Zápis z jednání výboru KCHBO v období 01.02.-31.03.2016
V průběhu tohoto období projednával výbor následující záležitosti:
Výstava Morava
Nabídka na uspořádání podzimní klubové výstavy v těchto areálech: KK Zetor, výstaviště Přerov,
areál lovecké chaty v Horce nad Moravou (u Olomouce). Vzhledem k finančním požadavkům majitelů
areálů se výbor kloní k poslední možnosti. Pověřuje Lenku Dušánkovou zjištěním dalších detailů. U
akce bude v neděli PP+PT.
Žádost o dotaci
Členka klubu Kateřina Čechová odeslala předsedovi žádost o vyplacení dotace za úspěch na N.E.
Francie. Tyto žádosti jsou běžně po odkontrolování propláceny, paní Čechová však podala žádost
později. Za pozdní dodání se omlouvá a odůvodňuje ho porodem v termínu stanoveném pro podání
žádosti. Žádosti bylo vyhověno.

Bannery
Výbor obdržel od paní Ragánové dotaz, zda disponuje bannerem s klubovým logem. Klub žádný
takový banner nemá, nicméně výboru připadá jako dobrý nápad takový banner pořídit, tak abychom
se mohli zviditelnit na našich akcích. Výbor zjistí možnosti jeho výroby. Uvažujeme o 2ks bannerů.
Mistrovství AUO v pasení
Dle dohody z ledna paní Ragánová zajistila termín a místo pro Mistrovství KCHBO v pasení AUO,
výbor schválil datum 27.-28.08.2016 v Martínkovicích. Areál je zajištěn, akce je povolena od Spolku
pasení, dohodnutý rozhodčí Radko Loučka, náhradní rozhodčí Ivana Horská. Zažádáno o pracovní
tituly CACT a CACIT. Titul CACT přidělen, titul od FCI CACIT nepřidělen.

Podpora reprezentace na MS BO 2016
Vzhledem k plánované částce v rozpočtu a předpokládanému množství reprezentantů (15) se výbor
rozhodl podpořit každého reprezentanta příspěvkem 700Kč na startovné (jako v minulých letech) a
1000 Kč na oblečení.
Tituly na klubových a speciálních výstavách
Rozhodnutím výboru se od 1.7.2016 ruší tituly res.BIS na klubových a speciálních výstavách klubu.
Renata Tvrdá – nechtěný vrh
Chovatelka Renata Tvrdá nahlásila nechtěné krytí své feny Ischa Dog Arabat a psa Sorbo Randy Dog
– viz předchozí zápis z r.2015.
Další dění ohledně tohoto vrhu viz dokument: Kontrola chovu Renaty Tvrdé, CHS Randy Dog.
Poté, co chovatelka obdržela dopis ohledně zahájení kárného řízení a ohledně nařízení DNA ověření
původu pro oba vrhy, opět upravila tvrzení ohledně toho, kdo jsou rodiče vrhu Tervuerenů (již třetí
verze). Nyní udává, že rodiči jsou Sorbo Randy Dog a Madelain Dog Arabat a že pes Jeremias Nobby
Rock, kterého udala jako jednoho z otců není otcem tohoto vrhu. Dále po obdržení výše uvedeného
dopisu chovatelka požádala dne 16.03.2016 o legalizaci vrhu a vystavení PP, kde zároveň ovšem
udává, že majitelem feny Madelain Dog Arabat není ona, ale její syn.
CHK se společně s výborem usnesla, že není kompetentní rozhodovat o vydání PP, pokud byl
porušen Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 Sb., paragraf 7a, odst.2,
k němuž se váže Vyhláška 21/2013 Sb. ze dne 23.01.2013 o stanovení podmínek při chovu psů a
koček, paragraf 1, bod a). Jelikož klub není tvůrce těchto zákonných norem, necítí se ani kompetentní
z nich povolovat výjimky. V tomto smyslu byla paní Tvrdá vyrozuměna.
Poplatek za výjimku byl zaslán složenkou typu „C“ k hlavní poradkyni chovu dne 30.03.2016
Pozn.: případ dále pokračuje

Kamila Filipová – odchov bez PP
Klub obdržel informaci od paní Lenky Chrdlové ohledně odchovů NO bez PP u chovatelky Kamily
Filipové, CHS z Labského přívozu. Podání bylo doloženo dokumenty – korespondencí ohledně
prodeje těchto štěňat, ze které jasně vyplývá, že jsou inzerovány paní Kamilou Filipovou, komunikace
s kupci také probíhá z její strany a o štěňata se stará ona.
Paní Filipová není letos členkou KCHBO, z.s.
Výbor předal tyto materiály dotčeným organizacím, tj. ČKNO a ČKS.
Výjimka pro reprezentaci na MS BO
Výbor schválil reprezentace na MS BO 2016 ve Francii ve složení:
Obedience: Marie Vágenknechtová a Alaia Black z Kovárny do kat.2, Hana Abrahámová a Xapp
Deabei do kat.1
Mondioring: Věra Hlaváčková a Bowle Bennet Štíhlouš do kat.3, Michal Čtvrtečka a Divin
Olbramovický kvítek do kat.2, Martin Uřičař a Jatagan de Alphaville Bohemia do kat.1
Agility: Jakub Štýbr s Ykuk Deabei, Jitka Janásková s Lunel, Eliška Dolníčková s Adrienem
z Krasového kraje, Carlo Magnoli s Edge des Plaines de Minervois, Natálie Kopperová s Chitou
Durnitor, Nikola Kajpušová s Art Sites Moravia Masai Mara, Kateřina Glogarová s Jimina Alta Escuela
a Nikol Banotová s Berenis Yabalute. Náhradníci: Monika Prokopová s Munchanga’s First a Jamma
Simply Divine. Soutěž družstev: Štýbr, Janásková, Dolníčková, Magnoli, náhradník Kajpušová.
Dne 04.04.2016 byl výbor kontaktován vedoucí družstva Mondioring paní Hlaváčkovou s prosbou, zda
by bylo možné udělit výjimku pro reprezentanta v Mondioring Jiřího Tomana se psem Eclipse
Olbramovický kvítek. Protože reprezentace není naplněná, výbor žádosti vyhověl.

