Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 13.09.2022
Přítomni: F. Nahodil, R. Bočanová, R. Soukup, A. Brůžková, E. Trčalová
Přizváni: V. Chrpová, L. Široký, za právní oddělení ČMKU manželé Šlaufovi

ad 2) z minulého jednání; Žádost o přezkoumání výsledku bonitace
Na minulém zasedání KCHZ projednala podnět týkající se přezkoumání
výsledku bonitace pořádané Klubem ruských a asijských ovčáckých psů, dne
27.03.2022. Pes nebyl uznán chovný pro vylučující vadu z chovu, a to zkřížený skus.
Majitelka žádala KCHZ o přezkoumání skusu psa a výsledku bonitace.
KCHZ navrhla P ČMKU vyžádat si vyjádření klubu, jakým způsobem se klub
vypořádal s odvoláním proti výsledku bonitace, které mělo být zasláno dne 3. 4. 2022
výboru klubu i revizní komisi.
KCHZ obdržela vyjádření předsednictva a revizní komise Klubu ruských a asijských
ovčáckých psů ze chovatelského klubu, „výbor i revizní KRaAOP vyjádřili souhlas se
závěrem bonitační komise ze dne 27.3.2022, kdy pes Hiro Naspo, zápisové číslo
ČMKU/KAO/4673, nebyl uchovněn na základě posouzení jeho skusu“. KCHZ se s tímto
stanoviskem ztotožňuje a považuje věc za uzavřenou.
1) Zápis importovaného jedince
PK 1 žádá KCHZ o stanovení závazného postupu pro zapsání
importovaného jedince z USA plemene pudl UBK My Brindle Dream Luis, AKC
PR23800804 s full registration. Jedinec má v PP uvedeno zbarvení černá – bílé znaky,
otec: černá-apricot-bílé znaky, matka: černá. AKC standard oproti FCI standardu
uznává další zbarvení, a to modrou, café au lait a krémovou. Vícebarevní jedinci jsou
diskvalifikováni. FCI standard jako vylučující vadu uvádí: jakákoliv stopa bílé na těle
u všech psů jiné než bílé barvy. AKC neuznává plemeno vícebarevný kudrnatý pes.
PK 1 se domnívá, že se tedy jedná o jedince plemene pudl, který by měl být zapsán
jako nestandard, včetně omezené registrace s ohledem na netypické zbarvení.
Případně, jedince zařadit do neuznaného plemene vícebarevný kudrnatý pes, po
dohodě s chovatelským klubem, a to do P Regu, jako titre initial. PK tedy prosí KCHZ
o stanovení závazného postupu.
KCHZ doporučuje P ČMKU oslovit dotčené kluby k zaujetí stanoviska k zápisu tohoto
jedince.

2) Brachycefalická plemena – ozdravné programy
ČMKU obdržela požadavek od FCI na vyplnění dotazníku týkajícího se
brachycefalických plemen konkrétně ozdravných programů zavedených v
chovu. Osloveny byly chovatelské kluby zastřešující následující plemena: anglický
buldok,
belgický grifonek, bruselský grifonek, brabantík, bostonský teriér,
francouzský buldoček, japan chin, King Charles španěl, mops, opičí pinč, pekingský
palácový psík a shih-tzu. Na základě zaslaných podkladů od jednotlivých členských
zemí FCI vytvořilo přehlednou tabulku a dále FCI cirkulář č 30/2020 s návrhem
dalšího postupu zkvalitňování chovu uvedených plemen.
KCHZ se podrobně zabývala jednotlivými body tohoto dokumentu – viz
www.fci.be/en/Healthy-Breeding-Dog-Welfare-informative-package-3573.html
z kterých vyplývají následující úkoly pro budoucnost
-

Informovat kluby prostřednictvím překladu materiálů z FCI zastřešující chovy
disponovaných plemen

-

Používat v chovu zdravé jedince ovšem se zachováním genetické variability! Do
chovatelských normativů zavést termín a/ chovný jedinec b/ chovný jedinec
s podmínkou, takovou, aby byla kontrolovatelná.

-

Proškolení veterinářů na hodnotící systém na BOAS a zavedení jednotné
cambridgeské metody pro potřeby ČMKU a FCI

-

Prostřednictvím klubů iniciovat zavedení národního registru vyšetřených jedinců
na BOAS

-

Osvěta k vnímání jedinců chovaných pod ČMKU potažmo FCI, jako jedinců
s kontrolovaným zdravím a poukázat na zdravotní problémy jedinců
neregistrovaných pod ČMKU

-

Vyprecizovat program vzdělávání kynologů (rozhodčí, zástupci chovatelských
klubů ...) – školení, edukační materiály

-

Výměna informací/statistik mezi ČMKU a FCI

-

Navrhnout předsednictvu ČMKU zahájení jednání s KVL a MZe ČR ve smyslu
zákonné povinnosti podání reportu o všech operacích, zákrocích spojených
s úpravou vzhledu nebo zakrývajících závažné dědičné onemocnění či o případné
eutanazii ze sledovaných zdravotních důvodů a zákazu chovu na jedincích
s takovými zákroky. Propojení s registrem čipů

-

Pro regulérnost statistik v rámci jednání s KVL požádat o uvádění registračního
čísla průkazu původu psa a pokud toto nemá, pak jedince uvádět jako psa vzhledu
nejvíce podobného plemene

-

Navrhnout předsednictvu vyžádat od CHK specifikaci parametrů/vyšetření u
jednotlivých plemen jako podmínku k uchovnění jedince, zpracování těchto
informací a doplnění do tabulky cirkuláře FCI k poslední aktualizaci 03/03/2021

Zápis podléhá schválení P ČMKU.
Zapsala: Renáta Bočanová

Ověřovatel zápisu: František Nahodil

Zápis jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými členy KCHZ.

