Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 03.03.2016
Přítomni: F. Nahodil, R. Bočanová, A. Karban, R. Soukup, V. Kučerová Chrpová

Kontrola zápisu z minulého jednání
ad 2) z min. jednání 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. KCHZ doporučila
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. KCHZ obdržela dopisy od stěžovatelky a majitelky
chovné stanice. Tímto případem se dále zabývá P ČMKU.
KCHZ bere na vědomí.

1) Stížnost na porušování zákona č. 264/92 Sb. na oficiální akci Moloss
Clubu CZ
KCHZ obdržela stížnost na účast jedinců s kupírovanýma ušima a jejich
propagaci na veřejnosti, konkrétně na oficiální akci Moloss Clubu CZ v Mělníku dne
21.11.2015 – Setkání psů Moloss plemen a ostatních. Stěžovatelka uvádí, že pořadatel
kupírovaným jedincům umožnil aktivně se zúčastnit soutěží, akce byla přístupná
veřejnosti a fotografie z této akce byly uveřejněny na webových stránkách klubu.
Zmiňovaná akce nebyla pořádána pod záštitou ČMKU. Posuzování porušování
zákona č. 264/1992 Sb. nepatří do kompetence KCHZ, ale spadá pod státní orgány.

2) Stížnost na použití neschválených bonitačních karet
KCHZ obdržela na vědomí stížnost na použití upravených bonitačních karet,
které byly použity při bonitaci bostonských teriérů konané dne 28.11.2015 v Praze.
Dle sdělení byly karty použity bez projednání a schválení členskou základnou.
Stěžovatelé uvádějí, že dle klubových stanov, má změnu bonitačních karet ve své
kompetenci pouze valná hromada klubu.
KCHZ bere stížnost na vědomí, tato byla adresována revizní komisi klubu. Při
přijímání nových zásadních rozhodnutí doporučujeme klubu držet se striktně
klubových normativů.

3) Stížnost na chovatele
KCHZ obdržela stížnost na chovatele plemene čivava z důvodu zanedbání péče
v nemoci štěněte, předání nemocného zvířete a odmítání zodpovědnosti či nalezení
společného východiska při řešení situace. Stěžovatelka si od chovatele zakoupila štěně,
které začalo během večera a noci kašlat, dávilo se a vykašlávalo žluté hleny. O situaci byl

ihned informován chovatel, který sdělil, že štěně bylo při předání zdravé. Štěně bylo
následně zavezeno k veterináři, který sdělil, že štěně muselo být nemocné již při předání.
O celé situaci byl informován chovatel, který si vyžádal návštěvu jim vybraného
veterináře, kde byla nemoc zpochybněna, chovatel odmítl náklady uhradit, odmítl
telefonickou domluvu, že si štěně vezme domů, zajistí léčbu a předá zdravého psa. Trval
však na odstoupení od smlouvy, tuto variantu stěžovatelka neakceptovala z důvodu obavy
o zdraví štěněte. Zdravotní stav štěněte se ani po týdnu nezlepšil, byla stanovena
laryngotracheitida s bronchitidou a nálezem na plicích. Majitelka si požádala o RTG
snímky, které byly zhotoveny u veterináře vybraného chovatelem, dle kterých mělo štěně
již při této návštěvě oboustranný zápal plic. Chovatel byl o situaci informován, bohužel ji
ignoroval.
KCHZ se seznámila s tímto případem a konstatuje, že tento případ plně spadá do
kompetence státních orgánů – z hlediska podezření týrání zvířat. Z hlediska finančního
vyrovnání je toto plně věcí občanskoprávního sporu.

4) Návrh na označování rodokmenů štěňat nevhodných pro další chov
KCHZ obdržela podnět týkajíc se označování PP zápisem nevhodný pro chov a
nevhodný pro chov a výstavy. Tento návrh překládají: Plemenná kniha č. 1, Spolek
Klubu chovatelů pudlů, Klub chovatelů čivav a naháčů, Chihuahua klub ČR a 1.
Boston terrier klub v ČR. V návrhu je uvedeno, že o tento zápis by mohl žádat
chovatel u štěňat, která nespadají do označení nestandard, nicméně z jakéhokoliv
důvodu je jejich zařazení do chovu nevhodné (např. jedince po operačním zákroku –
odstranění vady, nevydařené či oslabené štěně, jedinec z vrhu se závažnými vadami,
jedinec z nechtěného krytí). Tato štěňata jsou v současné době prodávána za sníženou
cenu a není možné zaručit, že nebudou zařazena do chovu. Navrhovatelé doporučují,
aby navrhované označení bylo uvedeno v tisknutelné kolonce PK. Možnost označení
PP výše uvedeným by patřilo chovateli.
KCHZ doporučuje tento návrh přijmout. Také navrhuje PČMKU zapracování tohoto
bodu do normativů ČMKU, s tím, že chovatel je povinen uvést důvod svého návrhu do
Přihlášky k zápisu vrhu.

