
Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 18.02.2013 
 

 

Přítomni: MUDr. V. Novotný, Ing. M. Přibáňová, R. Soukup, MVDr. O. Meloun, 

 M. Fialová 

Hosté: Bc. Vladimíra Tichá 

 

 

 Zápis z minulého jednání 

1) Žádost Klubu chovatelů polských ovčáků nížinných se sídlem 

v Praze (KCHPON) o nevystavení PP 

KCHPON žádal KCHZ o nevystavení PP na vrh plemene podhalanský ovčák po 

feně Jagna Wizowy Patrol ČMKU/POO/11/09 a psovi Juppy Iontas Nutrena 

ČMKU/POO/12/09. Klub uvedl, že oba jedinci nesplňují podmínky pro chovnost, klub 

tedy navrhuje KCHZ  a následně P ČMKU nevystavení PP na tento vrh.  

Na základě jednání KCHZ ze dne 11.06.2012 byl KCHPON zaslán dopis.  

KCHPON odpověděl a doložil kopii výsledku RTG DKK feny Jagna Wizowy Patrol 

ČMKU/POO/11/0, který je D/D. Klub uvádí, že vzhledem k tomuto výsledku fena 

nesplňuje podmínky chovnosti, tudíž klub zaslal žádost o nevystavení PP pro výše 

uvedený vrh.  

KCHZ obdržela dopis, kterým se zabývala na svém zasedání dne 08.10.2012.  

Z doručeného materiálu ve stati IV. chovní jedinci – blíže nespecifikuje stupeň 

vyhodnocení RTG DKK pro zařazení do chovu.  Klub jakožto samostatný právní 

subjekt má právo si stanovit podmínky do chovu, které by měly být zakotvené v 

klubových normativech a měly by být odsouhlasené nejlépe vrcholným orgánem klubu, 

což bývá klubová konference (členská schůze). I z dodatečně doložených materiálů 

není jednoznačně zřejmé, z čeho vycházejí závěry pana J. Marka, že limitní DKK pro 

zařazení do chovu u podhalaňského ovčáka je C, tento závěr nebyl doložen žádným 

klubovým normativem. Šlo pouze o vyjádření jednatele klubu. Na základě těchto 

skutečností KCHZ zůstává na stejném stanovisku, které vydala dne 11.6.2012.  

Tento případ Komise pro chov a zdraví již projednala, své stanovisko poskytla P 

ČMKU, které v této věci vydalo rozhodnutí a komise toto rozhodnutí plně respektuje.  

  

2) Žádost o povolení výjimky týkající se vystavení PP  

Basenji klub Bohemia žádá o povolení výjimky ze Zápisního řádu ČMKU a 

dodatečné vystavení PP na vrh feny E‘ Nya Kissimba Lady Congo ČLP/BSN/684. 

Fena byla nedopatření nakryta psem Abimbola Crazy Orange ČLP/BSN/526. Oba 

výše uvedení neměli v době krytí bonitaci. Klub uvádí, že podmínky pro utvoření 

chovného páru splňují (vyjma věku feny). Bonitace byla již uskutečněna. Výbor 

klubu nedopatření s majitelkou psů projednal a navrhl kárné opatření, kterým se 

bude dále zabývat. 

Komise pro chov a zdraví tento případ musí posuzovat jako dosud, to znamená 

jde o porušení zákona na ochranu zvířat. Komisi pro chov a zdraví je známo, že v 

minulosti byly obdobné případy již řešeny ve spolupráci s ÚKOZ, který vydal 

stanovisko, že věk rodičů štěňat nebrání vydání průkazů původu. P ČMKU na základě 



této skutečnosti rozhodlo o vydání PP a doporučilo příslušnému chovatelskému klubu 

proti chovateli zavést sankční opatření a s těmito sankčními opatřeními chce být 

seznámeno. Na základě výše uvedených skutečností doporučuje KCHZ v tomto 

případě postupovat jako v minulosti u podobných případů.  

 

3) Stížnost na HPCH leonbergerů a Klub chovatelů psů leonbergerů 

ČR 

a) pochybení hlavního poradce chovu (HPCH) 

Stěžovatelka uvádí, že hlavní poradkyně chovu sdělila zájemkyni o krytí jejím 

psem informaci, že pes není zcela zdráv a že klub tohoto psa do chovu nechce. 

Tato informace není dle vyjádření stěžovatelky pravdivá. Záležitost byla 

následně řešena s klubem, který zaslal omluvu s vysvětlením. S vysvětlením a 

závěrem klubu stěžovatelka nesouhlasí. 