MR v Agility 2017
Výbor pověřil Lenku Dušánkovou jednáním s rozhodčím Sashou Grunderem ohledně jeho nominace
na MR BO a AUO v Agility 2017

DNA profily
Klub přestal zasílat hromadné odběry do laboratoře Genservice na podzim 2014 (viz zápis:
http://kchbo.com/?download=2014_chovatelska.pdf) a od té doby pro hromadné odběry využívá
laboratoř Genomia, pracující s vyšším standardem ISAG2012.
V poslední době se ale množí jedinci, u kterých nelze ověřit původ, protože nesedí dva či tři lokusy.
Rodiče těchto jedinců jsou testovaní v laboratoři Genservice a chyba se týká stále stejných lokusů.
Majitelé se pokoušeli vyřešit situaci s laboratoří Genservice (obvykle laboratoř na požádání
přetestuje), ale bohužel bez úspěchu.
Klub KCHBO tedy opět začal (v rámci svých možností) prověřovat dokumenty vydané laboratoří
Genservice. Při této příležitosti jsme zjistili, že laboratoř Genservice vydává souhlasné stanovisko
k ověření původu i pro jedince, kterým nesouhlasí dva, tři či dokonce čtyři lokusy! Pro srovnání jsme
provedli pokus, kde se potomek srovnával nikoliv k jeho pravé matce a otcovi, ale k jeho pravé matce
a strýcovi. Původ neseděl o tři lokusy. Je tedy zjevné, že takto nelze původ potvrdit, protože se třemi
chybnými lokusy může být pes klidně potomkem jiného (příbuzného) psa. Klub se dotazoval
v Genomii na jejich postup, Genomia ověřuje původ pouze pokud nesedí max.jeden lokus a to ještě
v repetici.
Dále jsme dotazováním na ČIA zjistili, že laboratoř Genservice vypršela ke dni 27.02.2014 akreditace
ČIA. O další prodloužení akreditace laboratoř nepožádala. Klub nebyl ze strany laboratoře informován
o tom, že již nemá akreditaci. Ve své reakci pro ČKNO laboratoř uvedla, že to je proto, že tam již
nepracuje paní Hovorková a že to je jedno, neboť je zaštiťuje Laboratoř agrogenomiky MZLU v Brně.
Dotazováním na Českém akreditačním institutu (ČIA) bylo zjištěno, že akreditace není vázaná na
konkrétní osobu, ale je vázaná na zaměstnance splňujícího patřičnou odbornou způsobilost. Rovněž
dle názoru ČIA není možné, aby držitel akreditace zaštiťoval laboratoř, která jí nemá. Jediným
možným vysvětlením by bylo, kdyby se vzorky zpracovávaly v Laboratoři agrogenomiky MZLU v Brně
a Genservice by ve zpracování vzorku nehrál podstatnou roli. V tomto duchu se vyjádřuje Genservice
na protokolech („Genetický typ zvířete byl stanoven v Laboratoři agrogenomiky MZLU v Brně, která je
akreditovanou zkušební laboratoří č.1030“). Dle zkušeností však se vzorky zaslanými přímo do
Laboratoře agrogenomiky MZLU v Brně dosud nebyly žádné problémy a pokud chce někdo tuto
laboratoř využít, může tak učinit přímo.
Dále klub ověřením veřejně dostupných listin na státem provozovaném portálu Justice.cz zjistil, že
paní Hovorková, která byla jednatelkou Genservice a zároveň soudní znalkyní, již jednatelkou není a
z listin jasně vyplývá, že je její zdravotní stav natolik závažný, že zřejmě není pravděpodobné, že by

se v dohledné době zpět do pracovního poměru v laboratoři vrátila. Ani o tom, že paní Hovorková (se
kterou klub uzavíral smlouvu) již v laboratoři nepracuje nebyl klub informován, a to přesto, že se jeho
zástupci v minulosti několikrát snažili s ní spojit.
Celý postup laboratoře, která zamlčela takto důležité informace považuje klub KCHBO za velmi
neseriózní a ode dne 01.04.2016 nebude uznávat její profily.
Další postup klubu bude po poradě s právníkem.
Popisné přehlídky a povahové testy
Vzhledem k okamžitému naplnění první jarní akce výbor rozhodl uspořádat jednu další akci navíc proti
kalendáři. O termínu a umístění se jedná.

