Zápis ze zasedání Rady plemenných knih ČMKU
ze dne 10.3.2014, Maškova 3, Praha 8
Přítomni: L. Křeček, I. Šestáková, E. Novotná
Program: Záležitosti běžného chodu pracovišť plemenné knihy
E.Novotná
a) na zasedání P ČMKU dne 17.10.2013 byla řešena problematika dvojí chovatelské stanice
(bod 1/10/13).
Paní Holubové byl udělen doživotní zákaz chovu na CHS ze ZLOMENÉHO SRDCE, kterou
na vlastní žádost chtěla zrušit v evidenci FCI. Paní Holubová si však založila druhou CHS i
když věděla, že je stále vlastníkem chovatelského názvu CHS ze ZLOMENÉHO SRDCE.
Podvodným jednáním uvedla v omyl rejstřík CHS a na základě předložených jiných
identifikačních údajů jí byl přidělen název CHS DAMASTRO.
RPK žádá P ČMKU o zrušení názvu stanice DAMASTRO.
I.Šestáková
b) na ČMKJ přišla dne 03.02.2014 Přihláška k zápisu vrhu + další podklady od paní Jany
Uriánkové na vystavení PP vrhu „C“ CHS Ja-Sta Czech plemene Portugalský vodní pes.
-

Krytí proběhlo 04.07.2013 (bez vystavení krycího listu nelze krýt)
Datum vrhu 07.09.2013
Krycí list vystaven 26.01.2014 (až za 7 měsíců po krytí a bez udání důvodu)
Přihláška vrhu datována 30.01.2014
Štěňata byla označena čipem 31.01.2014
Přihláška vrhu + ostatní podklady doručeny na PK ČMKJ 03.02.2014 (limit je do 28
dnů po vrhu, toto je za 5 měsíců)

-

Otec štěňat:
jedná se o zahraniční krytí, ale na krycím listě je podpis paní Uriankové, která tvrdí, že
je spolumajitelem (v PP psa není o tom žádný záznam)
Chybí doklad o chovnosti
Export pedigree vystaven až 07.10.2013 (po narození štěňat) na majitele Urianková
Iva
Zápis importu ze dne 23.10.2013
Zařazen do chovu KCHLS až 26.01.2014

-

Matka štěňat:
Zařazena do chovu 24.09.2013 (až po narození štěňat)
V PP jsou uvedeni spolumajitelé, ale není doložena smlouva o podpisovém právu a
právu k chovu

K možnému vydání čísel zápisu a vystavení PP je třeba doložit podpisové právo a právo k
chovu na feně, dále podpis původního majitele krycího psa z Portugalska na krycím listě a
doložit chovnost psa, souhlasné stanovisko KCHLS a odůvodnění poradce chovu paní Lenky
Markovičové k vydání krycího listu po tak dlouhé době.
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RPK souhlasí s vydáním zápisových čísel a následnému vystavení PP pro tento vrh po
doplnění výše uvedených chybějících podkladů.
Dle informací z PK ČMKJ má paní Jana Urianková (ch.st. Ja-Sta Czech) neustále opakovány
problémy s včasným zasíláním podkladů k vrhům a proto RPK navrhuje chovatelce pozastavit
zápis vrhů na její CHS po dobu 2 let podle Zápisního řádu ČMKU, čl. X písmeno 9.

Zápis provedl L. Křeček
Zápis podléhá schválení P ČMKU
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