23. 2. 2019 

Za účelem  splnění obsahu bodu 12.   Etického kodexu  jsou ustanoveny funkce : 

Klubový koordinátor:   Ludmila Marková 

Klubový  administrátor:   Petra Gregorová 


