Zápis Komise pro Chov a zdraví 13.10.2008
Přítomni: MUDr. V. Novotný, Ing. M. Přibáňová, R. Soukup, M. Fialová, MVDr. O.
Meloun
Omluveni: MUDr. F. Nahodil

1) Otázka vydání PP na vrh "B" plemene australský honácký

pes chovatelské stanice Green Ranch paní L. Doubravové
Kopie o zaplacení členských příspěvků do KCHMPP - 12.1.2008, platba pod jménem
Doubrava Viktor, ke stejnému datu je adresována žádost o vydání krycího listu (KL). KL
vystaven a odeslán 1.3. 2008, vrh narozen 23.3.2008. Krytí bylo uskutečněno dle
dokladů 18 - 22.1.2008. 4.5. bylo provedeno očipování štěňat, ale klubu toto nebylo
oznámeno. V červnu 2008 byla štěňata otetována několika různými veterináři.
Závěry komise - v žádném z materiálů nebyl zpochybněn původ štěňat. Chovatelka kryla
fenu před vystavením krycího listu. Z přiložené dokumentace vyplývá, že chovatelka
nechala celý vrh jednotně označit čipováním dne 4.5.2008, tento úkon nebyl potvrzen na
přihlášce k zápisu vrhu, klub byl informován 23.5. obdržením kopií registračních karet
vystavených veterinářem. Nebyly přiloženy čipovací samolepky.
23.5.2008 byla klubu zaslána žádost o tetovací čísla a průkazy původu s kopiemi
registračních karet k čipům, která byla adresována paní Jeníkové (zástupkyně
výkonného výboru KCHMPP), nikoliv vedení klubu. Tento krok vidí Komise pro chov a
zdraví jako reakci na korespondenci s klubem, který chovatelce vytknul porušení
Směrnice ČMKU o označování štěňat narozených v ČR a Zápisní řád KCHMPP,
přičemž tato směrnice ČMKU nebyla chovatelkou porušena, ale nebyla správně
doložena.
Přes některá administrativní pochybení nevidí Komise pro chov a zdraví důvod k
nevydání PP na vrh "B" plemene australský honácký pes chovatelky L. Doubravové.
Řešení přestupků proti normám KCHMPP je plně v kompetenci příslušného klubu.

2) Neplnění dohody o jednotných chovných podmínkách mezi

Novofundland klubem ČR se sídlem v Praze a Klubem
novofundlandský pes se sídlem v Brně
Případ projednalo P ČMKU a ukončilo dne 21.8.2008. Komise pro chov a zdraví bere
rozhodnutí P ČMKU na vědomí. Dále komise pro chov a zdraví připomíná, že pojem
"jednotné chovné podmínky" neznamená identické chovné podmínky, ale takové, které
musí vycházet ze stejných principů, tj. např. výstava, bonitace. Otázka technického
provedení a posouzení psů je věc každého klubu a pozvaných rozhodčích.
.

3) Zápis č. 16 předsednictva ČMKU ze dne 26.6.2008
Komise pro chov a zdraví bere na vědomí rozhodnutí P ČMKU nevydat průkazy původu

pro vrh štěňat plemene shar-pei na feně, která nedosáhla zákonem stanovenou
minimální věkovou hranici. V tomto případě došlo k porušení zákona na ochranu zvířat
proti týrání č. 246/1992 Sb. a proto řešení tohoto případu bereme jako precedentní.

4) Mezistandardní krytí plemen pyrenejských ovčáků
Žádost KCHMPP o stanovisko ohledně povolení mezivarietního krytí mezi pyrenejským
ovčákem s dlouhou srstí v obličeji (standard FCI č. 141) a pyrenejským ovčákem s
krátkou srstí v obličeji (standard FCI č. 138).
Závěr komise - komise k této otázce nemůže zaujmout žádné stanovisko, protože
případné mezivarietní křížení u pyrenejských ovčáků (stand. FCI č. 141 a FCI č. 138)
může případně povolit pouze země původu plemen, obdobně jako v minulosti v případě
mezivarietního křížení u belgických ovčáků. Na základě toho komise pro chov a zdraví
doporučuje prostřednictvím sekretariátu ČMKU vyžádat stanovisko země původu ve věci
mezivarietního krytí pyrenejských ovčáků. Stanovisko země původu je pro nás závazné.

5) Žádost o zařazení psa plemene německý ovčák Bak

Belejčákov dvor do Pomocného registru ČMKU.
Komise pro chov a zdraví byla seznámena s případem psa plemene NO Bak Belejčákov
dvor, u kterého nebyl potvrzen původ dle průkazu původu DNA testem provedeným v
Německu. Tento pes byl zapsán do P Registru ČMKU.
Komise při studování podkladů upozorňuje příslušnou plemennou knihu na dodržování
mezinárodního značení výsledků RTG DKK a DLK a to uvádění zásadně velkými
písmeny.

6) Žádost Alaskan malamute klubu ČR (AMKČR) o spolupráci

při sjednání schůzky mezi kluby AMKČR a KSP za účelem
sjednocení chovných podmínek.
Byli jsme požádáni o svolání a sjednání schůzky mezi AMKČR a KSP za účelem
sjednocení chovných podmínek na půdě ČMKU se zástupcem komise pro chov a
zdraví. Komise prostudovala materiály - zápis z jednání klubů pro plemeno Aljašský
malamut (AMKČR + KSP) ze dne 13.4.2005 o jednotných chovných podmínkách. Zápis
obsahuje 9 bodů, které vytyčují hlavní zásady jednotných chovných podmínek obou
klubů, v zápise není řešena otázka minimálního věku při provedení RTG vyšetření na
DKK a bonitace.
Závěr komise - komise pro chov a zdraví doporučuje dodržet minimální věk při
hodnocení DKK 12 měsíců ( u velkých a gigantických plemen 15 měsíců - doporučení
FCI). Pokud jde o bonitaci, komisi není známa žádná zákonná norma, která by určovala
věkovou hranici. Obecně by měla bonitace respektovat takovou věkovou hranici, kdy je
u jedince daného plemene ukončen fyzický i psychický vývoj . Toto posouzení je plně v
kompetenci každého z klubů. Jednotnost chovných podmínek vidíme spíše v povinnosti
absolvovat bonitaci a v dodržení minimálního věku pro použití v chovu. Pokud bude
potřeba konzultace zástupce některého z klubů, je komise ochotna se se zástupci setkat
na dalším zasedání dne 2.2.2009.

Termín příštího jednání je stanoven na 2.2.2009 od 9. hod.
Zápis podléhá schválení P ČMKU.
Zapsala: Ing. Michaela Přibáňová, Ph.D.
Ověřovatel zápisu: MUDr. V. Novotný, MVDr. O. Meloun

