Zápis z kontroly u PCH Marie Velenové, 6.6.2010, Česká Lípa
RK provedla dle požadavku PCH a Výboru klubu kontrolu bonitací za rok 2009 ve složení
A. Kshyshovskyy a K. Davídková. E. Wagnerová se ze zdravotních důvodů nezúčastnila.
Kontrola proběhla v místě bydliště PCH, která byla po celou dobu přítomna a nápomocna.
RK provedla detailní kontrolu veškerých písemností z bonitací z roku 2009 od dvou PCH: Mgr.
Bertrandové a pí. Velenové.
Předložené dokumenty:
Bonitační karty (Ostrava, Zbraslav u Brna, Praha)
Kopie PP psů
Veterinární podklady (vyšetření psů na PL: protokoly nebo zápisy v PP)
Doložené výstavy
Používané razítko PCH (současné i minulé)
RK si pro průběh kontroly připravila protokol, do kterého byly zaznamenány výsledky (datum
bonitace, jméno psa, datum narození, majitel, datum vyšetření PL, jméno vyšetřujícího MVDr.,
výsledek PL dle protokolu v PP, splněné výstavy, výsledek kontroly).
PCH předložila seznam soupis bonitovaných psů za rok 2009, který sama „kontrolně“ zpracovala. RK
na toto nebrala zřetel.
Kontrolou bylo zjištěno, že v některých případech nejsou zcela přesně vyplněny BK, či jasně doloženy
veškeré podklady k bonitacím. Věk psů odpovídal ve všech případech.
Nejčastější problémy:
-

-

-

Nezapsané výsledky povinných dvou výstav se zadáváním CAC-ČR v PP (chyběla druhá
kopie PP – nejčastěji u psů, kteří se účastnili rovnou klubové výstavy + bonitace, a zde si
výstavu doplňovali)
Neoznačený veterinární lékař : jméno (v PP chybí jméno vyšetřujícího lékaře, objevuje
se pouze název kliniky), takto i zapsáno v PP
Jiný součet bodů na BK po novém způsobu hodnocení psů (A, B, C). Součty v téměř 25%
psy zařazovaly do kategorie „A“, i když výsledek by odpovídal kategorii „B“ či dokonce
„C“
Špatně zapsaný výsledek vyšetření na PL. V PP psa je jiný stupeň, než je uveden na
oficiální BK odbonitovaného jedince
Nedoložené platby za bonitace (není jasné, kolik členů platilo na místě)
Chybějící podpisy členů komisí (zástupců PCH)
Odbonitování psi odchovaného členem BK
Zcela chybějící doklad o vyšetření psa na PL, i když výsledek je zapsán v BK
odbonitovaného jedince

-

Na kopiích BK z Prahy chybí jasné označení, komu daná karta patří a může být lehce
zaměněna s jakýmkoliv jiným uchovněným psem.

Doporučení:
1. Důsledně kontrolovat materiály k bonitaci (splněné výstavy, doklady o platbách a DŮRAZNĚ
jména vyšetřujících veterinářů dle seznamu KVL ČR + zápis číselného výsledku do PP
v souladu
s lékařským
protokolem
a
následně
do
BK).
2. Evidentně označit obě nově používané BK jménem psa, jeho zápisovým číslem a podpisy
členů komise, aby nemohlo dojít k jejich zaměnění, pokud druhá průpisová strana
s hodnocením psů není nijak označena, komu patří. Tímto se předejde případné manipulaci
nebo omylům s výsledky odbonitovaných jedinců, protože takto neoznačené karty mohou být
kdykoliv změněny či doupraveny.
3. Provést přepočet bodů u odbonitovaných psů z Prahy 2009, zařadit je do správné kategorie a
INFORMOVAT o této změně majitele (termín do 20.9.2010). Seznam zaslat také na RK.
4. Není šťastná formulace „Gratulujeme“ na BK. Jak se bude cítit majitel případně
neuchovněného psa?
5. Zvážit, zda současná podoba BK je vhodná (viz uvedené důvody)

Zapsal: A. Kshyshovskyy, K. Davídková

V Č. Lípě 6.6.2010

