
 

Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 02.03.2017 

 

Přítomni: F. Nahodil, R. Bočanová, A. Karban, R. Soukup, V. Kučerová Chrpová  

 

 Kontrola zápisu z minulého jednání 

 

 

1) Krytí neuchovněným psem v zahraničí 

KCHZ obdržela podnět od ČKS týkající se krytí neuchovněným psem plemene 

německý boxer na Slovensku. Pes plemene německý boxer byl na Slovensku 

uplatněn v chovu přesto, že v ČR nebyl uchovněn. 

 

Vyjádření KCHZ: Komise navrhuje P ČMKU potrestání majitele uvedeného 

psa chovatelským klubem pro hrubé porušení zápisního řádu ČMKU.  

 

  

2) Klub chovatelů kníračů – březí fena na akcích 

KCHZ obdržela dopis od Klubu chovatelů kníračů, který uvádí, že došlo 

k přestupku § 27 ods. 1. písm. b) zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti 

týrání, kterého se dle názoru klubu dopustil majitel feny knírače velkého černého 

Aetny Černá Zulu CMKU/KV/7095/14. Tato fena se v druhé polovině březosti 

zúčastnila zkoušky BH, oblastní výstavy klubu chovatelů kníračů a bonitace. Po 

výstavě a bonitaci majitel feny oznámil prezidentovi klubu a poradkyni chovu, že 

jeho fena byla dne 06.04.2016 neplánovaně nakryta psem v jeho vlastnictví Ares 

Daches CMKU/KV/6186/09 a současně požádal o dodatečné vystavení krycího 

listu. Dne 04.06.2016 se feně narodilo 7 štěňat. U narozených štěňat byl klubem 

nařízen test paternity a do doby vyřešení byla chovateli pozastavena klubová 

činnost. 

 

Vyjádření KCHZ: Dle posouzení všech dostupných informací komise 

doporučuje P ČMKU ponechat vyřízení na klubu a KVS. Bude-li prokázána 

parentita doporučujeme vystavit průkazy původu bez jakýchkoliv omezení.  

 

3) Čínský chocholatý pes 

KCHZ obdržela žádost o prošetření dvojího vyšetření feny čínského 

chocholatého psa Fairy Tale z Teramonu – oční vyšetření z r. 2014 s výsledkem 

není prosté, oční vyšetření z r. 2016 je prosté. Na základě vyšetření z r. 2016 se na 

feně chová.  

 

Vyjádření KCHZ: Komisi nepřísluší hodnotit správnost vyšetření. Tento případ 

doporučujeme podstoupit k dořešení KVL.  



 

4) Předáno z KR - čivava na bonitaci  

rozpor názoru rozhodčího s oficiálním veterinárním vyšetřením  

Vyjádření KCHZ: Doporučujeme majitelce doplnit veterinární vyšetření o 

vyšetření fontanely a oba výsledky zaslat spolu s odvoláním proti rozhodnutí 

bonitační komise na klub. 

 

 

 

Plán činnosti KCHZ : 25.5.2017, 14.9.2017, 7.12.2017 vždy v 8:30 hod. 

 

Zápis podléhá schválení P ČMKU.  

Zapsala: Veronika Chrpová     

Ověřovatel zápisu: Zápis jednohlasně odsouhlasen všemi členy KCHZ.  

 




