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Zápis ze zasedání Rady plemenných knih ČMKU 
ze dne 8. 4. 2013, Jankovcova 53/C, Praha 7 

 

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

 

Program:  Záležitosti běžného chodu pracovišť plemenné knihy 

 

 

L. Křeček 

a) do poradny ČMKU dorazil dotaz, jak se řeší zápis importu, když je exportní PP řádně 

vystaven, ale o zápis do PK žádá jiný majitel psa, než který je uvedený v průkazu původu. 

Z předpisů FCI vyplývá, že exportní PP se vystavuje v zemi, kde byl pes naposledy zapsán. 

Z toho vyplývá: Slovenský pes má řádně vystavený exportní PP na majitele do Maďarska. 

Z nějakého důvodu maďarský majitel psa nezapíše v Maďarské PK a prodá nebo daruje psa 

do ČR. U nás, aby mohl být pes zapsán, musí nový majitel psa předložit exportní PP (v tomto 

případě Slovenského PP) a kupní nebo darovací smlouvu o převodu vlastnictví psa (smlouva 

se dokládá v originálu).   

 

 

b) z klubu KCHMPP o.s. přišla žádost o rozhodnutí ve věci průkazu původu importované 

feny od p. Martina Švece, Dolní Lukavice, který je členem KCHMPP o.s.. Text převzat 

z dopisu KCHMPP: 

„Na bonitaci konanou dne 22. 9. 2012 přihlásil importovanou fenu plemene shih - tzu. Tuto 

fenu přihlásil i na Klubovou výstavu KCMPP o.s. konanou dne 23. 9. 2012.  

Jedná se o fenu SAFFRON SHERHY MISS AKRO, importovanou z Ruska. Číslo exportního 

průkazu původu: RKF 2757168, fena zapsána do PK ČMKU dne 01. 3. 2011 pod číslem 

CMKU/SHI/5265/-11/10. Majitelka feny na uvedená na exportním průkazu Martina Švecová. 

 Na výstavu fenu přihlásil p. Martin Švec dne 25. 8. 2012. Přiložil kopii PP, kde je 

označeno tetování AWK 121. 

 Na bonitaci fenu přihlásil p. Martin Švec dne 12. 9. 2012. Přiložil kopii PP na bonitaci 

a i předložil originál PP, který souhlasil s touto kopií. Konstatujeme, že na folii, do 

které je exportní průkaz zataven, je přilepena 

a) samolepka s potvrzením PK ČMKU o zápisu feny 

b) samolepka se změnou majitele, nový majitel p. Martin Švec 

c) samolepka s čárovým kódem českého čipu, kterým byla fena v ČR označena. Tato 

samolepka překrývá tetovací číslo. 

  

Na bonitaci KCHMPP je kontrolována identita psů. Na dotaz bonitační komise, zda je fenka 

čipovaná nebo tetovaná sdělil p. Švec, že fenu přivezl bez znatelného tetování a že ji nechal 

v ČR očipovat.  

KCHMPP o.s. se domnívá, že identita feny není prokázaná. Označení importované feny 

čipem v ČR neodpovídá předpisům ČMKU. Chybí jakékoliv potvrzení o aplikaci čipu. 

KCHMPP se domnívá, že může jít o podvod. 

Žádáme Vás o posouzení a rozhodnutí, zda byl postup p. Švece v souladu s předpisy ČMKU a 

FCI, že je identita feny prokázaná a můžeme ji zařadit mezi chovné jedince.“ 

 

RPK se shodla, že v případě, kdy na bonitaci přijde jedinec, který nemá čitelné tetování či 

funkční čip ze země původu a tím pádem není možnost ověřit identitu jedince, má klub právo 

tohoto jedince nepřijmout na bonitaci. Doložit identitu jedince má povinnost majitel. V tomto 

případě pro připuštění na bonitaci je třeba provést paternitní zkoušku, aby se prokázalo, že 
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uvedený jedinec je dle PP skutečně potomkem rodičů uvedených v PP. Český veterinář, který 

jedince u nás načipoval, nemohl ověřit, že se při nečitelném tetování jedná skutečně o daného 

jedince. Pokud se prokáže, že jedinec patří uvedených rodičům v PP, je možno brát uvedený 

čip aplikovaný u nás kvůli nečitelnému tetování jako prokazatelnou identitu jedince ze země 

původu. Pokud majitel nepředloží ověření paternity, nemůže být jedinec připuštěn na bonitaci 

(respektive nemůže být uznána jeho chovnost). 

 

 

c) klub chovatelů psů leonbergerů ČR zaslal žádost o zneplatnění průkazů původu vrhu D od 

Katovického jezu. 

Důvod této žádosti je zpochybněné otcovství psa Barona Henner. Byly doloženy výsledky 

testu DNA u psa Dasty a Denny, kde byl otec Baron Henner vyloučen.  

 

RPK navrhuje zneplatnit PP celého vrhu. Pokud nebude provedena zkouška paternity u všech 

jedinců z vrhu, nebude možné vystavit PP nové s uvedením správného otce.  

