Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 07.12.2017
Přítomni: F. Nahodil, R. Bočanová, A. Karban, V. Kučerová Chrpová,
Omluven: R. Soukup

Kontrola zápisu z minulého jednání
ad 1) Žádost o posouzení výsledku bonitace
KCHZ obdržela žádost o pomoc týkající se sporu s klubem KAST. Majitel se
se svou fenou zúčastnil bonitace, která dle jeho sdělení neproběhla korektně. Na
základě konzultace bylo podáno odvolání proti rozhodnutí bonitační komise. Dle
doložených podkladů se majitel feny odvolává k vyhodnocení konkrétních bodů a
uvádí, že rozhodčí během bonitace odešla a v hodnocení pokračovaly asistentky. Dle
sdělení se asistentky v době bonitace chovaly nepřijatelně a vulgárně reagovaly na
nahlášený již vyléčený úraz. Majitel o měsíc později zaslal vyjádření revizní a kárné
komise (RKK), které obdržel jako odpověď na zaslané odvolání. RKK uvádí, že již na
bonitaci byl vznesen dotaz na majitele, proč chce uchovnit fenu po úraze, který nebyl
doléčen, při bonitaci nebyl předložen žádný posudek lékaře a tvrzení, že je fena po
operaci, není pro klub postačující. V dopise je též uvedeno, že rozhodčí byla přítomna
po celou dobu bonitace. Závěrem je uvedeno, že fena jednoznačně nebyla v dobré
kondici, která by jí umožnila dobré hodnocení na bonitaci.
KCHZ doporučila P ČMKU, aby požádalo předsednictvo KAST o vyjádření
k průběhu dané bonitace a poskytlo platný bonitační řád klubu. KCHZ konstatovala,
že v bonitační kartě v bodu výška není uvedena konkrétní naměřená výška
posuzovaného jedince.
KCHZ obdržela vyjádření KAST, kde klub uvádí, že po celou dobu bonitace
byla přítomna rozhodčí. V průběhu bonitace byl na majitele feny vznesen dotaz, proč
chce uchovnit fenu po úraze, dle sdělení nebyl při bonitaci předložen žádný posudek
veterinárního lékaře. V závěru klub uvedl, že vzhledem k tomu, že u tří bodů
hodnocení byl výsledek 2x 1 a 1x 2 dospěla bonitační komise k výsledku neuspěl.
Klub podotýká, že hodnocené body jako výška, oko a pánevní končetiny jsou
víceméně neměnné.
KCHZ konstatuje, že bonitační řád KAST není v souladu se zápisním řádem
ČMKU, neboť není popsáno jakým způsobem, k jakým orgánům a v jakém termínu je
možno se proti výsledku bonitace odvolat. Bonitační karta není dostatečně podrobná,
chceme-li penalizovat, měla by tato být přesně uvedena v bonitační kartě (ovšem
s upozorněním, že standard plemene americký stafordšírský teriér neuvádí limitní
výšku, pouze výšku upřednostněnou). Dále v bodě „oko“ je feně vytýkáno, že je světlé
a v bodě „nos“ je vepsán údaj v barvě srsti, ale nikde na bonitační není uvedena barva
srsti bonitovaného jedince. Rovněž hodnotící stupnice v bodě „pánevní končetiny“ ,
která mimo jiné rozhodla o vyřazení z chovu, nám přijde vysoce subjektivní a
nevyvážená. Na základě výše uvedeného navrhujeme P ČMKU doporučit klubu
rebonitaci této feny a úpravu bonitačního řádu a bonitační karty v souladu se zápisním
řádem ČMKU respektive standardem plemene.

2)

Žádost o přeměření feny plemene dobrman

KCHZ obdržela obsáhlý spis týkající výsledku měření kohoutkové výšky feny
plemene dobrman Seraya Halit Paša. Feně byla na bonitaci dne 15.10.2017 naměřena
kohoutková výška 60 cm a při dalším měření dokonce 57 cm. S tímto závěrem
majitelka feny zásadně nesouhlasí, svůj nesouhlas vyjádřila písemným podáním dne
18.10.2017 přímo vůči Dobrman klubu ČR, který zatím nereagoval. Majitelka feny je
mnoholetá zkušená chovatelka fenu si sama změřila s výsledkem 62 cm. Na základě
nízké výšky nebyla fena zařazena do chovu. Majitelka feny žádá KCHZ o možnost
nového bonitačního přeměření. Součástí spisu je též vyjádření klubu. v dopise je
uvedeno, že předsednictvo Dobrman klubu ČR dospělo k závěru, že bonitace včetně
měření proběhla v souladu s bonitačním řádem, bonitační komise nebyla při
rozhodnutí podjatá. Feně byla po opakovaném měření naměřena výška 57cm a
v závěru bonitace projevovala známky bázlivosti.
Během tohoto jednání KCHZ nehlasovala a opustila místnost R. Bočanová,
neboť se účastnila jednání na klubové úrovni a mohlo by dojít k námitce podjatosti.
Přesto je komise i dále usnášení schopná.
KCHZ doporučuje P ČMKU, aby navrhlo Dobrman klubu ČR ve věci měření
kohoutkové výšky v rámci bonitace dané feny provést dle našeho návrhu a návrhu
soudního znalce rebonitaci s účastí nezávislého měřitele.

