Zápis ze zasedání Rady plemenných knih ČMKU
ze dne 19. 5. 2014, Maškova 3, Praha 8
Přítomni: L. Křeček, I. Šestáková, E. Novotná
Program: Záležitosti běžného chodu pracovišť plemenné knihy
I. Šestáková
a) z klubu KCHJ ČR dorazila žádost o přidělení zápisových čísel na vrhy jezevčíků chovatelů
pana Klvani narozený 18. 3. 2014 a paní Bejšovcové narozený 5. 3. 2014. Oba chovatelé se
provinili porušením zápisního klubového řádu pro nedodržení postupu pro udělení chovnosti.
Obě feny v době krytí neměly vyřízené patřičné administrativní postupy k řádnému potvrzení
chovnosti a byly nakryty. KCHJ ČR neustále informuje své členy jak postupovat
prostřednictvím zpravodaje. Krytí smí být mezi dvěma chovnými jedinci přeregistrovanými
již plemennou knihou a PP označen razítkem „chovný pes“ či „chovná fena“.
Fena paní Bejšovcové nakrytá 02.01.14, porod 05.03.14, splněnost chov. podmínek poradcem
17.03.14, plemennou knihou 24.03.14 (fena směla být nakryta až po tomto datu). Majitel
krycího psa paní Lenka Fairaislová měla na tuto skutečnost majitelku feny upozornit a tuto
fenu nenakrýt. Jde též o porušení Zápisního řádu KCHJ ČR a ČMKU.
Fena pana Klvani nakrytá 15.01.14, porod 18.03.14, splněnost chov. podmínek poradcem
14.02.14, plemennou knihou 17.02.14 (krytí až po tomto datu). Majitel krycího psa je
chovatel.
RPK upozorňuje chovatele na zápisní řád ČMKU článek X. bod 9.
RPK schvaluje přidělení zápisových čísel na oba vrhy, ale PP budou vystaveny až po doložení
výsledku kárného řízení KCHJ ČR s těmito chovateli a majitelem krycího psa.
L. Křeček
b) na zasedání RPK z 8.4.2013 bod d) byl řešen případ CHS Dachshaus. Po několika
urgencích jsme se ze strany Ruské RKF žádné odpovědi nedočkali.
RPK proto navrhuje tento případ uzavřít s tím, že feně Dachshaus Teploe Solnyshko bude
zrušen zápis v PK ČMKJ.
c) 27. 3. 2014 přišla žádost o přidělení zápisových čísel a zároveň žádost o vystavení PP na
vrh australských ovčáků CHS Colors of the Wind vrh „C“ narozený 3.12.2013 paní H.
Křížové. Vrh byl načipován 17.3.2014.
Číselná řada pro rok 2013 byla již dávno uzavřena (14.2.2014), takže tento případný zápis
vrhu naruší č. řadu letošního roku.
Chovatelka porušila směrnici pro udělování zápisových čísel. Dodnes nebylo ze strany
chovatelky ani ze strany klubu zasláno jakékoliv vyjádření, proč nebylo o čísla požádáno
včas.
RPK doporučuje klubu, aby lépe informoval své členy, aby dodržovali zápisní řády.
RPK upozorňuje chovatele na zápisní řád ČMKU článku X. bod 9.
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Vzhledem k neaktivitě chovatelky (byla již dvakrát ze strany PK urgována) budou zápisová
čísla vydána až po jejím písemném vyjádření, proč ke zpoždění došlo a vyjádření klubu
KCHMPP jak byla chovatelka potrestána.

Zápis provedl L. Křeček
Zápis podléhá schválení P ČMKU
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