Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 10.08.2021
Přítomni: F. Nahodil, R. Soukup, A. Brůžková, E. Trčalová
Omluvena: R. Bočanová
1) Žádost Klubu přátel psů pražských krysaříků, z. s. týkající se chovu na feně, která
ukončila 8. rok života
Klub přátel psů pražských krysaříků z. s. žádá KCHZ o vyjádření a doporučení
postupu ohledně nesplnění podmínky pro pokračování v chovu na feně, která již dosáhla
ukončeného 8. roku života. Členka klubu uskutečnila vrh K CHS Tarim narozený dne
21.04.2021 na matce Kajetánka Podskalské Dolejší, narozené dne 19.03.2012. Krytí
feny proběhlo bez vědomí klubu a udělení výjimky, též bez dodání potvrzení
veterinárního lékaře o vyšetření feny na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav
březost umožňuje bez nadměrných rizik.
KCHZ projednala vaši žádost a konstatuje, že řešení popsané situace je plně
v kompetenci chovatelského klubu.

2) Žádost Mops klubu České republiky ohledně spojení 2 přenašečů stejného
genetického onemocnění
2.1 Mops klub ČR se tímto obrací na KCHZ se žádostí o stanovisko a doporučení
postupu v případě spojení dvou jedinců, kteří jsou přenašeči dědičného onemocnění, a
to nekrotizující encefalitidy mozku. Oba jedinci byli vyšetřeni dříve, než se uskutečnilo
krytí. Majitelka psa uvedla, že se před krytím telefonicky dotazovala jednoho ze
spolumajitelů feny, zda je fena na onemocnění testována, protože její pes je přenašeč a
může krýt pouze feny, které přenašečky nejsou. Bylo jí sděleno, že fena byla testována
a přenašečka není. Dle sdělení spolumajitelů feny došlo k chybě v komunikaci, kdy si
jeden ze spolumajitelů myslel, že fena přenašečkou není. Dále klubu sdělil, že považuje
řešení situace ze strany klubu za bezpředmětné, protože krytí dvou přenašečů není nikde
zakázáno. Klub uvádí, že vyšetření není povinné, ale onemocnění je celosvětově známé.
Výbor klubu se domnívá, že v případě, že chovatel své chovné jedince započal sám
dobrovolně testovat, vyjadřuje tím záměr řídit se výsledky těchto testů při plánování
svého chovu a nemůže se odvolávat na to, že není možné krytí dvou přenašečů
postihnout.
KCHZ projednala popsanou skutečnost a konstatuje, že v daném případě není
možné prokázat, zda se oba majitelé vědomě dopustili uvedeného přestupku, neboť
uvádějí, že došlo k omylu v komunikaci, kdy si p. P. myslel, že fena není přenašečkou,
a tedy může být kryta výše uvedeným psem.
2.2 U tohoto krytí bylo též zjištěno porušení čl. V bodu 8 Zápisního řádu ČMKU.
Krytí bylo hlášeno a krycí list podepsán spolumajitelem p. F. , ačkoli na krytí byl s fenou
spolumajitel p. P. V PP feny jsou oba uvedeni jako spolumajitelé. Při vyžádání smlouvy
o spolumajitelství bylo sděleno, že žádnou nemají. Bohužel neexistuje ani smlouva
upravující právo chovu na feně. Dle sdělení plemenná kniha eviduje jako majitele pouze
p. P. Hlášení krytí a podpis krycího listu bylo učiněno osobou, která nemá k feně právo
podpisu.

KCHZ nepřísluší posuzovat normativy klubu týkajících se spolumajitelství psů.