 

 

d) přišla stížnost z klubu chovatelů jezevčíků ČR na CHS Dachshaus paní MVDr. Marie 

Stanovoi a záležitosti týkající se zápisu jedince do PK ČMKJ.  

Výše uvedená dovezla z Anglie do ČR psa Sea Man Tysar, který byl zapsán do plemenné 

knihy ČMKJ. Tento jedinec není v ČR chovný. Nyní byla do ČR přivezena a zapsána fena 

pocházející z výše uvedené CHS s ruským PP (Dachshaus Teploe Solnyshko), otcem této 

feny je již zmíněný pes. Dle data narození feny je zřejmé, že pes kryl ve věku jedenácti 

měsíců. Dodnes u psa Sea Man Tysar není provedeno exportní potvrzení i když v Rusku ho 

již zapsali. Paní MVDr. Marie Stanovoi porušila zápisní řád čl.15 bod 5. Výbor klubu 

požaduje, aby byl zrušen zápis výše uvedené feny a aby jí nebyla umožněna účast na akcích 

zaštítěných ČMKU.  

 

Tento případ byl řešen i na komisi pro chov a zdraví. Prostřednictvím sekretariátu ČMKU 

byla oslovena ruská PK RKF (zatím bez odpovědi).  

RPK se shodla na základě zjištěných skutečností, že feně Dachshaus Teploe Solnyshko 

(potomek po zmiňovaném psovi) bude zrušen zápis v PK ČMKJ.  

 

 

I. Šestákova 

e) přišla žádost o dodatečné vystavení zápisového čísla a následného vystavení PP plemene 

zlatý retriever pro vrh “A“ narozeného 22. 7. 2012 z CHS Barking Love. Chovatelka se 

omluvila z vážných rodinných důvodů.  

 

RPK souhlasí se zápisem po předložení souhlasného stanoviska klubu s vystavením PP pro 

tento vrh   
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f) Na zápis z Anglie do PK ČMKJ dorazil PP feny Premarket Chance plemene Greyhound. 

PP byl vydán ne-FCI organizací, takže jí nebylo možno zapsat. Majitelka nechala PP přepsat 

na British kennel klubu, takže byl regulérně v ČR zapsán. Protože zkratky předků 

neodpovídali oficiálnímu seznamu FCI, byl pes zapsán v Z Registru. Posléze PK ČMKJ 

zjistila, že při přepisu na KC v PP vznikly chyby, takže bude nutná oprava. Pokud si bude 

majitelka přát vynětí ze Z Registru, požádá na British kennel klubu o potvrzení regulérností 

čísel předků v tomto znění. Žádám o sdělení, zda čísla předků uvedená v PP jsou čísly 

Britského kennel klubu (zkr. KC). Do doby potvrzení z KC je zvíře správně zapsáno 

v Z Registru. 

  

RPK žádá, aby sekretariát ČMKU napsal na Kennel club a požádal o zaslání seznamu 

organizací a jejich zkratek, které Kennel club oficiálně zastřešuje.  

 

 

g)  přišly podklady pro vystavení PP plemene Anglický kokršpaněl pro vrhy „A“B“ narozené 

20.12.2012 a 10.2.2013.  

O CHS je teprve zažádáno. Chovatelka J.Popková řádně nepožádala o zápisová čísla a vrhy 

načipovala. Převod březích fen Beeberry Brakemon a Celestine Brakemon v majetku A. 

Antošové na majitelku J.Popkovou sice doložili smlouvou, ale převod majitele je třeba 

zaznamenat do průkazu původu. Je nutné zaslat originály PP s provedenou změnou majitele 

na ČMKJ pro zápis do PK. 

 

RPK souhlasí s přidělením zápisových čísel. PP budou vystaveny po přidělení CHS. 

RPK doporučuje klubu, aby lépe informovala své členy, jaké povinnosti mají dodržovat. 

 

 

E. Novotná 

h) dorazila žádanka plemene Yorkshire terrier o tetovací čísla na vrh „CH“ narozeného 31. 

12. 2012 z CHS Nové Kasio. Chovatelka se omluvila za pozdní zaslání, netuší, kde ke 

zpoždění došlo. 

 

RPK souhlasí s vydáním zápisových čísel na tento vrh 

 

 

i) dorazila žádost o vystavení PP na vrh „H“ plemene československého vlčáka z CHS z 

Blatnických vinic narozeného 28. 12. 2012. Chovatel nepožádal o zápisová čísla a 1. 2. 2013 

vrh načipoval.  

 

RPK souhlasí s přidělením zápisových čísel a vystavení PP. Vzhledem k tomu, že se nejedná 

o začínajícího chovatele, je třeba od klubu doložit souhlasné stanovisko s vystavením PP. 

RPK doporučuje klubu, aby lépe informovala své členy, jaké povinnosti mají dodržovat.  

 

 

 

 

 

Zápis provedl L. Křeček  

Zápis podléhá schválení P ČMKU 


