
Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 03.07.2019 
 

Přítomni: F. Nahodil, R. Bočanová, R. Soukup, A. Brůžková, E. Trčalová (ad 5) 

z minulého jednání a ad 3) z dnešního jednání -  p. Trčalová nepřítomna 

Přizvána: V. Tichá 

 

 Kontrola zápisu z minulého jednání 

 

ad 5) z min. jednání: 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.  

KCHZ navrhla, aby P ČMKU požádalo klub o zdůvodnění, proč v řádném 

termínu nebyla podána přihláška daného vrhu. 

Klub se k žádosti KCHZ vyjádřil:  

a) v PP feny (matky vrhu) nebyla paní Rudolecká uvedena jako spolumajitelka.  

b) DNA profil rodičů byl vyhotoven laboratoří, která není akreditovaná, tento 

problém se týkal i dalších jedinců. WDK po domluvě s laboratoří nechal vyhotovit 

nové protokoly o vyšetření DNA profilu pod hlavičkou akreditované laboratoře. 

Bohužel paní Rudolecká klubu profil obou rodičů neposkytla, čímž nebyly splněny 

podmínky pro zařazení do chovu, které vstoupily v platnost 01.01.2018. WDK se 

domnívá, že dochází k záměrnému poškozování klubu, chovatelka je řešena kárnou 

komisí WDK. Následně KCHZ obdržela od WDK stížnost týkající se soustavného 

porušování řádů WDK a ČMKU včetně vyjmenovaných přestupků. KCHZ též 

obdržela vyjádření advokáta paní Rudolecké, který žádá o urgentní udělení výjimky 

pro vydání PP pro vrh J. PK má v současné době chovatelkou doloženy všechny 

podklady pro vystavení PP (v kopiích). Originál přihlášky k zápisu štěňat však musí 

doložit WDK. 

 

KCHZ na místě jednání ověřilo u pracovnice PK, že podklady pro vystavení PP byly 

chovatelkou zaslány v kopiích na ČMKU. KCHZ navrhuje P ČMKU vystavit PP pro 

předmětný vrh, s tím, že klub musí dodat originál přihlášky k zápisu štěňat. 

Prohřešky chovatelky vůči normativům WDK je nutno řešit kázeňsky v rámci klubu.  

 

 

1) Prověření postupu posuzování na bonitaci BCCCZ 

KCHZ obdržela 3 podněty týkající prověření postupu posuzování na bonitaci 

klubu BCCCZ v Horních Počernicích dne  26.01.2019, které se zúčastnili dva jedinci 

ze stejné chovatelské stanice. První pes Apollo Tobani nebyl uchovněn z důvodu úzké 

spodní čelisti. V případě druhého psa Axise Tobani byla též identifikována úzká čelist. 

Vzhledem k přítomnosti další rozhodčí, která skus zkontrolovala a sdělila, že by jej 

v nejhorším případě viděla jako těsné nůžky. Pes byl uznán chovným se závažnou 

vadou pro klešťový skus. Majitel Apolla Tobani se proti rozhodnutí bonitační komise 



odvolal a zároveň navštívil 2 veterináře, kteří uvedli, že pes má chrup fyziologicky 

v pořádku a netrpí žádnou genetickou vadou. Součástí materiálů je též vyjádření 

BCCCZ k již zmíněnému odvolání, klub odvolání přijal a uvedl, že pes má možnost 

bonitaci opakovat. Majitel psa však uvádí, že v případě stejného složení bonitační 

komise nebude jeho pes opět uchovněn. Obává se též zaujatosti komise vůči 

rodokmenu psa. Žádá tedy KCHZ, zda by bonitaci mohla být přítomna nezaujatá 

osoba.  

Odborný posudek si též nechala vyhotovit majitelka psa Axise, veterinář též 

zkonstatoval, že pes netrpí žádnou vrozenou deformací čelisti a skus byl vyhodnocen 

jako nůžkový.  

V neposlední řadě se na KCHZ obrátil chovatel obou výše uvedených psů, 

který byl při bonitaci též přítomen, celou situaci popsal a uvedl, že zveřejněním 

výsledků bonitace na facebookovém profilu došlo k poškození jména jeho chovatelské 

stanice.   

