
!!! Seznámení se změnami platnými od 1.1.2020 !!! 

 
1. Od 1.1.2020 je POVINNÉ OZNAČOVÁNÍ ŠTĚŇAT (celého vrhu) pouze MIKROČIPEM (transpondérem), RUŠÍ 

SE OZNAČOVÁNÍ ŠTĚŇAT TETOVÁNÍM, pokud celý vrh štěňat nebude načipován, chovatel se vystavuje riziku, že 

štěňatům nebudou vystaveny průkazy původu. Toto opatření koresponduje s novým nařízením Zákona o veterinární péči 

a bylo odhlasováno členskou schůzí (viz. Zápis)  

 

2. Od 1.1.2020 je pro zařazení do chovu u nově bonitovaných jedinců POVINNÉ vyšetření očí (PRA, Katarakta) a 

vyšetření luxace patelly. Toto je platné pro všechna plemena tj. BIŠONEK, BOLOŇSKÝ PSÍK, RUSKÁ 

BAREVNÁ BOLONKA  

 

a) Vyšetření luxace patelly na obou zadních končetinách.  

Do chovu mohou být zařazeni jedinci s negativním výsledkem a jedinci s nejhorším výsledkem 2. stupně (to znamená 0/0, 

0/1, 1/0, 0/2, 2/0, 2/2, 1/2, 2/1). Toto vyšetření je pro působení v chovu doživotní pro samce (psy) a pro samice (feny) až 

do ukončení chovnosti. Vyšetření lze provádět po ukončených 12 měsících věku jedince (tj. minimální věk pro vyšetření 

je 1 rok)  

Vyšetření může provést pouze akreditovaný veterinář, který vystaví certifikát a výsledek zapíše do Průkazu 

původu. Akreditovaný veterinář je uveden v registru Veterinární komory, jako posuzovatel PATELLY (nebo 

v našem Zpravodaji č. 4/2019).  

 

b) Vyšetření očí na dědičné choroby PRA a KATARAKTA.  
Do chovu mohou být zařazeni pouze jedinci s NEGATIVNÍM výsledkem (tj. bez nálezu).  

Vyšetření lze provádět u jedinců s minimálním věkem 12 měsíců (1 rok).  

Testy na PRA a KATARAKTU se budou opakovat vždy po 2 LETECH OD POSLEDNÍHO VYŠETŘENÍ až do 

věku 6 let, pokud budou jedinci dále působit v chovu. Po dosažení 6 let věku jedince bude toto vyšetření doživotní 

pro samce (psy) a pro samice (feny) do ukončení chovnosti.  
Vysvětlení: pokud budete mít vyšetření u např. jedince narozeného 5.3.2019, testy provedeny např. 5.3.2020 (tj. v jeho 1 

roce) pak další musíte mít do 5.3.2022 v jeho třech letech a další 5.3.2024 v jeho pěti letech. Vyšetření je pak doživotní 

pro samce (psy) a pro samice (feny) do ukončení chovnosti. Prosím, komu to nebude jasné, kontaktujte poradce chovu 

nebo předsedu klubu pro vysvětlení.  

Vyšetření může provést pouze akreditovaný veterinář, který vystaví certifikát a výsledek zapíše do Průkazu 

původu. Akreditovaný veterinář je uveden v registru Veterinární komory, jako posuzovatel PRA a KATARAKTY 

(nebo v našem Zpravodaji č. 4/2019). 

  

CERTIFIKÁTY (TESTY) NA OČI A PATELLY MUSÍ BÝT SOUČÁSTÍ PŘI BONITACI – jako příloha 

Bonitačního listu. VE VYJÍMEČNÉM PŘÍPADĚ MŮŽE BÝT BONITACE PROVEDENA, ALE BONITACE 

NEBUDE ZAPSANÁ DO PRŮKAZU PŮVODU AŽ DO DOBY NEŽ POTŘEBNÉ PŘÍLOHY BUDOU DODÁNY. 

DO TÉ DOBY BUDE BONITACE NEPLATNÁ A JEDINEC NENÍ CHOVNÝ!!!  

 

VŠECHNY CHOVATELE DŮRAZNĚ ŽÁDÁM ABY SI TUTO INFORMACI PEČLIVĚ PŘEČETLI – 

PŘEDEJDETE TÍM NEPŘÍJEMNOSTEM, ŠTĚŇATŮM BY V PŘÍPADĚ NEZAJIŠTĚNÍ VYŠETŘENÍ 

NEBYLY VYSTAVENY PRŮKAZY PŮVODU, PROTOŽE RODIČE NEBO JEDEN Z RODIČŮ BY 

NESPLŇOVAL PODMÍNKY CHOVNOSTI. 

  

Odpovědnost za to, zda pes či fena mají platná vyšetření, má chovatel (tj. majitel feny) a rovněž tak majitel krycího psa.  

Mělo by být v zájmu chovatele i majitele krycího psa, aby si u druhé strany ověřil, zda jeho pes či fena požadovaná 

vyšetření má provedené a zvláště u vyšetření PRA a KATARAKTY zda je platné (je platné na 2 roky). 

  

POKUD BYSTE POUŽILI KE KRYTÍ PSA ČLENA Z JINÉHO KLUBU - TÝKA SE TO PRO BIŠONKY – 

KLUB CHOVATELŮ BICHON A POIL FRISE, z.s. A PRO BOLOŇSKÉ PSÍKY - Moravskoslezský klub 

chovatelů maltézských a boloňských psíků, z.s., PŘÍPADNĚ PSA ZE ZAHRANIČÍ TAK STEJNĚ PLATÍ, ŽE 

PES MUSÍ MÍT PLATNÁ VYŠETŘENÍ  

Oba výše zmíněné kluby byli předsedkyní klubu o této změně informovány. 

3) Členská schůze na základě doporučení kontrolní komise odsouhlasila navýšení klubových poplatků, neboť 

stávající poplatek za vystavení, zúřadování a zaslání krycího listu již nepokryje ani samotné náklady.  

Cena za vystavení krycího listu se zvyšuje na 300,- Kč a cena za konzultační hodinu 300,- Kč, a to s účinností od 1. 1. 

2020. 

 

http://bichon-klub.cz/files/zpravodaj-4-2019.pdf
http://bichon-klub.cz/files/zpravodaj-4-2019.pdf