3)

Žádost o rozhodnutí ve věci pochybnosti rodičů u plemene
čivava
Majitelka psa plemene čivava Gaga Boy Sari Papatya se obrátila na
KCHZ se žádostí o prošetření „čistokrevnosti“ rodičů. Výše uvedený pes se
dne 08.07.2017 zúčastnil svobodu, rozhodčí stanovil, že jedinec má atypickou
hlavu, ucho a uvedl poznámku – nikdy neopakovat toto spojení. Na základě
výše uvedeného byl uveden výsledek nechovný s uvedením, že pes vykazuje
známky jiného plemene. Majitelka se s tímto sdělení obrátila na chovatelku,
která sdělila, že má vše ošetřené v kupní smlouvě a otce výše uvedeného psa
již nevlastní. Majitelka psa se obrátila na laboratoř, která provádí analýzu
čistoty plemene.
KCHZ konstatuje, že spor mezi chovatelkou a majitelkou je věcí
občansko právního řízení. KCHZ není kompetentní k posouzení relevantnosti
genetické analýzy, tuto doporučuje prostřednictvím P ČMKU podstoupit
certifikované genetické laboratoři. Současně navrhujeme P ČMKU, aby
doporučilo chovatelským klubům zaštiťujícím chov tohoto plemene, aby do
vyřešení případu pozastavilo chovnost rodičům, sourozencům i
polosourozencům zmiňovaného jedince.

4)

Výsledky vyšetření DKK a DLK u plemene americký
stafordšírský teriér
KCHZ obdržel podnět týkající se neuvádění výsledků DKK a DLK od
oficiálních posuzovatelů a realizace chovu na postižených zvířatech. Dle
sdělení chovatelského klubu nevedou žádnou databázi snímků z důvodu
nepovinného testování výše uvedených vyšetření. V dopise jsou uvedeny dvě
feny, u kterých je dle sdělení na webu uveden jiný výsledek DKK, než ten,
který byl oficiálně vyhodnocen.
KCHZ se seznámila se smlouvou o jednotných chovných podmínkách
obou klubů zaštiťujících chov plemene americký stafordšírský teriér a
konstatuje, že hodnocení DKK a DLK není podmínkou pro zařazení jedince do
chovu, tudíž nemusí být tyto informace zveřejňovány.

5)

Stížnost proti rozhodnutí Klubu chovatelů jagdteriérů
Již řešila DR ČMKU a postoupila stížnost ČMKJ, které je Klub
chovatelů jagdteriérů členem a do jejichž kompetence spadá řešení.

6)

Posouzení stavu čelistí psa dle standardu pro možné chovné
využití – od Interclub Orient Pekinéz a Japan-chin
KCHZ obdržela žádost chovatelského klubu o vyjádření k případu
bonitace psa plemene Japan-chin, vzhledem k posouzení asymetrie čelisti. Dle
vyjádření veterinárního lékaře po RTG vyšetření nebyla deformita shledána, ale
vizuelně při bonitaci byla zjištěna. Klub žáda KCHZ o vyjádření.
KCHZ doporučuje přihlédnout k vyjádření veterinárního lékaře, který
nezjistil na základě klinického a RTG vyšetření deformaci spodní čelisti, pouze
konstatuje nepravidelné postavení řady spodních řezáků. Konečné rozhodnutí
je zcela v kompetenci bonitační komise, případně dalších orgánů klubu.

7)

Plán práce
Čtvrtek 15.3.2018 8:30 hod.
Čtvrtek 7.6.2018 8:30 hod.
Čtvrtek 6.9.2018 8:30 hod.
Čtvrtek 6.12.2018 8:30 hod.

Zápis podléhá schválení P ČMKU.

Zapsala: Veronika Kučerová Chrpová
Ověřovatel zápisu: Zápis jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými členy KCHZ.