 

KCHZ navrhuje P ČMKU, aby rebonitaci psa Apollo Tobani byl přítomen předseda KCHZ 

MUDr. František Nahodil. Řešení případného poškození jména CHS na sociálních sítích 

není v kompetenci KCHZ. 

 

2) Porušení Výstavního řádu článku 12 bodu b) 

KCHZ byly zaslány 2 podněty týkající se porušení Výstavního řádu článku 12 bodu b) 

konkrétně účasti fen v druhé polovině březosti na výstavě, v obou případech se jedná o 

plemeno australský ovčák. Součástí podnětů jsou konkrétní termíny krytí, vrhů a výstav 

včetně výsledků a počtu narozených štěňat. Vše je volně dohledatelné v oficiální databázi 

plemene a ve výsledcích na stránkách pořadatelů výstav.   

 

KCHZ konstatuje, že předvedení fen na výstavách v uvedených termínech je z hlediska 

udaného dne krytí hraniční. Nicméně březost začíná implantací zygoty do děložní sliznice a 

tedy její počátek není přesně stanovitelný. I vzhledem k tomuto faktu odborná literatura 

udává délku březosti fen s poměrně velkým intervalem.  

 

3) Stížnost na majitelku chovatelské stanice Moonvillage 

WDK se obrátil na KCHZ se stížností na majitelku výše uvedené chovatelské 

stanice, se kterou klub uzavřel v únoru 2019 smlouvu o poskytnutí chovatelského servisu 

chovateli – nečlenu WDK na plánovaný vrh P v této CHS (fena nezabřezla). V dalším 

sledu klub od chovatelky obdržel smlouvy na plánované vrhy Q a R bez podpisu 

chovatelky. Administrátor chovu při osobním setkání upozornil, že není oprávněn potvrdit 

smlouvu bez řádného podpisu chovatelky a žádal o nápravu. Stejně tak jako doložení 

DNA profilu a vyšetření srdce krycího psa u předchozího nahlášeného vrhu, který 

chovatelka nedodala.  Chovatelka klubu zaslala podepsané, avšak již neaktuální smlouvy  

k podpisu neaktuálních smluv.  

Při kompletaci materiálů administrátor chovu zjistil nesrovnalost týkající se 

majitelství feny. Dle sdělení (protokol o vyšetření nebyl přiložen), je na protokolu jako 

majitel uvedena chovatelka, které dle data uvedeného na kopii PP v době vyšetření feny 

majitelkou nebyla. Dle záznamů doložených na PK, bylo majitelství v době vyšetření 



v pořádku (majitelkou byla chovatelka). Dále klub upozorňuje na chybné razítko data 

přeregistrace (2025), které vzniklo nedopatření PK. WDK žádá KCHZ o prošetření 

případu a doporučení k dalšímu postupu. 

 

KCHZ navrhuje P ČMKU doporučit klubu, aby pro štěňata z již proběhlých krytí byly PP po 

doplnění všech požadovaných dokumentů (včetně zdravotních atestů) vydány. KCHZ 

prostřednictvím P ČMKU doporučuje klubu detailněji propracovat smluvní dokumenty 

k chovu nečlenů. 

 

Na základě i dřívějších zkušeností KCHZ navrhuje PČMKU uvážit následující opatření. 

Pokud budou chovatelem daného vrhu zaslány PK podklady k zápisu štěňat mimo 

administraci příslušného klubu, tyto vracet zpět na adresu odesilatele.  

 

V. Tichá informovala členy KCHZ o připravovaném návrhu úprav Výstavního řádu ČMKU, 

Dále o průběhu schvalovacího procesu aktualizace Zákona  25/2013 Sb „O chovu zvířat“. A o 

novém ustanovení Zákona 166/1999 Sb „O veterinární péči“, kdy od 1. 1. 2020 bude platné 

očkování proti vzteklině, pouze u psa označeného čipováním. 

 

 

    

 

Zápis podléhá schválení P ČMKU.  

 

Zapsala:  R. Bočanová 

 

Ověřovatel zápisu: F. Nahodil 

 

Zápis jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými členy KCHZ.  

 

 

Příští zasedání KCHZ:  27. 9. 19 od 10 hodin Hluboká n.Vltavou,  

         3. 12. 2019 od 8.30 hodin Praha - ČMKU 

 


