Zápis z jednání komise pro chov a zdraví ze dne 5. 11. 2020 (jednáno per rollam)

Přítomni: F. Nahodil, R. Bočanová, A. Brůžková, E. Trčalová
Nepřítomen: R. Soukup

Stížnost na porušení Zápisního řádu ČMKU článku VII odst. 1
KCHZ obdržela podnět týkající se údajného odchovu nelegitimního vrhu plemene MOK v CHS
Kelečský poklad a jeho následného prodeje bez PP. Přípis je podepsán celkem 17 ti signatáři převážně
z řad členů KCHHMO z.s., případně majitelů jedinců plemene MOK.
Dle zaslaného podnětu dne 5. 5. 2019 v CHS Kelečský poklad došlo k narození „neslýchaného počtu“
celkem 18 ti štěňat MOK ze spojení chovných jedinců Beauty of Fire Benigno (ČLP/MOK/5874) a
Dreamgirl Skyrocket (ČLP/MOK/4761).
Na základě stížnosti členky klubu KCHHMO z.s. ze dne 13. 5. 2019, která uvedla, že dne 22. 2. 2019 po
předchozí dohodě s majitelkou CHS Kelečský poklad vrátila fenu Elegance Dream Kelečský poklad,
odchovanou v této chovatelské stanici, z důvodu nevhodnosti pro chov, a to pro bázlivost po výstřelu,
kdy fena při předání měla být ve stavu hárání, byla dne 1. 6. 2020 provedena kontrola předmětného
vrhu. V době kontroly bylo přítomno pouze 9 štěňat, k čemuž chovatelka uvedla, že zbytek štěňat
uhynul. Dále bylo zjištěno, že fena Elegance Dream Kelečský poklad (ČLP/MOK/6219) byla prodána
do zahraničí, což mělo být doloženo kupní smlouvou.
V červenci 2019 mělo dojít k náhodnému setkání jiné chovatelky MOK s majiteli štěněte MOK bez PP
„Baddyho“, kdy vzhledem informacím od majitelů (datum narození, datum a místo odběru štěněte,
datum a místo očkování štěněte) pojala podezření, že by se mohlo jednat o štěně z CHS Kelečský
poklad po nechovné feně Elegance Dream Kelečský poklad. Majitelé štěněte MOK bez PP „Baddyho“
souhlasili s očipováním svého štěněte a s odběrem vzorku za účelem stanovení genetického profilu.
Laboratoř Genomia dne 6. 8. 2019 vyhotovila zprávu o určení genetického profilu štěněte bez PP
„Baddyho“ a dále dne 22. 7. 2020 porovnala s genetickým profilem chovného psa Beauty of Fire
Benigno definovaným ve zprávě společnosti LaboKlin ze dne 2. 3. 2020
Signatáři zaslaného podnětu, mají za to, že výsledek porovnání genetického profilu psa bez PP
„Baddyho“ s genetickým profilem chovného psa Beauty of Fire Benigno, jejichž genetické profily
laboratoř Genomia posoudila jako kompatibilní, prokazuje skutečnost, že chovný pes Beaty od Fire
Benigno, je otcem psa bez PP Baddyho a že v rozporu s chovatelskými normativy mohlo dojít k
nakrytí nechovné feny chovným psem a následnému prodeji štěňat z tohoto spojení bez PP.

KCHZ dospěla k závěru, že na základě předložených podkladů nelze bez dalšího šetření stížnost
korektně uzavřít.

KCHZ dospěla k názoru, že pouhým porovnáním genetického profilu MOK bez PP
„Baddyho“ s genetickým profilem chovného psa Beauty of Fire Benigno (pokud není možné
porovnání s genetickým profilem potenciální matky) nelze se 100% jistotou tvrdit, že pes „Baddy“
je synem tohoto chovného psa. Společnost Genomia ve svém posudku uvedla, že genetický profil

psa bez PP „Baddyho“ je kompatibilní, tedy toliko slučitelný, s genetickým profilem chovného psa
„Beauty of Fire Benigno“ (je ale možné, že základní markery vyšetřované v genetickém profilu psa
bez PP, by mohl vnést blízký příbuzný chovného psa).
KCHZ navrhuje P ČMKU, aby požádalo majitelku CHS Kelečský poklad o vyjádření k doručené
stížnosti.
KCHZ navrhuje ověřit, zda byl příslušným pracovištěm PK vydán exportní průkaz původu jako
nezbytný podklad k prodeji feny Elegance Dream Kelečský poklad (ČLP/MOK/6219) do zahraničí.

Zapsala: R. Bočanová
Ověřovatel zápisu: F. Nahodil

Zápis byl odsouhlasen všemi přítomnými členy KCHZ
Zápis podléhá schválení P ČMKU

