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Zápis ze zasedání výboru konaného dne 9. září 2017 ve Zloníně 

Přítomni: Mgr. Martin Novák 
       JUDr. Lenka Šlaufová 
     Denisa Šamánková  
                Pavel Kolář 
     Kateřina Pejšová 
     Jana Vaněčková 
     
Omluveni: Jana Dvořáková 
                  
 

Řešené záležitosti: 

1. Změny bonitačního řádu 

Byly diskutovány změny bonitačního řádu vzešlé ze závěrů veřejné výborové schůze 
uskutečněné dne 27. května 2017, tj. především zavedení povinného: 

 RTG vyšetření na vrozené deformace páteře; 

 stanovení genetického profilu psa (testem DNA). 

Problematika RTG vyšetření na vrozené deformace páteře: 
Tato problematika je konzultována s MVDr. Lukášem Duchkem z VETCENTRA Duchek 
s.r.o, se sídlem: K Hájům 946/10, 155 00 Praha 13 - Stodůlky.  
Předmětné vyšetření může bonitovaný jedinec absolvovat min. ve věku 12 měsíců v den 
vyšetření. Tato vyšetření bude možné absolvovat pouze u veterinárních lékařů, kteří 
budou určeni v prováděcím metodickém pokynu k tomuto bonitačnímu řádu. Výběr těchto 
veterinárních lékařů pečlivě vybírá MVDr. Duchek tak, aby tito měli potřebné zkušenosti s 
RTG páteře, a zároveň disponovali potřebným RTG zařízením. V metodickém pokynu 
bude stanovena rovněž požadovaná a potřebná podoba rtg snímku. Potvrzení o 
absolvování tohoto RTG vyšetření bude předloženo při bonitaci.  
Zhotovený RTG snímek bude doručen posuzovateli - MVDr. Lukáši Duchkovi. 
Zpráva o posouzení RTG snímku bude doručena majiteli psa s tím, že veškeré zjištěné 
údaje, zejména RTG snímek a jeho posouzení bude archivováno pouze u MVDr. Lukáše 
Duchka, který provede vždy v ročním časovém intervalu vyhodnocení posouzených RTG 
snímků komplexně za celé plemeno a tyto výsledky budou sděleny na členské schůzi KFB. 
 
Problematika sdělení genetického profilu psa (testem DNA): 
Stanovení genetického profilu psa (testem DNA) bude prováděno na specializovaném 
pracovišti, jímž je laboratoř Genomia s.r.o., se sídlem Janáčkova 51, 323 00 Plzeň, web: 
www.genomia.cz.  
Vzorek pro stanovení genetického profilu psa musí odebrat nezávislá autorita (veterinář, 
laboratoř), která při odběru potvrdí identitu jedince do formuláře předepsaného laboratoří.  
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O připravovaných změnách bonitačního řádu bude na základě dohodnuté spolupráce mezi 
kluby informován MSBMK, a to prostřednictvím hlavního poradce chovu. 

 
 

2. Členská schůze 

Byla řešena definitivní podoba dokumentů potřebných pro svolání členské schůze na den 
14. října 2017.  
 
 

3. Soudní jednání 
Dne 11.9.2017 se uskuteční soudní jednání ve věci žaloby podané majitelkou psa A´King 
Arthur Excalibur Bohemia z důvodu neúspěšné bonitace psa. 
 

4.  

 
 

Přijatá usnesení: 

1. Souhlasí s uvedenými změnami bonitačního řádu a ukládá hlavnímu poradci chovu 
informovat o připravovaných změnách bonitačního řádu MSBMK. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0  
 

2. Bere na vědomí informaci o konání soudního jednání dne 11.9.2017 ve věci žaloby 
podané majitelkou psa A´King Arthur Excalibur Bohemia z důvodu neúspěšné bonitace 
psa 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
 
 

Zapsala: JUDr. Lenka Šlaufová  

 