 

b) diskriminace psa Fram Ensson Bohemia, poškození majitelů a nedodržování 

stanov FCI 

Stěžovatelka uvádí, že na webových stránkách Klubu chovatelů leonbergerů 

v rubrice zdravotní přehledy byl v loňském roce uveřejněn příspěvek s názvem 

Spondylóza. Příspěvek obsahuje pouze jeden zkopírovaný dotaz a odpověď 

z veřejné internetové veterinární poradny. Dotaz je prezentován pod jménem 

Leonfram, toto jméno je běžně spojováno s výše uvedeným psem. Stěžovatellka 

se domnívá, že se jedná o záměr a podpoření předchozích informací, viz bod 

a). Stěžovatelka uvádí, že se jedná o diskriminaci a pošpinění dobrého jména a 

žádá tímto KCHZ o prošetření. 

 

Tento případ KCHZ posuzuje z hlediska dodržení či porušení Zápisního řádu 

ČMKU a Chovatelského řádu FCI. Předložená problematika se nevztahuje k 

porušení výše uvedených řádů a KCHZ ji spíše vidí jako otázku 

občanskoprávního sporu mezi klubem (funkcionáři klubu) a chovatelkou.  

 

4) Zápisy geneticky podmíněných chorob do PP u plemene kavalír 

King Charles španěl 

Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska zavedl 

nepovinnou kontrolu chorob na základě testů DNA. Test na episodic falling 

(záchvatové onemocnění) a test na curly  eye syndrome (syndrom kudrnatosti srsti. 

Jedná se o dvě choroby ve zkratce označené společně EF/CC. Na návrhu značení 

do PP se klub dohodl s PK dne 29.11.2011. Po roce bylo náhodně  zjištěno, že 

značení v PP je uváděno jiným způsobem, který navrhl druhý klub zastřešující 

dané plemeno. Výše uvedný klub tedy žádá KCHZ o přezkoumání zápisů a 

rozhodnutí, jak zmíněné choroby zapisovat do PP.  

Komisi pro chov a zdraví byl doručen materiál Klubu Cavalier King Charles 

Spaniel Čech, Moravy a Slezska, který se týká problematiky zapisování výsledků 

genetických testů  na Episodic Falling (EF)  a Curly Coat Dry Eye Syndrome 

(CC). Komise pro chov a zdraví doporučuje používat pro zápis výsledků těchto 



testů do PP mezinárodně uznávané zkratky a označení. EF/CC „clear“, „carrier“ a 

„affected“, v případě, že jsou výsledky obou testů shodné, případně EF/CC 

„výsledek“/“výsledek“ (např. „carrier“/“clear“) v případě, že jsou výsledky obou 

testů rozdílné.  

5) Žádost o posouzení postupu bonitační komise MSKCHPL 

Žádost o posouzení postupu bonitační komise Moravskoslezského klubu 

chovatelů a přátel leonbergerů (MSKCHPL) a zavedené „chovatelského opatření 

u psa plemene leonberger Capucino Vanika vom Bauernhof. Na základě 

konstatování, že pes má mírně otevřená víčka, bylo při bonitaci zavedeno 

„chovatelské opatření“ – omezení chovnosti v rámci MSKCHPL na jeden vrh. Pes 

absolvoval vyšetření u MVDr. Beránka, posuzovatele dědičných očních vad, 

kterého si klub zvolil jako odborníka při posuzování sporných případů a má s ním 

uzavřenou smlouvu na provádění odborných vyšetření očních víček.  Vyšetření 

vyloučilo dědičné vady a vady vylučující z chovu, volná víčka souvisí dle MVDr. 

Beránka s utvářením hlavy zvířete. Odborný výsledek byl předán poradkyni chovu 

spolu se žádostí o zrušení „chovatelského opatření“. Klub sdělil, že své rozhodnutí 

může přehodnotit po narození případného vrhu. 

Komise pro chov a zdraví prostudovala přiložené materiály k případu „posouzení 

postupu bonitační komise MSKCHPL“ a dospěla k závěru, že pouze veterinární 

lékař má ze zákona oprávnění posoudit zdravotní stav zvířete (psa). V tomto 

případě MVDr. Jiří Beránek je považován za vrcholného specialistu v oboru 

oftalmologie a také sám klub si ho zvolil jako „arbitra“ při posuzování dědičných 

očních vad. Výsledek tohoto posudku by měl být všeobecně respektován.   

6) Stížnost Klubu chovatelů jezevčíků (KCHJ) 

KCHJ žádá KCHZ o prověření chovu v chovatelské stanici (CHS) Dachshaus 

majitelky MVDr. M. Stanovoi a záležitosti týkající se zápisu jedince do plemenné 

knihy. Výše uvedená dovezla do ČR psa Sea Man Tysar, který byl zapsán do 

plemenné knihy (PK). Tento jedinec není chovný. Nyní byla do ČR přivezena a 

zapsána fena pocházející z výše uvedené CHS s ruským PP, otcem této feny je již 

zmíněný pes. Dle data narození feny je zřejmě, že pes kryl ve věku jedenácti měsíců 

a nebyl chovný. Výbor klubu požaduje, aby byl zrušen zápis výše uvedeného psa a 

aby mu nebyla umožněna účast na akcích zaštítěných ČMKU.  

