
                                                                                                            11.listopadu 2007 
                                                                                                             v Čechách pod  Kosířem    
Revizní komise  
Hovawart klub ČR 
    
 
 
 
Věc  :  Výsledek šetření bonitací psa pana Myšáka 
 
 
Vážení členové Revizní komise,  
 
Na internetových stránkách klubu jsem se seznámila dne 9.11.2007 s výsledkem šetření 
revizní komise ve věci bonitace psa pana Myšáka. 
  
Na základě prostudování závěrů revizní komise jsem dospěla k názoru, že je nutno věc ještě 
jednou prošetřit a v této věci jsem sama podnikla první kroky. Domnívám se, že RK vychází 
z jiných informačních zdrojů než já, což vyplývá z odvolání se na obsah bonitační karty( dále 
jen BK ).  
 
Jelikož jsem jako HPCH členem bonitačních komisí a originál BK jsem neobdržela při 
předání majetku klubu, požádala jsem o předání BK bonitační referentku paní Alenu 
Goldmannovu, u níž jsem předpokládala, že převzala originální vzor bonitační karty od 
bývalé bonitační referentky Lucie Makovcové. 
BK, kterou jsem takto získala neobsahuje údaje o vyřazujících vadách (viz příloha - BK).  
Domnívám se, že uvedené znění BK bylo zasláno i rozhodčím, jenž byli pozváni na bonitace.  
Vůbec mě nezarazilo, že by mělo být něco v nepořádku neboť  v podstatě stejná bonitační 
karta se používá několik let, jen v ní byly upraveny povahy, dle změn schválených ČS. 
Vyřazující nedostatky nebyly v posledních minimálně sedmi letech součástí vytištěné bonitační 
karty. 
Na dotaz Předsedkyně RK:  Diskvalifikující vady ( vyřazující z chovu): jsou platné ty , které 
máme současně na internetu?   
jsem odpověděla :  Ano, diskvalifikující vady jsou vyjmenovány přímo ve standardu č.190 
(originály překladů lze vyhledat na stránkách ČMKU). Před nedávnem jsem podávala návrh 
na aktualizaci standardu na klubových stránkách (visel tam starší překlad) a musím 
konstatovat, že můj požadavek byl splněn a na stránkách visí aktuální verze standardu. 
 
Vzhledem k tomu, že mi nebyla předána jiná verze BK, jsem se touto jako člen bonitační 
komise řídila. Pokud je mi známo, žádný člen Výboru klubu neinformoval o převzetí jiného 
vzoru BK od bývalých členů Výboru klubu. Z chovatelských směrnic ani ze schváleného 
bonitačního řádu nevyplývá, že existuje i jiná verze bonitační karty.  
Co se týká vyřazujících vad, tak všechny klubové řády se odkazují na platný standard 
plemene.  
V tomto smyslu mě informoval svým dopisem i pan Ladislav Kukla, rozhodčí pro exteriér 
psů FCI, který se ohrazuje proti výroku RK a který se odkazuje na platný standard plemene a 
současně mu není známo, že by bonitační karta, jenž měl při bonitacích k dispozici, 
obsahovala jakýkoliv soubor vyřazujících nedostatků jimiž by se měli členové bonitační 
komise řídit. 
 



Klub si může upravit podmínky chovnosti dle bodu 2.7 CHS a je povinen o tomto informovat 
členy s dostatečným předstihem. Předpokládám, že oficiální informační sdělovací prostředek 
klubu, přístupný všem členům klubu, je stále Zpravodaj. Hledala jsem ve Zpravodajích a 
nenalezla jsem zprávu o tom, že byla jakkoliv upravena BK, případně podmínky chovnosti. 
 
V průběhu šetření jsem však zjistila, že na internetových stránkách klubu u popisu BK je 
přiřazen „jakýsi“ seznam vyřazujících vad, který jsem do té doby považovala za odkaz na 
vyřazující vady, jenž uvádí platný standard plemene. Při bližším zkoumání jsem zjistila, že 
tento výčet vyřazujících vad plně nekoresponduje s vadami uváděnými platným standardem 
plemene. Autora dokumentu zatím neznám, tudíž nemohu přesně určit zdroj informací zde 
uvedených. Obracím se v této věci na všechny členy Výboru klubu i Danu Heráňovu. 
 
Současně jsem zjistila, že v posledním vydání Chovatelské příručky z r.2003 je BK, která 
obsahuje i uvedený výčet z chovu vyřazujících nedostatků (viz příloha). O nově schválených 
vylučujících vadách nebyla členská základna řádně informována ve Zpravodaji, ale tato 
informace se objevila jen v Chovatelské příručce, která nebyla zasílána všem členům klubu, 
byla zasílána jen na vyžádání a za přímou úhradu. Tato příručka-pokud je mi známo, nebyla 
součástí oficiálně předané dokumentace. 
 
Shrnutí: 
 

- Jedinou oficiální verzí BK předanou členem předchozího Výboru klubu je BK předaná 
paní Lucií Makovcovou současné bonitační referentce paní Aleně Goldmannové 

- Všechny bonitační komise, včetně rozhodčích z exteriéru měli od jara k dispozici verzi 
BK získanou od paní Lucie Makovcové, která neobsahuje výčet vylučujících vad a 
uvedenou BK se při bonitacích řídili 

- Všechny bonitační komise se řídily jedinou oficiálně předanou verzí BK 
- Bonitační komise se řídily platným standardem plemene a zde uvedeným výčtem 

vylučujících vad 
- Nepravidelný skus není uveden v platném standardu plemene jako vylučující vada 
- Pokud existuje soubor vyřazujících vad (neshodující se s platným standardem) 

schválený v minulých létech Výborem klubu, potom nebyl tento řádně předložen 
členské základně, nebyl ani součástí oficiálně předaného klubového majetku 

- Chovatelská příručka – její poslední verze nebyla řádně předána statutárním 
zástupcem klubu, který navíc zajišťoval její distribuci 

 
 
Žádost: 

 
• Na základě nově zjištěných skutečností žádám o přehodnocení závěrů RK ve věci 

stížnosti pana Myšáka. Domnívám se, že bonitační komise postupovala při 
posouzení stavu chrupu bonitovaného psa dle platného standardu FCI a dle 
bonitační karty, která byla členům bonitační komise předložena bonitační 
referentkou.  

 
• Žádám o prošetření skutečnosti, zda byla členská základna řádně i nformována ve 

Zpravodaji o schválení bonitační karty vložené do poslední verze Chovatelské 
příručky z roku 2003 a zda byla členská základna řádně informována ve 
Zpravodaji o schválení souboru vyřazujících vad, jenž  jsou uvedeny jako součást 
BK. 

 



• Žádám o prošetření skutečnosti, zda Chovatelská příručka klubu byla oficiálně 
vedená v účetnictví klubu 

 
Závěrem si dovoluji upozornit, že pan Ing.Luděk Novák, bývalý statutární zástupce klubu, 
v předávacím protokolu sám odkazuje pouze na Zpravodaje, jako na zdroj všech potřebných 
informací a s tímto související fakt, že jsem ve Zpravodajích potřebné údaje nenalezla. 
 
 
Přílohy: 

− Bonitační karta, kterou mi předala paní Alena Goldmannová 
− Dopis od pana Ladislava Kukly 
− Neskenované části Chovatelské příručky z roku 2003, včetně 

vložené bonitační karty 
 
 
S pozdravem 
 
Mgr.Alena Otrubová 
HPCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


