Zápis ze schůze sekce akita inu KCHMPP o.s. konané dne 25.9.2011 v Nových Jirnech.
Účast: dle prezenční listiny + členové výboru KCHMPP a předsedkyně DR KCHMPP o. s.
Předseda klubu a člen sekce pan J. Rudolf přivítal přítomné. Představil funkcionáře klubu a poradkyni
chovu pro plemeno akita inu (dále jen AI) p. Mgr. V. Rybárovou, členku výboru KCHMPP o. s. P. Mgr.
Rybárová byla do funkce ustanovena výborem, je dlouholetou chovatelkou a budoucí rozhodčí
exteriéru. Má tedy všechny předpoklady funkci zvládnout.
Slova se ujala p. Mgr. Rybárová, poradkyně chovu (dále jen PCH), která také přivítala přítomné.
Vysvětlila svou představu vedení sekce s tím, že klade důraz na dodržování všech řádů a předpisů.
Upozornila, že hlasovat mohou pouze členové sekce.
Přítomno 18 členů sekce.
1. PCH podle pozvánky na schůzi vyzvala k navržení sčitatele. Návrh z řad členů sekce
nevzešel. Navržena členka výboru p. Ing. K. Milbachová jako nestranná osoba.
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se hlasování 0
Závěr: Sčitatelkou schválena Ing. K. Milbachová.
2. Dále PCH podle pozvánky na schůzi vyzvala přítomné k navržení zapisovatele. Návrh z řad
členů sekce nevzešel. Navržena členka výboru p. Ing. A. Košťálová.
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se hlasování 0
Závěr: Zapisovatelkou schválena Ing. A. Košťálová.
3. PCH navrhla schválit přítomnost hosta na schůzi sekce.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 3
Závěr: Schválena přítomnost hosta na schůzi sekce.
4. Program dle pozvánky akceptován bez připomínek.
5. PCH sdělila důvody, proč výbor rozhodl o změně poradce chovu. Pan L. Kortiš na funkci
rezignoval v červenci. Chovatelský servis musí fungovat. V sekci je napjatá situace. Členové
mají různé zájmy a názory na chov a zdraví. Situaci zostřil vznik nového klubu AICC a jeho
schválení ČMKU v minulém roce. E-mailové a internetové diskuze kolem problematiky AI
nejsou vedeny korektně, mnohdy mohou dát i podnět k trestním oznámením.
6. PCH přednesla stěžejní otázku – zda bude chov řízený či volný. Vysvětlila, co to znamená a
jaké jsou pravomoci poradce. U volného chovu nese veškerá rizika chovatel, u řízeného
chovu přebírá určitou zodpovědnost poradce, který má právo rozhodnout, nařídit či zakázat na
základě přesně stanovených pravidel. PCH byla dotázána p. Mandovou, zda je ochotna
převzít odpovědnost za řízený chov. Odpověděla, že ano v případě, kdy budou nastavena
jasná pravidla a kriteria. Pokud tomu tak nebude, odpovědnost nepřijme.
Dále PCH vysvětlila důvody zrušení podmínek chovnosti pro AI výborem. ČMKU požádala
termínovaným úkolem všechny členské subjekty o předložení platných podmínek chovnosti.
Výbor je podrobně prověřil u všech plemen. U některých nebylo možné prokázat, kdy a jak
došlo ke schválení změn. V těchto případech výbor potvrdil jako platné podmínky chovnosti ty,
u kterých nebylo pochyb. Zápisy ze schůzí sekce AI z r. 2010, 2011 obsahovaly formální
chyby takového rázu, že nebylo jasné, jaké podmínky jsou platné.
Přítomno 19 členů sekce.
Následovala diskuze k podmínkám chovnosti a k druhu chovu.
Projednán návrh PCH na zavedení řízeného chovu.
Hlasování: pro 0, proti 15, zdržel se hlasování 4
Závěr: Návrh neschválen. Pro AI platí volný chov.
Projednán bod č. 6 ze Zápisu ze schůze sekce AI ze dne 11. 9. 2010. RTG pro vyhodnocení
stupně HD může provést kterékoliv pracoviště. Platné je vyhodnocení pouze od 4
stanovených vyhodnocovatelů DKK. Po diskuzi hlasování o potvrzení platnosti výše
uvedeného bodu.
Hlasování: pro 5, proti 12, zdržel se hlasování 2
Závěr: Návrh nepřijat. Bod 6 ze Zápisu ze schůze sekce AI ze dne 11. 9. 2011 se ruší. Platná
budou vyhodnocení DKK od všech oprávněných vyhodnocovatelů ze seznamu Komory
veterinárních lékařů ČR.
Projednána otázka problematiky zdraví u AI, zejména sebaceozní adenitidy (dále jen SA). P.
Rudolf potvrdil, že nemoc lze v současné době prokázat pouze z histologických vzorků
postižených jedinců. Metodika genetické analýzy není, ani výzkum v tomto směru, ve světě je
SA považována za „kosmetickou záležitost“, nikoli pro psa smrtelnou a proto nejsou