5) Žádost o odebrání chovnosti feny plemene akita inu
V KCHMPP byla uchovněna a následně přeregistrována na PK fena plemene
akita-inu. Tato fena byla chovatelkou prodána jako nevhodná do chovu na základě
prodělané oční operace pro entropium. Fena jako štěně změnila majitele, ale noví
majitelé k feně dostali veškeré dokumenty od chovatelky a o oční vadě věděli. Vada je
zanesena i v kupní smlouvě. Tato fena byla nakryta nechovným psem (věk), jehož
chovnost byla dodatečně legalizována. V problematice se vyjádřil KCHMPP, který
uvádí, že fena prošla několika výstavami a dne 24.01.2015 splnila chovné podmínky
KCHMPP. Majitele i přes vydání krycího listu, neodchovali žádný vrh a případný vrh
plánovali v roce 2016. Bohužel došlo k nechtěnému krytí, vrh byl zastřešen KCHMPP,
klub nechce podporovat chov psů bez PP. KCHMPP považuje celou záležitost za
spornou, ve zprávách od AICC se objevuje několik nesrovnalostí. KCHMPP
doporučuje PP vydat a nadále sledovat jedince z daného spojení. Majitele štěňat jsou o
dané situaci informováni.
Z prezentace celého případu vyplývá, že fena byla nakryta v době krytí nechovným

psem, což je v rozporu se Zápisním řádem ČMKU. Majitelé psa a feny by měli být
kázeňsky řešeni na klubové úrovni. U tohoto vrhu byly PP k dnešnímu dni vydány,
nelze retrospektivně řešit. Plně souhlasíme se sledováním daných jedinců z tohoto
spojení. KCHZ se plně ztotožňuje s názorem původní chovatelky, aby této feně byla
pozastavena chovnost.

6) Nepovolení krycího psa plemene podhalaňský ovčák
KCHZ obdržela podnět týkající se výběru krycího psa. Majitelka feny uvádí, že
v případě plemene podhalaňský ovčák je problematické sehnat krycího psa splňující
kritéria klubu. Majitelka feny zvolila psa, který byl zamítnut poradcem chovu proto, že
již kryl příbuznou této feny a jsou po něm štěňata v ČR. Tato pravidlo není uvedeno ve
stanovách klubu.
KCHZ konstatuje, že dle normativu klubu (Řád ochrany zdraví psů Klubu
chovatelů Polských ovčáků nížinných se sídlem v Praze, s platností 1.1.2015) nelze
přikázat chovateli výběr krycího psa, který splňuje podmínky chovnosti klubu (dle
článek V. bod 1. b/ vystavuje krycí list, s uvedením vhodnosti spojení).

7) Uchovnění psa plemene King Charles španěl
Pes plemene King Charles španěl Falado z Medoušku byl dne 03.10.2015
bonitován. Tento pes byl dne 2.6.2015 v majetku O. Dolejšové vyšetřen očním
specialistou , který diagnostikoval kataraktu se závěrem, že pes není prostý klinických
příznaků typických pro dědičná oční onemocnění. Chovatelka si psa vzal zpět a přešla
do jiného klubu, kde psa nechala bonitovat. Poradce chovu Klubu chovatelů kavalír a
king charles španělů Praha, byl na tuto skutečnost upozorněn a emailem mu byla
zaslána kopie originálu certifikátu o vyšetření psa na DOV. Klub následně rozhodl o
dalším vyšetření psa očním specialistou. Na druhém vyšetření byla potvrzena diagnóza
předchozí veterinární lékařky. S ohledem na nařízení ČMKU, že si kluby musí
vzájemně uznávat chovné jedince, si klub King Charles spaniel klub ČR, o. s. dovoluje
rozporovat chovnost výše uvedeného psa. KCHMPP se připojuje k názoru klubu King
Charles spaniel klub ČR.
KCHZ plně uznává výsledky veterinárních vyšetření, na základě kterých
nemůže být daný jedinec uchovněn. Pokud byl přeregistrován jako chovný jedinec,
navrhujeme PČMKU doživotně pozastavit chovnost tomuto jedinci. KCHZ se
domnívá, že pro jednoznačnou detekci geneticky podmíněných onemocnění by bylo
vhodné pro jednotlivé subjekty více využívat moderních molekulárně diagnostických
metod.

8) Dotaz poradkyně chovu týkající se uveřejnění výsledků nepovinného
vyšetření
Hlavní poradkyně chovu Českého klubu rhodéských ridgebacků se obrátila na KCHZ
s žádostí o názor na uveřejňování výsledků nepovinného vyšetření u plemene rhodéský
ridgeback.
KCHZ je toho názoru, že výsledky nepovinných zdravotních vyšetření je možno
zveřejnit, ale pouze a výhradně se souhlasem majitele psa.

Termín příštího jednání KCHZ 2.6. 2016 800 hod.
Zápis podléhá schválení P ČMKU.

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

