
Zápis z jednání RPK ČMKU dne 10.6.2019¨, ČMKU, Maškova 3, Praha 8 

1) vrh dlouhosrstých kolií narozených dne 28.2.2019 po feně Jeopardy Ever Afer a psu Snou 

Taun Jardin Fiery Star. 

Majitelka feny paní Martina Součková doložila kupní smlouvu na fenu ze září 2013. PP feny 

nikdy neobdržela. Smlouva obsahuje bod 4 dle něhož budou veškerá štěňata zapisována na 

CHS Ever After a pro účely chovu zůstane fena ve spoluvlastnictví. V roce 2014 je podepsán 

oběma stranami dodatek - Smlouva o spolumajitelství (do konce života feny). Zde se 

chovatelka feny podepisuje již jako majitelka feny. Po feně byly v CHS Ever After zapsány 2 

vrhy (2016 a 2018). Na konci roku 2018 došlo k neplánovanému krytí psem v majetku paní 

Součkové Snou Taun Jardin Fiery Star. Po zjištění březosti p. Součková kontaktovala 

chovatelku p. Lenku Petráškovou, že pokud o spojení nemá zájem, požádala by urychleně o 

název vlastní CHS. Podle vyjádření p. Součkové jí následně byl nabídnut k zakoupené feně 

ještě odkup chovatelských práv. Toto p. Součková s ohledem na šest let výdajů na krmení, 

vet. péči a desítky výstav již odmítla.  Chovatelka p. Petrášková tedy ještě před narozením 

štěňat telefonicky nahlásila, že s krytím nesouhlasí. 

Vrh šesti štěňat se narodil dne 28.2.2019, oba rodiče jsou chovní, vysoce kvalitní jedinci s 

nejvyššími výstavními tituly, otec je import. Klubem byla provedena kontrola vrhu, celý vrh 

má proveden test parentity. Výbor klubu podporuje vydání PP a požádal p. Petráškovou, aby 

umožnila zápis vrhu na CHS p. Součkové. S tím, že ostatní záležitosti sporu mohou být 

řešeny jinou cestou. 

RPK navrhuje, aby vysvětlení mohla podat i paní chovatelka Lenka Petrášková - zejména 

proč nebyl kupující/majitelce feny s PP spolu se štěnětem předán i PP, který je nedílnou 

součastí psa. 

RPK zároveň navrhuje odebrání možnosti spolumajitelství z našich řádů. 

 

2) Jezevčík standardní drsnosrstý - CHS má pozastavenou činnost od 23.5.2019, PP pro vrh I 

od Řeky Lomnice (nar. 19.5.2019) budou řádně vystaveny. 

 

3) Čipování před termínem - vrh A Anglických bull terrierů CHS von Quinburgshof byl 

načipován 3.5.2019, přičemž  věku čtyř týdnů  dosáhl až 8.5.2019. Chovatelka dodatečně 

vysvětlila, že vrh vezli kvůli předem dohodnuté kontrole a vzhledem k příhodnosti situace 

požádali při jednom i o načipování. Chovatelka způsobeného problému lituje, jednala však v 

dobré vůli a se snahou o menší zatížení štěňat. 

 

4) Odmítnutí zápisu importu Jezevčíka hladkosrstého trpasličího/králičího Xandra Rubbi 

Jantar Devil, SPKP 6687.  Otec fenky Yeager Yatt Gilovam nikdy nebyl vypsán z PK č. 3, 

přesto je zaregistrován pod OEKV. V loňském roce po něm byl zapsán vrh na Slovensku, z 

něhož pochází uvedená fenka Xadra Rubbi. RPK navrhuje spojit se s rakouskou plemennou 

knihou a v co nekratším termínu zajistit vyexportování psa. Zápisem  bez exportního 

osvědčení z ČR OEKV porušil řád FCI. 

 

5) Slovenský ohař hrubosrstý - zápis importu ze Slovenska Copa z Milhostovských polí. Fena 

je zapsána v Registru, mezi předky jsou i zástupci plemene Pudl-Pointer. Zápis importu je 

zatím odložen do rozhodnutí P ČMKU. Plemeno SOH se potýká s tíživou situací úzké 

základny. RPK doporučuje, aby Klub hrubosrstých a maďarských ohařů vstoupil v jednání se 

sloveským Klubem chovatelov SHS a předložil ve spolupráci s Komisí pro chov a zdraví 

takové návrhy, které by chov plemene mohly zachránit. Zápis importu, kde země původu 

použila krve Pudl-Pointera, předává RPK ke schváleni P ČMKU. 

 



6) Zápis jmen štěňat vrhu B Výmarských ohařů krátkosrstých CHS Grey Marvel. Zápis jmen 

provádí PK standardním způsobem dle pravopisu. V rámci složených jmen není střídání 

různých druhů písma možné. 

 

7) Nedodání žádosti o zápisová čísla do tří měsíců věku: 2 vrhy Miniaturních bulteriérů - F 

MZM Bull a H Kalimero Bohemica. Podmínkou pro vydání PP bude doložení testů parentity. 

 

8) Uchovnění a krytí feny nezapsané v PK ČMKU. Fena Labradorského retrievera 

Epicmagnagraecia's Xtravaganza, narozena dne 8.11.2016 - má provedena vyšetření, 

splněnou zkoušku a 10.9.2018 byla uchovněna. Exportní osvědčení bylo ROI vystaveno až 

20.11.2018, byť ze záznamů v PP vyplývá, že fena byla v ČR již od roku 2017. RPK 

navrhuje, aby k podkladům vrhu X byla  dodána i smlouva o zapůjčení feny od italské 

chovatelky T.D. Gattuso, a to včetně práva k chovu, protože fena byla nakryta měsíc před 

vypsáním z italské plemenné knihy. 

 

RPK navrhuje úpravu řádů tak, aby bylo možno uchovnit importované jedince až po zápisu v 

české plemenné knize, nikoliv dříve či dokonce před vypsáním ze zahraniční plemenné knihy. 

 

9) Krytí feny Golden retrievera Amelie Mon Mignon importovaným norským psem Jako's 

Find My Heart at Astral Sky, jenž má splněny podmínky chovnosti ale majitelka již chovnost 

nedokončila. Z krytí kvalitním importovaným jedincem se narodila 10.3.2019 v CHS Mon 

Mignon 4 štěňata. Majitelka psa, která v současnosti již není členkou klubu, přestala po krytí 

komunikovat  a nedodala slíbené doklady. Výbor Retriever klubu záležitost projednal a 

podpořil vydání PP po dodání testu paternity. Testy chovatelka dodala a klub žádá o výjimku 

pro tento perspektivní vrh. 

RPK souhlasí s vydáním PP, zároveň však navrhuje aby chovnost psa byla dokončena. 

Nejednalo by se o chovatelský servis, pouze o zápis již dříve splněné chovnosti psa.  

 

 

 

Zapsala Monika Truksová 

Zápis podléhá schválení P ČMKU 

 


