Zápis z jednání Komise pro chov a zdraví 08.03.2022
Přítomni: F. Nahodil, R. Bočanová, R. Soukup, A. Brůžková,
Omluveni: E. Trčalová
ad 1) z minulého jednání; Žádost o radu – neuchovnění feny
Na minulém jednání KCHZ projednala záležitost týkající se neuchovnění
feny plemene anglický buldok. Fena byla na bonitaci předvedena členy rodiny.
Majitelka vzniklou situace řešila a požádala klub o rebonitaci. Žádost byla
zamítnuta kvůli nedodržení lhůty 30 dní na odvolání. Dle sdělení majitelka o této
lhůtě nevěděla. Majitelka se na KCHZ obrátila kvůli vyznačeným vadám
v bonitační kartě, které jsou dle sdělení v rozporu se skutečností. Součástí žádosti
je též bonitační karta, kde chybí součet bodů a vysvětlení rozhodnutí o nechovnosti.
KCHZ navrhla P ČMKU požádat o vyjádření Moravskoslezského buldog –
mops klubu, neboť z přípisu nebylo jasné, zda členové rodiny byli od majitelky
feny písemně zplnomocněni k právnímu úkonu, jakým předvedení na bonitaci
nepochybně je.
Moravskoslezský buldog – mops klub, z.s. (MSBMK, z.s.) zaslal vyjádření
k výše uvedenému. Klub si zpětně neuvědomuje, zda členové rodiny majitelky
předložili písemné zplnomocnění k právnímu úkonu (předvedení feny na bonitaci).
Dle sdělení klub běžně nezjišťuje, zda jedince na bonitaci předvádí majitel,
chovatel, nebo osoba pověřená. Pro klub je důležitá kontrola identity jedince. Ve
svém vyjádření MSBMK, z.s. uvedl, že fena na bonitaci nastoupila s těžkou
nadváhou, již samotná hmotnost ji vylučovala z chovu. Bonitace byla započata,
musela být tedy dokončena. Dalším vylučujícím bodem z chovu byl bod M –
viditelné zuby při uzavřené tlamě, dle standardu by zuby neměly být vidět.
Vylučující vady jsou v kartě označeny písmenem X. Klub upřesnil, že se na
bonitační kartě neuvádí žádný součet bodů, dle karty se uvádí bonitační kód jedince.
MSBMK, z.s. dále uvedl, že žádost o rebonitaci nebyla majitelkou zaslána v řádně
stanovené lhůtě tj. 30 dní, viz Řád chovných přehlídek MSBMK, z.s. bod 9.
Závěrem klub uvedl, že i v případě opakované bonitace by fena s ohledem na
těžkou vadu (zuby viditelné v uzavřené tlamě) nebyla uchovněna.
KCHZ se seznámila s vyjádřením klubu, které akceptuje a navrhuje P ČMKU
tuto záležitost odložit.
P ČMKU 1.4.2022 případ ukončuje
ad 2) z minulého jednání; Podnět týkající se omezené chovnosti feny
Na předchozím zasedání se KCHZ zabývala omezením chovnosti feny
plemene mops. Fena byla na bonitaci rozhodčí ohodnocena s jedním nedostatkem
a to v postavení a nesení ocasu. Následně jí byla udělena omezená chovnost
s kontrolou 1. vrhu tj. štěňata by byla k odběru až v 6 měsících a před odběrem by
byla posouzena prezidentkou klubu. Dle sdělení v chovatelském řádu takové
opatření uvedeno není, chovatelka toto řešení považuje za nepřijatelné a proti
rozhodnutí se bez úspěchu odvolala. Následně chovatelka přestoupila do druhého

klubu zastřešujícího plemeno, kde po narození řešila problém omezené chovnosti.
Pro řešení další chovnosti klub, ve kterém je chovatelka nyní členkou, sdělil, že ve
svých normativech omezený chov nemá a proto jej nelze řešit. Dle sdělení v době
bonitace (19.9.20) řád výše popsané způsoby neobsahoval a teprve 01.04.2021 byl
změněn a byli v něm stanoveny podmínky a náprava omezené chovnosti.
KCHZ prostudovala dohodu o spolupráci mezi oběma kluby (Mops klub a
Moravskoslezský buldog – mops klub, a konstatovala, že v uvedených
dokumentech není zanesena omezená chovnost. Nad to je pravděpodobné, že v
době konání bonitace dne 19. 9. 2020 nebylo toto omezení ani součástí
chovatelských normativů Mops klubu, kde byla fena bonitována. Z uvedeného
vyplývá, že toto ustanovení pro druhý chovatelský klub není závazné.
Mops klub ČR zaslal vyjádření k projednanému podnětu. Klub uvádí, že
rozhodnutí udělit feně omezenou chovnost vycházelo z možností uvedených
v bonitačním řádu klubu. Dle vyjádření prezidia Mops klub ČR je omezená
chovnost v bonitační řádu uvedena od jeho počátku. Znění tohoto řádu zaslal Mops
klub ČR, z.s. dne 27.06.20 (před bonitací) hlavní poradkyni Moravskoslezského
bulldog-mops klubu. Oba kluby byly se zněním seznámeny, byl též přístupný na
webových stránkách klubu. Dle sdělení majitelka feny výsledek bonitace
podepsala, na místě nevznesla žádné námitky a ani se proti výsledku bonitace ve
stanovené lhůtě neodvolala. V případě omezené chovnosti se jedná o standardní
postup i v jiných klubech. Mops klub ČR se důrazně ohrazuje proti tvrzení, že
v době konání bonitace 19.9.20 nebylo výše uvedené omezení součástí jeho
chovatelských normativů.
KCHZ se domnívá, že tento rozdíl v bonitačních normativech obou klubů
týkající se „omezené chovnosti“ není ošetřen v uzavřené dohodě o jednotných
chovných podmínkách, a proto je rozhodnutí plně v kompetenci klubu, pod kterým
chovatelka aktuálně vykonává chovatelskou činnost.
1) Žádost o výklad standardu
KCHZ obdržela žádost o výklad standardu u plemene lancashirský patař.
Žadatelka se konkrétně dotazuje na plnochrupost, zda je u plemena žádána, či
nikoli.
KCHZ konstatuje, že český překlad FCI standardu plemene č. 360 ze dne
30.5.2016, který je publikován na oficiálních stránkách ČMKU, explicitně neuvádí
počet zubů plemene lancashirský patař. KCHZ navrhuje P ČMKU ověřit úplnost
překladu, popřípadě vznést dotaz do země původu plemene.
2) Podnět zaslaný Basset klubem České republiky, z.s.
Basset klub ČR, z.s. (BK ČR) zaslal KCHZ podnět k projednání. Klub již dlouho
kritizuje postup Klubu chovatelů honičů, z.s. (KCHH) při uchovňování plemen
bassetů, které zastřešují oba kluby. V roce 2021 bylo zjištěno, že byla v KCHH
uchovněna fena plemene basseta s prokazatelným zálomkem. Chovná fena byla
prodána, nová majitelka na okem viditelný zálomek upozornila. KCHH záležitost
uzavřel zrušením chovnosti. Nová majitelka požádala o převod feny do BK ČR,

