Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 02.06.2016
Přítomni: F. Nahodil, R. Bočanová, A. Karban, R. Soukup, V. Kučerová Chrpová

Kontrola zápisu z minulého jednání
a7) z min. jednání Uchovnění psa plemene King Charles španěl
KCHZ na svém minulém zasedání projednala uchovnění psa plemene King
Charles španěl Falado z Medoušku.
KCHZ konstatovala, že plně uznává výsledky veterinárních vyšetření, na
základě kterých nemůže být daný jedinec uchovněn. Pokud byl přeregistrován jako
chovný jedinec, navrhla PČMKU doživotně pozastavit chovnost tomuto jedinci.
P ČMKU na svém zasedání dne 14.04.2016 na základě doložených vyšetření na DOV
pozastavilo doživotně chovnost výše uvedenému psovi.

KCHZ nyní obdržela vyjádření k minulému zápisu a stížnost na poradkyni
chovu japan chinů. Majitelka výše uvedeného psa zaslala vyjádření, ve kterém
popisuje vzniklou situaci kolem uchovnění. Dále poukazuje na nestandardní praktiky
hlavní poradkyně chovu u plemene japan-chin, týkající se počtu členů bonitační
komise a vydání krycích listů, který obsahoval mnoho chybných údajů.
Vyjádření KCHZ: KCHZ není kompetentní hodnotit a řešit vnitřní záležitosti
klubu a dodržování klubových normativ.

1) Žádost o vydání PP pro vrh L Moon Village
KCHZ obdržela žádost o vydání PP pro vrh L chovatelské stanice Moon
Village. Chovatelka uvádí, že od klubu obdržela dopis s kárným postihem ve věci
zahraničního krytí dánským psem z dopisu vyplývá, že došlo k porušení Zápisního
řádu WDK bod 5.6. – nedodání dokladu chovnosti psa, Chovatelka uvádí, že
v Dánsku nic takového neexistuje. V dopise je dále uvedeno, že administrátorka
chovu stanovila kárné opatření a to nařízením paternity u štěňat pocházejících
z tohoto krytí. Dle nového znění stanov klubu, uložení kárného opatření spadá
výhradně do kompetence kárné komise klubu. Dle sdělení, kárná komise klubu nebyla
zvolena. Chovatelka vznesla dotaz na PK, kde je přihláška evidována a na přihlášce je
uvedeno, že vydání PP je podmíněno dodáním ověření paternity štěňat. Výbor se
nebude konat a rozhodnutí nechá na členské schůzi WDK, která je naplánována na
prosinec 2016.
Vyjádření KCHZ: KCHZ doporučuje vyžádání stanoviska předsednictva
klubu k této záležitosti, v termínu nejpozději do 25.6.2016. Pokud klub má
pochybnosti o paternitě, doporučujeme klubu, aby pro nezávislost odběru si zajistil
vzorek DNA od uvedeného otce a chovatelce doporučujeme dodat vzorky DNA (dle
odběrového protokolu) od štěňat a matky daného vrhu. KCHZ konstatuje, že
kárným opatřením nemůže být vyšetření paternity.

2) Dotaz o sdělení PK č.2
Žádáme o sdělení, zda se i na zahraniční krytí vztahuje ustanovení Zápisního

řádu ČMKU, která v návaznosti na mezinárodní chovatelský řád stanoví
nejnižší věkovou hranici pro použití do chovu.
Vyjádření KCHZ: Věková omezení pro využití v reprodukci nejsou stanovena
v chovatelském řádu FCI, ale vyplývají z předpisů jednotlivých států. Je
v pravomoci chovatelských klubů v pravidlech pro zahraniční krytí tuto
podmínku specifikovat.
Další zasedání KCHZ: 8.9.2016 8 hod.

Termín příštího jednání KCHZ hod.
Zápis podléhá schválení P ČMKU.

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

