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Zápis ze zasedání Rady plemenných knih ČMKU 
ze dne 20.1.2014, Maškova 3, Praha 8 

 

Přítomni: L. Křeček, I. Šestáková, E. Novotná 

Program:  Záležitosti běžného chodu pracovišť plemenné knihy 

 

E.Novotná 

a) znovu RPK projednávala případ pana Novotného a pana Pokorného ohledně předkládání 

neoriginálních kontrolních tetovacích pásků. U předchozích vrhů z CHS Z Jirkova Dvora „L“ 

až „W“ (12 vrhů) byly dodatečně doloženy originálně potvrzené tetovací pásky, avšak u 

nových vrhů „X“ až „B“ (6 vrhů) znovu byly předloženy pouze kopie. To samé platí u 

předchozích vrhů CHS Jipo-me „L“ až „S“ (8vrhů) byly dodatečně doloženy originálně 

potvrzené tetovací pásky, ale u vrhů „T“U“ (2 vrhy) již zase pouze kopie. 

 

Platí z minulého zasedání, že dokud nebudou u uvedených vrhů předloženy originálně 

potvrzené tetovací kontrolní pásky od veterináře (s originálním razítkem a originálními 

podpisy), není možné PP na uvedené vrhy dotyčných chovatelů vystavit. 

 

RPK upozorňuje chovatele na zápisní řád ČMKU článku X. bod 9. V případě dalšího 

opakování navrhne RPK P ČMKU pozastavení zápis vrhů na jmenované CHS. 

 

b) Návrh na doplnění zápisního řádu čl.X bod 3.  

 

3. Podkladem pro zápis štěňat do plemenné knihy je výhradně platná přihláška k zápisu vrhu. 

Kromě originálního podpisu chovatele a poradce chovu musí být přihláška označena 

razítkem příslušného chovatelského klubu nebo razítkem poradce chovu, který 

doporučuje zápis štěňat do plemenné knihy. Za platnost formuláře přihlášky vrhu odpovídá 

příslušný chovatelský klub. 

 

 

Návrh na doplnění směrnice pro vydávání tetovacích a zápisových čísel bod 4. 

- datum a podpis chovatele 

- razítko a podpis chovatelského klubu popř. poradce chovu 

 

RPK žádá P ČMKU o schválení navržených změn 

 

L.Křeček 

c) Zástupci ČMKU předali RPK k projednání možnost vydání PP pro štěňata narozená po 

psovi Siam’s Trb. Krabork.  

Jedná se o spor majitelství uvedeného psa mezi paní Krupičkovou a panem Fridrichem. 

Kontrolou bylo zjištěno, že v hlavičce průkazu původu byl vymazán původní majitel a 

přepsán novým majitelem. K takovému zásahu do originálního textu PP není majitel psa 

oprávněn – majitel je oprávněn vpisovat pouze do textových polí, která jsou k tomuto úkonu 

výslovně určena. Zástupci ČMKU zkonstatovali, že byl PP tímto neoprávněným zásahem 

znehodnocen a jako takový nemůže být nadále používán až do vydání přepisu se správnými 

údaji.  

 

RPK  nemá informace o krytí se zmiňovaným psem (naposledy kryl 2012) a proto za 

současné situace nedoporučuje krytí, dokud se nevyřeší spor mezi majiteli.  
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d) Množí se případy zahraničního krytí, kde není dotyčný pes zapsán v zemi majitele (jedná 

se především o Německo), tedy nemá číslo VDH. Např. pes dovezený z AKC není 

v Německu zapsán, ale chovnost a veškerá vyšetření nutná pro splnění chovných podmínek 

v Německu splní na původní číslo AKC.  

  

RPK se shodla, že PK akceptuje toto krytí jen v případě, že je chovnost psa prokázána z klubu 

chovaného plemene spadající vždy pod členské subjekty FCI (např. pro Německo platí pouze 

kluby pod VDH).  

 

 

 

 

 

Zápis provedl L. Křeček  

Zápis podléhá schválení P ČMKU 


