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Zápis ze zasedání Rady plemenných knih ČMKU 
ze dne 22.9.2008, Jankovcova 53/C, Praha 7 

 

Přítomni: L.Hromádko, L.Suchá, I.Šestáková 

 

Program:  

I.      Záleţitosti běţného chodu pracovišť plemenné knihy 

 

 

I.  

L.Hromádko 

 

a) Dne 2.7.2008 přišlo oznámení od klubu KCHMPP o zrušení povinnosti zápisu stupně 

vyhodnocení DKK do průkazů původu štěňat. Pouze na ţádost chovatele by měl být zápis 

proveden (viz přiloţený dopis z klubu KCHMPP). 

 

Dne 24.7.2008 bylo také  přijato vyjádření k tomuto problému ze specializovaného  klubu 

Tibetské dogy ČR, kde klub jasně odmítá tento poţadavek ze strany KCHMPP (viz přiloţený 

dopis).  

 

RPK s ţádostí od KCHMPP nesouhlasí, neboť u plemene, kde se provádí některé základní 

zdravotní vyšetření (dle výčtu FCI) se toto vyšetření musí zapisovat a všechny kluby pro dané 

plemeno jsou povinni uvádět daný výsledek v PP potomků.  

 

RPK ţádá P ČMKU o zamítnutí této ţádostí KCHMPP. 

 

 

b) Ţádost o zápis psa NO Bak Belejčákov dvor do Pomocného registru. 

Důvodem ţádosti je vyloučení otce jmenovaného psa (NORBO Ben-Ju) při kontrole 

dědičnosti DNA. Daný pes je posouzen dvěma 

rozhodčími:Ing.Stebel(VD)MVDr.Meloun(výběrový chov), ale chybí pouze posudky. 

Psa nelze znovu předvést momentálně je mimo ČR. (viz příloha) 

 

Vzhledem k tomu, ţe vše odpovídá podmínkám potřebným pro zařazení do P-Registru, RPK 

doporučuje tento zápis provést. 

 

RPK ţádá P ČMKU o schválení zařazení do P-Registru 

 

 

c) Doplnění zápisního řádu IX. bod 6) 

Jména vrhu „C“ se nesmí směšovat se jmény od písmene „CH“, které je dalším písmenem v 

české abecedě. 

 

RPK ţádá P ČMKU o doplnění zápisního řádu 
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I.Šestáková 

 

Fena Anaiz Redbone Europe 1 plemene Redbone Coonhound (záp.č. RG 6) import ze 

Slovenska bude zapsána do registru (N Reg), kde budou uvedeni pouze její rodiče. Ostatní 

předkové nemají zápis z organizace FCI, tudíţ nebudou uváděni v PP budoucích štěňat. 

  

Dále ţádáme o zrušení původního Usnesení ze dne 07.12.2006 na základě zastřešení plemene 

Redbone Coonhound dle rozhodnutí P ČMKU pod 2/8/08 ze dne 21.08.2008. 

  

Současně navrhujeme, aby o této změně byla informována majitelka PharmDr. Eva 

Šimonová, V Zátiší 157, 281 66 Jevany, která má v majetku jednoho ze sourozenců výše 

uvedeného plemene a v roce 2006 ţádala o zastřešení a zápis do PK. Ţádost zaslaná P ČMKU 

ze dne 06.12.2006, která byla P ČMKU ze dne 07.12.2006 zamítnuta. 

 

RPK  ţádá P ČMKU o zrušení usnesení 10/41/06 

 

 

Zápis provedl L.Hromádko  

Zápis podléhá schválení P ČMKU 