uvolňovány granty na její výzkum. PCH sdělila, že výbor klubu schválil příspěvek 4000,- Kč na
zaplacení histolog.vyšetření u psa s SA v majetku nečlena. Klub dosud výsledek nemá,
faktura byla uhrazena. P. Kortiš potvrdil, že výsledek je pozitivní. Vyhodnotil Doc. MVDr.
Rybníček. Výsledky předal jak předsedovi, tak PCH. Té předal kopii protokolu znovu na místě.
Dále oznámil, že měla být zahájena spolupráce s MVDr. Pfeiffer z Německa. Spolupráce s P.
Hořínem CSc. nebyla navázána, neboť DR KCHMPP údajně nesouhlasila pro nejasné
financování ze strany klubu.
Projednán návrh na důkaz potvrzení chybějících zubů vlivem úrazu. Bude akceptován pouze
pořízený RTG snímek postiženého jedince, který vyhodnotí MVDr. T. Fichtel. Pokud bude jeho
stanovisko souhlasné, bude na jedince pohlíženo, jako by chybějící zuby měl.
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se hlasování 0
Závěr: Návrh přijat.
Návrh na zpřísnění schématu povolených vrhů při zachování 1 vrhu ročně. Návrh
Schématu: cyklické opakování vrh - pauza
Hlasování: pro 6, proti 9, zdržel se hlasování 4
Závěr: Návrh nebyl přijat. Platí 1 standardní vrh v kalendářním roce.
Přítomno 18 členů sekce.
Návrh na zpřísnění chovných podmínek - tolerance v povoleném počtu chybějících zubů a
úprava bonitační karty:
1 - plnochrupý/á
2 - chybí 1 zub (P1 nebo M3)
3 - chybí 2 zuby (P1, M3 nebo jejich kombinace)
9 - chybí více zubů nebo jiný zub než P1 nebo M3 (pozn. 9 je označena vylučující vada)
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se hlasování 0
Závěr: Návrh přijat
Bod 7 ze Zápisu ze schůze sekce AI ze dne 11. 9. 2010 nebyl přijat Rozšířeným výborem
KCHMPP o. s. Pro nemožnost stanovit pojem „mezityp“ a z důvodu schválení volného chovu
je bod stažen z projednání.
P. Mandová se dotázala na vztah k druhému klubu pro AI. PCH sdělila, že je neutrální.
Přítomno 19 členů sekce.
PCH vyzvala k diskuzi. Nikdo se nepřihlásil. Diskuze neproběhla.
Po přestávce navrhla PCH změnu podmínek chovnosti. Pro získání chovnosti je povinné
absolvovat 2 výstavy pořádané klubem, z toho alespoň jednu se zadáváním CAC s výsledkem
alespoň VD.
Hlasování: pro 1, proti 18, zdržel se hlasování 0
Závěr: Návrh nepřijat. Zůstává 1 výstava pořádaná klubem a 1 výstava vyššího typu
s oceněním alespoň VD.
Na závěr byl hlasitě přečten a schválen koncept zápisu a návrh Usnesení.
Usnesení ze schůze sekce AI ze dne 25. 9. 2011.
1. Sčitatelkou schválena Ing. K. Milbachová.
2. Zapisovatelkou schválena Ing. A. Košťálová
3. Schválena přítomnost hosta na schůzi sekce
4. Projednán návrh PCH na zavedení řízeného chovu.
Závěr: Návrh neschválen. Pro AI platí volný chov.
5. Projednán bod č. 6 ze Zápisu ze schůze sekce AI ze dne 11. 9. 2010.
Závěr: Návrh nepřijat. Bod 6 ze Zápisu ze schůze sekce AI ze dne 11. 9. 2011 se ruší. Platná
budou vyhodnocení DKK od všech oprávněných vyhodnocovatelů ze seznamu Komory
veterinárních lékařů ČR.
6. Schválen návrh na důkaz potvrzení chybějících zubů vlivem úrazu. Bude akceptován pouze
pořízený RTG snímek postiženého jedince, který vyhodnotí MVDr. T. Fichtel. Pokud bude jeho
stanovisko souhlasné, bude na jedince pohlíženo, jako by chybějící zuby měl.
7. Projednán návrh na zpřísnění schématu povolených vrhů při zachování 1 vrhu ročně.
Závěr: Návrh nebyl přijat. Platí 1 standardní vrh v kalendářním roce.
8. Schválen na zpřísnění tolerance v povoleném počtu chybějících zubů. V bonitační kartě bude
záznam o počtu zubů:
1 plnochrupý/á
2 chybí 1 zub (P1 nebo M3)
3 chybí 2 zuby (P1, M3 nebo jejich kombinace)

9 chybí více zubů nebo jiný zub než P1 nebo M3 (pozn. 9 je označena vylučující vada)
9. Projednán návrh na změnu výstav povinných pro chovnost.
Závěr: Návrh nepřijat. Zůstává 1 výstava pořádaná klubem a 1 výstava vyššího typu
s oceněním alespoň VD.
10. Změny vstupují v platnost dnem schválení Rozšířeným výborem KCHMPP o.s.

Zapsala: Ing. A. Košťálová