Dále klub žádá o prošetření záležitosti týkající se vrhů v CHS Dachshaus, v 

české  PK je naposledy zapsán vrh R narozený 07.01.2011, další vrhy této CHS  

jsou již zapisovány v Rusku, jedná se o vrhy od 31.05.2011 do 12.10.2012. Klub se 

domnívá, že dochází k porušení Chovatelského řádu FCI. 

Chovatelka MVDr. M. Stanovoi má svou CHS převedenou od 6.6.2012 do Ruska. 

Komise pro chov a zdraví žádá sekretariát ČMKU, aby provedl dotaz na RKF, zda 

výše uvedený jedinec Tysar Sea Man byl zapsán na základě doloženého exportního 

pedigree z České republiky. V případě, že tomu tak nebylo, upozornit RKF, že tento 

jedinec nesplňuje chovné podmínky v ČR. Výsledek tohoto šetření prosíme  

předložit k projednání P ČMKU.  

    

7) Stížnost na opakované nerespektování chovných jedinců Klubem 

chovatelů čivav a naháčů 



Klub chovatelů čivav a naháčů (KCHČaN) požaduje po svých chovatelích kopii 

PP a svodové karty psa, který je uchovněn v druhém klubu – Chihuahua klub ČR 

o.s. (CHK). Majitel psa se cítí tímto chováním poškozen. Výbor CHK upozornil 

KCHČaN na to, že nerespektují jejich chovné jedince, avšak bez úspěchu.  

Komise pro chov a zdraví tento případ posuzuje z hlediska jednotných chovných 

podmínek, kdy se kluby chovající stejné plemeno zavazují k tomu, že si budou 

navzájem uznávat chovné jedince. V případě, že si kluby nedostatečně vyměňují 

informace o svých chovných jedincích, nemůže být vydání krycího listu 

podmiňováno doložením informací o chovném jedinci. Tyto informace je možné 

získávat jen na základě dobrovolnosti majitele chovného psa (feny) z druhého 

klubu.  

KCHZ předkládá P ČMKU ke zvážení, zda navrhnout VH ČMKU doplnění k 

jednotným chovným podmínkám, že si kluby budou nejen uznávat chovné jedince, 

ale také že si budou vyměňovat informace o chovných jedincích.   

 

8) Jednotné chovné podmínky 

 
Plemena, jejichž zastřešující kluby se nedohodly na jednotných chovných 

podmínkách 

 

Vzhledem k tomu, že se chovatelské kluby nedohodly na jednotných chovných 

podmínkách, byla Komise pro chov a zdraví pověřena P ČMKU vytvořit 

doporučení jednotných chovných podmínek pro výše zmíněné kluby. KCHZ 

obdržela materiál od jednotlivých klubů, který prostudovala a jako cíl si stanovila 

určit chovatelům tzv. minimální podmínky pro zařazení jedinců do chovu s tím, že 

není zakázáno aby si některý z klubů stanovil podmínky přísnější nad tuto základní 

normu. Musí však být dodržen princip, že si jednotlivé kluby budou navzájem 

uznávat chovné jedince.  

KCHZ vycházela z obecně platných normativ, jako je Chovatelský řád FCI, 

Zápisní řád ČMKU a standardy jednotlivých plemen. Zvláště doporučuje, aby byly 

dodrženy podmínky Chov. řádu FCI ohledně povahy uchovňovaných jedinců 

(agresivita). Jako další hledisko je nutné zmínit zdravotní stav uchovňovaných 

jedinců (např. chov na jedincích s vysokým stupněm DKK je považován za týrání 

zvířat chovem a je dle FCI zakázán).  

Při stanovování minimálních chovných podmínek je také nutné  brát v úvahu  šíři 

chovné základny plemene (počet zapisovaných štěňat), aby příliš komplikovanými 

chovnými podmínkami nedocházelo k zúžení chovné základny.  

 

 

 

brazilská fila 

Fila Brazileiro club - 3024 

Moloss klub - 2022 

Klub málopočetných dogovitých plemen psů – 1069 

 

cane corso 

Moloss klub - 2022 

Klub málopočetných dogovitých plemen psů - 1069 



Českomoravský klub cane corso – 1079 

 

1) vyhodnocení DKK – vyhodnocení lze provádět od 18-ti měsíců stáří (v den 

vyšetření musí mít posuzovaný jedinec 18 měsíců nebo více), vyhodnocení 

mladších jedinců nebude uznáno. Ve všech případech jsou z chovu vyloučeni 

jedinci se stupněm postižení  FCI „E“, a to i jednostranně. Vyšetření a 

vyhodnocení musí být provedeno v ČR oprávněným veterinárním lékařem (viz 

předpisy KVL). 

