Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 13.12.2018
Přítomni: F. Nahodil, R. Bočanová, A. Karban, R. Soukup, V. Chrpová
Kontrola zápisu z minulého jednání
ad 5) ze zápisu z 07.06.2018 Stížnost na chovatelskou stanici ze Zinina Hájku
KCHZ řešila stížnost na výše uvedenou CHS týkající se krytí, které nebylo
dokončeno svázáním obou jedinců, dle sdělení majitelky však došlo ke kratšímu
spojení, kdy pes do feny vnikl. Majitelka psa žádala o předložení krycího listu, majitel
feny sdělil, že jej zapomněl doma a dodá jej příště. V následujícím termínu došlo ke
krytí stejným způsobem a k podepsání krycí listu nedošlo, byl opět zapomenut.
Vzhledem k ne zcela ideálnímu krytí byl majitel feny na měření hladiny progesteronu
a na domluvené opakované krytí již nedorazil. Majitelka psa následně zjistila, že je
fena březí a že došlo k dalšímu krytím jiným psem. Klubu majitel feny sdělil, že
s prvním psem nedošlo ke spojení a poradkyně chovu na základě tohoto sdělení
povolila krytí jiným psem.
KCHZ navrhla P ČMKU pozastavit vystavení PP feny Cindy Boj Dog uvedené
CHS do vyřešení případu. KCHZ se domnívá, že je jednoznačně záležitostí majitele
uvedené feny, aby v tomto případě doložil parentitu štěňat.
KCHZ obdržela vyjádření Moravskoslezského bulldog-mops klubu, který
uvedl, že odběry krve u štěňat a rodičů byly provedeny 08.05.2018 a protokol
s výsledky byl vydán 17.05.2018. Testy prokázaly, že otcem všech štěňat je pes Cuky
ze Zámeckého Žerotínu, který kryl fenu jako 2. PK potvrdila, že PP na tento vrh již
byly zadány 28.06.2018.
Dále KCHZ navrhuje P ČMKU, aby doporučilo předsednictvu klubu, aby lépe
edukovalo své chovatele v administrativních postupech při krytí.

1) Žádost Klubu chovatelů italských chrtíků, z. s. o vydání sjednocujícího
stanoviska o postupu chovatelských klubů
KCHZ obdržela podnět týkající se chovu konkrétně bonitace plemene italského
chrtíka, který je zastřešen ve dvou klubech. Klub uvádí, že v poslední době nastává
situace, kdy majitel dosud nechovného psa zahájí bonitaci v jednom z klubů, z které
zpravidla pro údajnou vadu, pro kterou by jedinec měl zhoršený kód, odstoupí. Do
průkazu původu bonitovaného jedince zahájení bonitace není klubem zaznamenáno. O
takové bonitaci se druhý klub dozvídá neformální cestou, a to prostřednictvím
zveřejnění bonitace na webových stránkách.
Tímto podnětem se již zabývalo P ČMKU na svém zasedání dne 05.12.2018.
P ČMKU doporučilo, aby záznam o započaté bonitaci byl zapsán do PP i za
předpokladu, že nebyla dokončena, tento postup by měly klub ošetřit v bonitačním
řádu. Je-li bonitace v jednom klubu započata, musí být v tomtéž klubu i dokončena,
výsledek bonitace musí druhý klub akceptovat. O chovných i nechovných jedincích by
se měly kluby vzájemně informovat.

2) Návrh na odebrání chovnosti u moskevského strážního psa
KCHZ obdržela podnět týkající se přiznání chovnosti u plemene moskevský
strážní pes. Dle sdělení, získal tento pes chovnost neoprávněně, protože nesplnil všechny
náležitosti potřebné k zařazení do chovu, které ukládá chovatelský řád KRaAOP, platný
od 01.06.2018. Konkrétně se jedná o povinné vyhodnocení DLK, které majitelka psa
nedodala. I přesto byla psovi přiznána chovnost na základě jednorázové výjimky.
Na písemný dotaz klub neodpověděl. Ústním vyjádřením bylo sděleno, že pes
absolvoval RTG ještě před změnou chovatelského řádu KRaAOP, a proto již po majitelce
nepožadovali, aby doplnila i vyšetření DLK. Pes se stal chovným dne 06.10.2018, kdy již
platil nový Chovatelský řád.
Dle šetření KCHZ ke dni jednání není daný pes řádně přeregistrován jako chovný
na plemenné knize ČMKU a tudíž klub uvádí na svých stránkách zavádějící informaci o
jeho chovnosti. KCHZ navrhuje P ČMKU vyžádat si stanovisko klubu v dané záležitosti.
3) Oznámení o porušení Zápisního řádu ČMKU článku X odstavce 5
KCHZ obdržela podnět týkající se neoprávněného zadržování registrační
dokumentace štěňat vrhu J chovatelské stanice Balfama plemene irský vlkodav
spolkem Wolfhound klub, z.s. Podle zápisního řádu ČMKU čl. X odst. 5 je spolek
povinen do 3 měsíců od data vrhu štěňat odeslat PK přihlášku zápisu štěňat. Dle
sdělení je spolek v prodlení již druhým měsícem. V souladu se stanovením členské
schůze jsou chovatelé povinni nově u vrhu dokládat vyšetření srdce a potvrzení o
profilu DNA obou rodičů. Následně byla uveřejněna zpráva, že spolek požaduje již ne
dle stanov a řádů potvrzení o profilu DNA, ale bez podkladu jakéhokoliv ustanovení
stanov nebo řádu profil DNA samotný. Dalším bodem dopisu, je problematika
akreditace laboratoře, z které mají chovatelé opatřené genetické profily DNA. Dle
spolku laboratoř není akreditovaná, dle právního zástupce chovatelky akreditovaná je.
Zástupce chovatelky si dovoluje požádat KCHZ o prošetření jednání spolku, zda je
názor, že došlo k porušení Zápisního řádu ČMKU čl. X odst. 5 správný.
KCHZ navrhuje P ČMKU požádat klub, aby odůvodnil, proč nebyla v řádném
termínu podána přihláška daného vrhu.
4) Stížnost na činovníky Klubu bretaňských ohař a postupy při chovu plemene
auvergneský ohař
KCHZ obdržela dvě obsáhlé stížnosti upozorňující na problémy chovu
auvergneských ohařů zastřešených v Klubu bretaňských ohařů.
a) První podnět uvádí, že ve výše uvedeném klubu dochází k protiprávnímu a
protizákonnému jednání výboru a dozorčí rady klubu, které dle sdělení dlouhodobě a
hrubě porušuje zájmy chovu plemene auvergneský ohař.
b) Druhý podnět je též stížnost na činovníky klubu a zároveň na chov a postupy při

chovu bývalého poradce chovu. Dle uvedeného byli do chovu zařazováni jedinci
povahově problematičtí a neodpovídající pracovnímu využití plemene. Stěžovatelka
uvádí, že si je vědoma, že klub je samostatným právním subjektem, ale dle sdělení
neplní účel, pro který byl založen a dochází tedy k negativnímu vlivu na chov
plemene.
Dle zápisu z P ČMKU 15.11.2018 4/11/18 byl podmět předán ČMKJ, kde je KBO
členem k dořešení.

Zápis podléhá schválení P ČMKU.
Zapsala: Veronika Chrpová
Ověřovatel zápisu: Zápis jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými členy
KCHZ.

