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Zápis z jednání 

mezi ČMKU a Komorou veterinárních lékařů České republiky 

ve věci brachycefalických plemen, 

uskutečněném dne 20.10.2022, 10:00-13:00 hod 

 

Místo konání: sídlo ČMKU 

Zúčastnění:   MVDr. Lubomír Široký 

   MVDr. Petra Šinová 

MVDr. Ing Veronika Chrpová, PhD. 

Rostislav Soukup 

JUDr. Petr Šlauf 

JUDr. Lenka Šlaufová 

 

 

- restriktivní opatření v chovu brachycefalických plemen v rámci některých států EU je 

znepokojivé; 

- v některých zemích EU je chov některých plemen zakázán; 

- obě strany považují tuto problematiku za velmi důležitou a shodli se, že jejich zájmem 

je zachování plemen dle Standardů FCI; 

- kluby zastřešující plemena mají zpracované ozdravné plány; 

- v rámci ČMKU řeší tuto problematiku zejména Komise pro chov a zdraví; 

- v návaznosti na FCI a národní státy navrhuje ČMKU zařadit mezi povinná a 

certifikovaná vyšetření také test BOAS, což KVL považuje za žádoucí, a to: 

o v podobě stanovené Univerzitou v Cambridgi, na základě spolupráce mezi FCI 

a touto univerzitou; 

o jedná se o mezinárodně využívaný scoring projevů brachycefalického 

syndromu (funkční test); 

o brachycefalický syndrom je multiorgánový problém, nejen problém fyzického 

vzhledu; 

o test je prvotně určen pro plemeno: mops, fr. buldoček, anglický buldok; 

o jedná se o přesně definovaný/stanovený systém; 

o pro aplikaci tohoto testu v národním státě je nutné proškolit „školitele“ přímo 

ve Velké Británii, v rámci školení, náklady na toto proškolení by uhradilo 
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ČMKU – Komora Veterinárních lékařů ČR určí zástupce, který se tohoto 

školení zúčastní; 

o školitel, resp. školitelé by proškolili zájemce z řad soukromých veterinárních 

lékařů; 

o jednalo by se o obdobný systém, resp. certifikovaný systém jako je 

v současné době pro DKK a DLK, dědičné oční vady a luxaci pately; 

o musel by přijmout sněm; 

o připraveno i pro využití mimo ordinaci, tedy venku/v přirozeném prostředí; 

o na výstavách a obdobných akcích je hodně podnětů, 

pravděpodobnější/vhodnější tedy bude test u soukromého veterinárního 

lékaře; 

o problematické je v souvislosti s tímto absence odlišení psů s PP/bez PP, které 

zkreslují statistiky výskytu zdravotních potíží – řešením by byla specifikace 

v centrální evidenci psů nejen u psů s PP, ale i bez PP. 

 

- studentům chybí informace ohledně jednotlivých plemen a jejich specifik, navržena 

možnost vytvořit výukové materiály a nabídnout je studentům; 

- Petpas by mohl mít více kolonek pro chovatele (aktuálně jsou jen dvě), potom je 

nutné vystavit nový petpas; 

- navržena spolupráce KVL, ČMKU a SVS při osvětě týkající se koupě zvířete 

S PP/bez PP; 

- v důsledku neefektivní legislativy chybí kontroly a tresty postihující množírny; 

- vzhledem k aktuální situaci by bylo žádoucí evidovat v centrální evidenci psů vybrané 

úkony (císaře, pately apod.); 

- návrh oslovit o spolupráci MVDr. Tomka - zajistí MVDr. Šinová 

- byla dohodnuta další setkávání zúčastněných stran – v termínech dle potřeby s místy 

konání v sídlech stran 

 

 

 


