
Certifikát chovnosti 1. kategorie

Výbor klubu má zájem, aby majitelé testovali a vyšetřovali své psy dobrovolně a bez nařízení, bude
proto vydávat Certifikáty chovnosti 1. kategorie pro jedince, které nechali jejich majitelé otestovat
geneticky, nebo vyšetřit klinicky.

Pro bonitované jedince stále platí, že NENÍ žádný genetický test ani vyšetření povinné, vše je jen o
dobrovolnosti majitelů.

Každý jedinec, který úspěšně splní podmínky bonitace a bude uznán chovným, může NAVÍC obdržet
tzv. Certifikát chovnosti 1. kategorie.

Chovnost 1. kategorie = povinná vyšetření + 2 libovolná vyšetření (jakýkoliv genetický test nebo
vyšetření, které není uvedeno v povinných pro Certifikát).

Povinná vyšetření: 

kolie dlouhosrstá: genetický test: DM, CEA, IPD

rtg: DKK, DLK

kolie krátkosrstá: genetický test: DM, CEA

rtg: DKK, DLK  

šeltie: genetický test: DM, CEA, 

vyšetření: luxace patel

Libovolné genetické testy: MDR1, JRD, MH, PRA a jiné

Libovolná vyšetření: DOV a jiné

Při bonitaci bude stejně jako dosud zapsán do PP výsledek: chovný/nechovný. 

Pokud majitel předloží doklady o genetických testech a vyšetření již k bonitaci a bude mít nárok na
Certifikát 1. kategorie,  do PP se chovnost 1.  kategorie zapisovat nebude, ale klub následně vydá
certifikát v elektronické podobě a zašle jej majiteli e-mailem. Každý certifikát člena MSKCHCS bude
zveřejněn na webových stránkách klubu, aby byli vidět majitelé, kteří se starají o zdraví svých jedinců,
což má velký  význam v dalším chovu.  K  výsledkům vyšetření  se  nepřihlíží,  jde  zde jen o to,  aby
majitelé testovali a vyšetřovali svá zvířata a výsledky následně sami využívali při výběru partnera pro
svého jedince. Při pozdějším doplnění dalších genetických testů a vyšetření může majitel kdykoliv
požádat klub o vydání Certifikátu.

Žádosti se budou zasílat elektronicky na e-mailovou adresu garanta, povinné přílohy žádosti jsou:
kopie PP (obě strany, musí být uveden majitel) a dokladů o vyšetřeních, testech. Výsledky vyšetření
ani testů nebudou nikde zveřejňovány.

Garant: Karel Janýška, e-mail: morava-klub@seznam.cz
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