3) Podněty týkající se chovu plemen špičů zastřešených dvěma chovatelskými kluby
a) KCHZ obdržela stížnost na nezodpovědný přístup chovatelky a neodborné a
neprofesionální jednání poradkyně chovu pro ráz německý špic velký. Fena
velkého černého špice Kelly Black Ren-Jan Moravia byla vyšetřena na
dysplazii kyčlí s výsledkem DKK C. Dle sdělení Klub chovatelů špiců na
členské schůzi dne 16.02.2019 ustanovil následující podmínky pro
sestavování chovných párů. Je-li jeden z rodičů PL nebo HD 3, musí být
partner 0. Je-li jeden z rodičů PL nebo HD 2, musí být partner 0 nebo 1. Tyto
podmínky byly navrženy členskou základnou, aby se omezilo spojení dvou
postižených jedinců a došlo k ozdravení chovu. Výše uvedená fena byla
kryta psem Felix Dubský dvůr, který má rovněž DKK C. Podavatelka
stížnosti uvádí, že se jednalo o 1. vrh feny a to ve věku 6,5 let. Obě osoby
(chovatelka, poradkyně) již nejsou členkami Klubu chovatelů špiců (KCHŠ),
ale staly se členkami nově vzniklého Klubu chovatelů německého špice
(KCHNŠ), kde zastávají hlavní a dílčí funkce poradců chovu. Dále dle
sdělení autorky stížnosti nedošlo ke sjednocení chovných podmínek pro oba
kluby.
K výše uvedenému vrhu chovatelka požádala KCHŠ o udělení
výjimky pro krytí feny psem se stejným výsledkem DKK. Po důkladném
projednání byla výjimka schválena a krycí list byl vydán.
KCHZ po prozkoumání všech doložených dokumentů shledává, že
výjimka pro uvedené spojení feny Kelly Black Re-Jan Moravia a psa Felix
Dubský dvůr byla řádně schválena hlavní poradkyní chovu paní Leou
Jonasovou, a tímto je tedy stížnost bezpředmětná.
b) Klub chovatelů špiců, z. s. se obrací na KCHZ se žádostí o řešení situace,
která nastala uznáním Klubu chovatelů německých špiců (KCHNŠ) řádným
členem ČMKU, který dle sdělení odporuje Směrnici č. 9 z roku 2012.
Předsedkyně KCHŠ uvádí, že KCHNŠ nesplňuje ani zásadní požadavek
souladu požadavků na uchovnění jedinců. V KCHŠ je pro uchovnění třeba
absolvovat bonitaci, oficiální vyšetření patel, u větších rázů pak DKK a u
všech jedinců profil DNA. KCHŠ se tedy obrací na KCHZ se žádostí o
rozhodnutí, jak nadále postupovat. Klub od požadavků zdravotních vyšetření
a DNA ustoupit nehodlá.
KCHZ obdržela i vyjádření Klubu chovatelů německých špiců, který
uvádí, že podmínky pro chov jsou naprosto stejné, jako u Klubu chovatelů
špiců. Dle sdělení KCHNŠ vycházel z podmínek, které jsou dané a sepsané
ve smlouvě o poskytování chovatelského servisu s PK ČMKU. Ohledně
DNA profilu KCHNŠ uvádí, že nespadá mezi zdravotní vyšetření, které
ovlivňuje zdraví populace, požadavek byl projednán KCHŠ na mimořádné

členské schůzi 16.02.2019 s tím, že DNA se přikládá k zápisu štěňat, nejedná
se o podmínku k uchovnění.
KCHZ má za prokázané, že v obou klubech, tedy KCHŠ a KCHNŠ,
jsou shodné podmínky k uchovnění, a to bonitace a dále zdravotní vyšetření
luxace čéšky (ráz trpasličí, malý, střední špic), DKK u rázu velký a vlčí špic.
DNA profil není zdravotním vyšetřením , nýbrž identifikací jedince. Ve
smlouvě KCHŠ s PK ČMKU také DNA povinnost není uvedena.

4) Podnět chovatelů ruských hladkosrstých toyů R. Doležalové, J. Vaňkové, V.
Schmidtové o řešení situace v chovu hladkosrstých toyů
Dosud není umožněno spojovat jedince v dlouhosrsté varietě s varietou hladkosrstou.
S výjimkou ČR a Rakouska je toto možné v rámci FCI ve všech státech. KCHZ
doporučuje P ČMKU, aby tuto možnost v ČR umožnila.

Zápis podléhá schválení P ČMKU.
Zapsala: E. Trčalová
Ověřovatel zápisu: F. Nahodil
Zápis jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými členy KCHZ.

