Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 03.12.2015
Přítomni: F. Nahodil, R. Bočanová, A. Karban, R. Soukup, V. Kučerová Chrpová
L.Široký - host

1) Žádost o týkající se ukončení chovatelského servisu
KCHZ obdržela žádost od Chihuahua klub ČR o ukončení chovatelského
servisu CHS Fontunaterose. Klub uvádí, že majitelka výše uvedené CHS při svodu
konaném dne 01.02.2015 předvedla jinou fenu, než kterou měla přihlášenou. Po
zjištění uvedla, že její syn feny omylem zaměnil. Majitelce bylo nabídnuto, aby dojela
pro správnou fenu a následně jí byl nabídnut individuální svod, případně posouzení na
výstavě v Brně, ani jedné z těchto možnosti majitelka nevyužila. Následně fenu
odsvodovala na svodu Klubu chovatelů čivav a naháčů. Z důvodu vyjasnění situace se
majitelka dne 28.09.2015 zúčastnila svodu, kde byl zjištěn rozdíl mezi skutečností a
svodovou kartou – malá fontanela, která není uvedena v kartě svodu a oboustranné
chybění horních špičáků. Na základě rozhodnutí přítomných členů výboru byl
chovatelce dne 28.09.2015 ukončen chovatelský servis Chihuahua klubem ČR včetně
vrhu zmiňované feny. Klub uvedl, že započaté úkony této CHS dokončí. Po uvedené
feně se narodil dne 17.07.2015 vrh, Chihuahua klub žádá KCHZ o stanovisko
k tomuto vrhu. K tomu případu zaslal vyjádření i druhý klub zastřešující plemeno
čivava Klub chovatelů čivav a naháčů. Tento klub sdělil, že obdržel anonymní dopis,
který se následně rozhodl prověřit. Výbor klubu prověřoval výstavní hodnocení feny,
z kterých nevyplývá, že by fena měla deklarovanou vadu, tedy chybějící špičáky.
V době, kdy chtěl klub chovatelku pozvat k vysvětlení, proběhl telefonní hovor
s předsedou 2. klubu, který sdělil, že záležitost prošetří Chihuahua klub ČR.
Návrh na řešení této situace od KCHZ: Doporučujeme PČMKU vydání
rodokmenů pro zmíněný vrh štěňat s označením do PP NECHOVNÝ jedinec
(odůvodnění: vrh byl odchován na matce, která by pro své geneticky podmíněné vady
nebyla uchovněna). Řešení ohledně ukončení chovatelského servisu je plně
v kompetenci chovatelského klubu.

2) Žádost o prošetření pravosti rodičů u plemene cane corso
KCHZ obdržela dopis týkající pochybnosti o pravosti rodičů vrhu L CHS Miss
Mallorca. Tazatelka uvádí, se dne 28.10.2015 narodil vrh po žíhaném psovi a
plavomodré feně. V uvedeném vrhu se narodilo 10 štěňat v barvě plavomodrá a
modrá, není zastoupen žádný žíhaný potomek. Fotografie obou rodičů byly odeslány
do laboratoře imunogenetiky, které podala k danému případu vysvětlení a doporučila,
že by mělo být v zájmu chovatele podstoupit kontrolu paternity.
Doporučení KCHZ: doporučujeme provést vyšetření paternity daného vrhu, tří
veterinářem náhodně vybraných jedinců, neboť se domníváme, že je teoreticky možné,
aby se z daného spojení narodilo 10 modrých/plavomodrých štěňat.

3) Stížnost na diskriminační znění Vnitřního předpisu KVL ČR o postupu
posuzování dysplazie kyčelních kloubů u psů a vnitřního předpisu KVL
ČR o postupu při posuzvání dysplazie loketních kloubů u psů

KCHZ obdržela stížnost na výše uvedené. Stěžovatelka si nechala zhotovit
rentgenové snímky a následně je zaslat klubovému posuzovateli. Při vyzvednutí
vyhodnocení kloubů byla nemile překvapena. Rozhodla se tedy osobně navštívit
posuzovatele, který jí po konzultaci sdělil, že má právo se proti rozhodnutí odvolat.
Podle názoru stěžovatelky je však toto odvolání diskriminační, protiprávní a
zneužitelné.
KCHZ není věcně kompetentní se vyjadřovat k této věci.
Další:
Součástí jednání KCHZ byla přednáška MUDr. Soni Pekové, PhD., zástupce
firmy VEMODIA a.s., týkající se molekulárně genetických diagnostických metod
využitelných v chovu a veterinární medicíně psů. Ze závěrů přednášky vychází, že
mnoho z těchto metod a vyšetření by v budoucnu mohlo předejít problémům, které
jsou opakovaně řešeny KCHZ, zvláště pak určování paternity či genetického ID
jedince.
KCHZ byla informována Bc. Vladimírou Tichou o nově chystaných změnách
v legislativě týkajících se chovu psů. V této souvislosti doporučujeme PČMKU
koncipovat a uveřejnit na webových stránkách předlohy vzorových smluv týkajících se
prodeje štěněte a zapůjčení feny do chovu.
.

Termín příštího jednání KCHZ 3.3. 2016.
Zápis podléhá schválení P ČMKU.

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