klub nesouhlasil a zrušení chovnosti potvrdil. Dle sdělení BK ČR měla již fena
v minulosti štěňata. BK ČR považuje za správně zrušení chovnosti, pozastavuje
se však nad tím, že mohla být uchovněna s hrubou vylučující vadou. V podnětu
se dále uvádí, že následným šetřením bylo zjištěno, že u jiné feny ze stejné CHS
proběhla bonitace dne 15.8.2020 v Mladé Boleslavi a bonitační karta byla
podepsána rozhodčí z exteriéru, která posuzovala týž den na NVP v Mladé
Boleslavi v kruhu č. 23 plemena beagle, poitevin a rhodéský riedgeback a
domnívá se, že došlo k porušení Řádu pro jmenování rozhodčích.
KCHZ konstatuje, že záležitost se zálomkem na ocase byla již vyřešena
chovatelským klubem. Podnět týkající posouzení bonitace a výstavy v jeden den
byl předán Komisi pro rozhodčí
3) Porušení jednotných chovných podmínek
Klub chovatelů naháčů žádá o prošetření opětovného porušení chovných
podmínek Klubem čínských chocholatých psů. Dle sdělení Klub čínských
chocholatých psů porušil původní znění řádu, které byl povinen respektovat po
vzniku klubu a bez žádosti o změnu či dohodu upravil řád tak, že jej zmírnil.
KCHZ konstatuje, že v obdobné záležitosti bylo již vydáno jednomyslné
usnesení P ČMKU č. 3/12/20 „ P ČMKU v tomto případě považuje bod
jednotných chovných podmínek (klinické vyšetření očí) za dodržený“. KCHZ
navrhuje Klubu chovatelů naháčů a Klubu čínských chocholatých psů uzavřít
dohodu o jednotných chovných podmínkách.
4) Výjimka v úpravě chovných podmínek pro plemeno bišonek
Plemeno bišonek je zastřešeno ve dvou klubech a to Klubem chovatelů
bichon a poil frisé, z.s. (KCHBPF) a Klubem chovatelů bišonků, z. s. (KCHB).
Oba zastřešující kluby podepsaly dne 8.2.2021 dohodu, která upravovala
jednotné chovné podmínky pro bonitování jedinců na dobu omezenou Covid 19.
Dle dohody byla změna platná pouze do doby, kdy se v ČR budou moci
standardně konat všechny výstavy psů vyššího typu. Dle výboru KCHBPF
pozbyla tato dohoda platnosti dnem, kdy se konala speciální výstavy 19.06.2021.
KCHB však zaslal návrh žádosti o další prodloužení doby výjimky do
01.08.2022. Dle KCHB tak dochází k výraznému snížení chovatelských
podmínek. KCHB jako argument uvádí například přípravou srsti jedinců na
výstavě a zcela nechovatelským záměrem stihnout do srpna bonitovat ještě
jedince, kteří jsou v současné chvíli do 12 měsíců věku.
Výbor KCHBPF s prodloužením dohody nesouhlasí a rozhodl o její okamžité
ukončení. Klub též žádá o vyjádření, zda je třeba na místě od majitelů jedinců
zbonitovaných v KCHB zpětně od 19.06.2021 k jejich přeregistraci i doložení
alespoň jednoho požadovaného posudku z výstavy.
KCHZ za situace, kdy se oba kluby nemohou shodnout na datu ukončení
výjimky, navrhuje P ČMKU, aby o ukončení této výjimky z jednotných chovných
podmínek bylo rozhodnuto k datu nejbližšího zasedání P ČMKU.

Zápis podléhá schválení P ČMKU.
Zapsala: Renáta Bočanová
Ověřovatel zápisu: MUDr. František Nahodil
Zápis jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými členy KCHZ.
Příští zasedání KCHZ je plánováno na 14. 6. 2022 v 8:30 hodin.
Další zasedání plánujeme na 13. 9. 2022

