ZPRÁVA HLAVNÍHO PORADCE CHOVU ZA ROK 2014
Elektronické krycí listy
Naši členové si mohou generovat elektronické krycí listy již od roku 2012. Podmínkou je členství v klubu a
chovná fena v majetku člena. Následně se může člen přihlásit do databáze a zde si krycí list sám generovat.
V průběhu roku došlo k dočasnému výpadku části této funkce, kdy generované krycí listy přestaly
průběžně chodit na mail HPCH, toto bylo opraveno s novým správcem databáze.
Nyní přijde KL nejen na mail HPCH, ale paralelně i na mail majitele feny (plus jej samozřejmě vidí na
obrazovce a může si jej odtud vytisknout, jako to bylo dříve).
Rok 2014 ukázal, že chovatelé tuto funkci vítají a tak prakticky vymizely krycí listy vystavované v písemné
podobě poradcem chovu. Bylo vygenerováno celkem 1 KL na Laekenoise, 5 KL na Groenendaely, 18 KL na
Australské ovčáky, 21 KL na Tervuereny a 38 KL na Malinoise. Drtivá většina KL byla ještě v průběhu roku
využita.
„Zkažených“, tj. opakovaně generovaných krycích listů bylo nepatrně méně, než vloni, ale stále tento
problém přetrvává. Prosím negenerujte krycí list několikrát za sebou, systém jim přiděluje unikátní čísla a následně
očekává za ně platbu. Prostudujte si dopředu návod, jak s aplikací pracovat.
Zároveň nezapomínejte za krycí list zaplatit!

DNA profily / ověření původu
DNA profily jsou povinné od roku 2011. Povinnost se vztahuje nejen na nově uchovněné jedince, ale i na
jedince od té doby použité v chovu!
V roce 2014 bylo vyšetřeno 103 psů, z nichž 53 bylo prověřeno i co se týče původu, což je 51,5%, opět o
něco vyšší procento, než vloni. Zde bych chtěla upozornit na to, že se stále vyskytují i psi, jejichž rodiče mají
zpracovaný DNA profil a je tudíž možno ověřit jejich původ, ale majitel nezažádá. Podle Zápisního řádu je to jeho
povinnost (a jinak by celá akce s DNA profily poněkud ztrácela smysl). Pokud si nejste jistí, zda rodiče Vašeho psa
mají DNA profil, prosím kontaktujte hlavní poradkyni chovu. V evidenci máme i poměrně bohatou sbírku DNA
profilů zahraničních psů.
V roce 2014 však také DNA testování přineslo smutnou zprávu – a to vrh s nesedícím původem
(resp.původ nesedí minimálně u 4 zvířat z tohoto vrhu). Poněkud skandální v tomto byla role laboratoře i role klubu
CMC, pod jejichž křídly byl vrh odchován – podrobnosti viz Zápis ze schůzek chovatelské komise.
K dnešnímu dni tedy máme už dva vrhy, kde byl odhalen úmyslný podvod ze strany chovatele; ani jeden
vrh nebyl odchován prostřednictvím našeho klubu.
Celková částka vyplacená na dotacích za DNA byla 8.400 Kč.
HROMADNÉ ODBĚRY:
Odebraných
celkem

Odebíraní v rámci
uchovnění

Již dříve nebo
dosud
neuchovnění psi

Ratenice

27

27

0

Letohrad

6

6

0

Mladá Boleslav

8

0

8

Přerov

20

19

1

Kralupy

24

24

0

Celkem

85 psů

76 psů

9 psů

Akce

Uplatněné dotace
3.800 Kč
(19 psů)
400 Kč
(2 psi)
-2.000 Kč
(10 psů)
2.200 Kč
(11 psů)
8.400 Kč (42 psů)

Vloni bylo na dotacích vyplacen 12.400 Kč, předloni 12.900 Kč.
Podpora členů klubu dotacemi na hromadných odběrech zůstává, stejně jako vyšší dotace pro veterány a
zařazení DNA ověření původu štěňat do Zdravotního programu (= možnost získat slevy na PP štěňat).

Zdravotní program
Kromě finanční podpory na hromadné odběry DNA mohou členi KCHBO využít i dalších výhod zdravotního
programu.
V případě slev na rodokmeny pro štěňata bylo v roce 2014 vyplaceno celkem 6.450 Kč. Na tuto slevu má
nárok chovatel, člen KCHBO, odchovávající prostřednictvím našeho klubu, pokud jeden či oba rodiče vrhu plní
stanovené podmínky ohledně nepovinných zdravotních vyšetření. Pokud tyto podmínky plní jeden rodič, může
chovatel nárokovat 50 Kč z ceny rodokmenu každého štěněte v tomto vrhu, pokud podmínky plní oba rodiče,
dosáhne sleva výše 100 Kč.
Slevu ve výši 250 Kč na cenu uchovnění (popisná přehlídka + povahový test) může oproti tomu využít i
nečlen. Členovi se tyto akce zlevní na konečných 100 Kč, nečlenovi na 300 Kč, což je výjimečně vstřícná cena. Na
uplatnění slevy musí pes ke dni akce plnit podmínky ohledně nepovinných zdravotních vyšetření. V roce 2014 byla
tato sleva uplatněna u 15-ti psů (celkem tedy majitelé zaplatili o 3.750 Kč méně).
Podrobnosti ohledně zdravotního programu najdete na webu klubu v sekci Chov a zdraví.
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