
Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 25.05.2017 

 

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

 

 Kontrola zápisu z minulého jednání 

 

ad 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. KCHZ navrhla  

P ČMKU potrestání majitele uvedeného psa chovatelským klubem pro hrubé 

porušení Zápisního řádu ČMKU. P ČMKU pověřilo sekretariát, aby se dotázal 

Boxer klubu ČR, jakým způsobem byl majitel penalizován.  Do dnešního dne jsme 

neobdrželi odpověď. Navrhujeme P ČMKU prostřednictvím sekretariátu urgovat 

Boxer klub ČR o odpověď. Případ zůstává v řešení. 

 

ad2) 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. KCHZ doporučila ponechat vyřízení na klubu a KVS. P ČMKU 

stanovilo, že bude vznesen dotaz na  KVL. KVL potvrdila přijetí emailu se 

sdělením, že podnět předává odvolací komisi klubu posuzovatelů DVO. Do 

vyjádření případ zůstává v řešení.  

 

1) Žádost o prošetření postupu poradkyně chovu Landseer klubu ČR 

KCHZ obdržela podnět týkající se kontroly vrhu u plemene landseer. 

a) V zaslaném materiálu je uvedeno, že poradkyně chovu provedla kontrolu vrhu 

neobjektivně, zcela v rozporu s obvyklou praxí poradkyně: i přes nízkou váhu 

kontrolovaných štěňat usoudila, že je vrh v pořádku (chovatelka odůvodnila nízkou 

váhu nemocí štěňat). Dle formuláře o kontrole vrhu je uvedeno, že vrh je ve 

výborném stavu. Poznámka o nízké váze vrhu je uvedena pouze na formuláři pro 

klub, nikoli pro chovatelku.  

KCHZ navrhuje: vyžádat si stanovisko poradkyně chovu LK ČR. A současně 

vyžádat paré protokolu, který obdržela chovatelka vrhu B Vin de Cru.  

b) Další podnět se týká návrhu doplnění Zápisního řádu LK ČR. Návrh obsahuje krom 

jiného snížení věkové hranice pro zařazení do chovu z 24 měsíců na 21 měsíců a 

tímto spojenou věkovou hranici bonitace z 18 měsíců na 15 měsíců a věkovou 

hranici provedení RTG z původních 18 měsíců na 15 měsíců věku.  

KCHZ konstatuje, že je v plné kompetenci členské schůze příslušného klubu 

provádět úpravy nebo doplnění zápisního řádu LK ČR, přičemž je nezbytně nutné 

dodržovat platnou legislativu, příslušná veterinární  ustanovení (viz KVL – základní 

pravidla pro zhotovení a posouzení RTG snímku na DKK v ČR) a normativy 

zastřešujících kynologických orgánů (požadavky FCI na oficiální vyšetřování 



dysplazie kyčelního kloubu). V této souvislosti navrhujeme P ČMKU, zda by 

požádalo KVL, aby dalo do souladu základní pravidla pro zhotovení a posouzení 

RTG snímku na DKK v ČR (věk) s normativem FCI v tomto bodě. 

 

 

2) Podnět Briard klubu ČR týkající se krytí nechovným psem 

KCHZ obdržela žádost o odborný názor při řešení problému týkajícího se krytí 

nechovným psem. Pes zapsaný v ČR narozený 09.10.2014 v majetku české majitelky, 

která je zároveň členkou předsednictva výše uvedeného klubu. Po daném psovi se ve 

Velké Británii 14.dubna 2016 narodila štěňata. Pes nebyl chovný (nesplňoval věkovou 

hranici a nebyl dle klubových předpisů uchovněn) a byl použit k chovu umělou 

inseminací 11.02.2016. Pes byl až na konci dubna uchovněn. Na základě vzneseného 

dotazu majitelka psa sdělila, že byl pes zapůjčen, dle sdělení předsedy UK Briard 

klubu je majitel stále z ČR.  

KCHZ doporučuje P ČMKU, vzhledem k tomu, že vzniká pochybnost zda k odběru 

spermatu nedošlo v ČR a majitelka psa nespolupracuje s RK Briard klubu ČR, 

kontaktovat spolupracujícího předsedu britského briard  klubu (British Briard club), 

zda-li by se vyjádřil k následujícím otázkám: 

: požádat o kopii krycího listu (pokud takový dokument v UK existuje). 

: kopii smlouvy o převodu práva k chovu (pokud takový dokument existuje). 

: požádat o vyjádření, zda je možno v UK provést první krytí inseminačně, bez 

předchozího schválení výjimky, pakliže ano, zda byla výjimka udělena. 

 

Termín příštích jednání KCHZ 14.9.2017 8:30 hod., 7.12.2017 8:30 hod. 

 

Zápis podléhá schválení P ČMKU.  

Zapsala: Veronika Kučerová Chrpová     

Ověřovatel zápisu: Zápis jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými členy KCHZ.  

 