 

2) Hodnocení exteriéru a povahy:  

a) absolvování výstavy vyššího typu (minimálně se zadáváním CAC) pořádané 

pod záštitou ČMKU s výsledným hodnocením výborný nebo velmi dobrý v 

mezitřídě, třídě otevřené, pracovní, vítězů nebo šampionů.  

 

nebo b) bonitace dle bonitačního řádu klubu a za principu dodržení řádů ČMKU 

(např. posuzovat musí rozhodčí pro posuzování exteriéru psů s aprobací na daná 

plemena a musí být dána možnost odvolání).  

 

3) Fena smí mít nejvýše 1 vrh v kalendářním roce.  

 

 

azawakh a sloughi 

Klub saharských chrtů - 1066 

Klub chovatelů chrtů  - 3037 

 

Při návrhu jednotných minimálních chovných podmínek bere Komise pro chov a 

zdraví v úvahu počty zápisů u obou plemen. V případě plemene azawakh cca 7 

zápisů a u plemene sloughi cca 14 zápisů. Jde tedy o plemena s velmi malou 

chovatelskou základnou a proto se KCHZ domnívá, že je nutné udržet určitou 

chovatelskou základnu těchto plemen.  

 

1) zrdaví: genetický test na PRA, jedinci s výsledkem „affected“ (postižený) 

nemohou být zařazeni do chovu. Jedinci s výsledkem „carrier“ (přenašeč) mohou 

být do chovu zařazeni, ale mohou být spojováni pouze s jedinci s výsledkem 

„clear“ (čistý). V případě krytí psem, kde není znám výsledek genetického testu 

PRA musí být krytá fena vždy s výsledkem „clear“ (čistá) a naopak. 

2)  Hodnocení exteriéru a povahy:  

a) absolvování výstavy vyššího typu (minimálně se zadáváním CAC) pořádané 

pod záštitou ČMKU s výsledným hodnocením výborný nebo velmi dobrý v 

mezitřídě, třídě otevřené, pracovní, vítězů nebo šampionů.  

 

 

nebo b) bonitace dle bonitačního řádu klubu a za principu dodržení řádů ČMKU 

(např. posuzovat musí rozhodčí pro posuzování exteriéru psů s aprobací na daná 

plemena a musí být dána možnost odvolání). 

 

3)  Fena smí mít nejvýše 1 vrh v kalendářním roce.  

 

polský ovčák nížinný 

Klub chovatelů málopočetných plemen psů – 1052 



Klub chovatelů polských ovčáků nížinných se sídlem v Praze – 1042 

 

Podle informací z PK byly v plemeni PON za poslední dva roky nebyl zapsán 

žádný vrh.  

 

vyhodnocení DKK – vyhodnocení lze provádět od 12-ti měsíců stáří (v den 

vyšetření musí mít posuzovaný jedinec 12 měsíců nebo více), vyhodnocení 

mladších jedinců nebude uznáno. Ve všech případech jsou z chovu vyloučeni 

jedinci se stupněm postižení  FCI „E“, a to i jednostranně. Vyšetření a 

vyhodnocení musí být provedeno v ČR oprávněným veterinárním lékařem (viz 

předpisy KVL).  

 

2)  Hodnocení exteriéru a povahy:  

a) absolvování výstavy vyššího typu (minimálně se zadáváním CAC) pořádané 

pod záštitou ČMKU s výsledným hodnocením výborný nebo velmi dobrý ve věku 

více než 12 měsíců.   

 

nebo b) bonitace dle bonitačního řádu klubu a za principu dodržení řádů ČMKU 

(např. posuzovat musí rozhodčí pro posuzování exteriéru psů s aprobací na daná 

plemena a musí být dána možnost odvolání). 

 

3)  Fena smí mít nejvýše 1 vrh v kalendářním roce.  

 

thajský ridgeback 

Klub chovatelů málopočetných plemen psů – 1052 

Thai ridgeback klub – 3041 

 

Ke dnešnímu dni byla dodána dohoda mezi oběma chovatelskými kluby a 

obnoveno poskytování chovatelského servisu.  

  

Smlouva byla zaslána emailem 14.02.2013. Na smlouvě je uvedeno datum 

30.09.2010 

 

 

Termín příštího jednání KCHZ je stanoven na 10.6.2013.  

 

Zápis podléhá schválení P ČMKU.  

Zapsala: Ing. Michaela Přibáňová, Ph.D.  

Ověřovatel zápisu: MUDr. V. Novotný, R. Soukup 

 


