Zápis ze zasedání Rady plemenných knih ČMKU
ze dne 14.7. 2014, Maškova 3, Praha 8
Přítomni: L. Křeček, I. Šestáková, E. Novotná
Program: Záležitosti běžného chodu pracovišť plemenné knihy
E.Novotná
a) 20.5.2014 přišla žádost na ČKS o vydání zápisových čísel na vrh „D“ plemene
československého vlčáka narozeného 14.11.2013 CHS Lucky of Lukava paní K.Vidlákové.
Štěňata byla označena čipem 17.1.2014. Podklady jsou v pořádku. Klub se vyjádřil kladně pro
vystavení PP na tento vrh s tím, že si vnitroklubově chovatelku za porušení chovatelských
povinností potrestá.
RPK souhlasí s přiřazením zápisových čísel a následné vystavení PP na tento vrh
b) z CKC (Canadian Kennel Club) dorazil dopis s vyjádřením, že PP psa Angel Iggies
Rufiano Rasputino reg. číslo CKC XQ377172 zapsaného pod reg. číslem v PK ČMKJ
ČLP/IT/1890 plemene italský chrtík byl zrušen. Národní kynologická organizace má právo
zrušit PP, pokud např. nesouhlasí paternita. Z této situace vyplývá, že potomkům po tomto
psovi budou také PP zrušeny (týká se to zhruba 36 jedinců).
Jediné řešení je převedení všech dotčených jedinců do pomocného registru.
Majitelé těchto jedinců budou pomocí klubu či PK informováni o tom, že mají povinnost
původní PP přinést či zaslat na ČMKU, kde jim bude provedena změna a vystaven pomocný
registr. Kluby budou informováni, že nesmí tito jedince zařazovat do chovu na základě
neplatného původního PP.
Klub chovatelů italských chrtíků se k situaci vyjádřil, a navrhuje jedince převést do
pomocného registru s tím, že kvůli nesení nestandardního zbarvení (vylučující vada) po
zmiňovaném psovi Angel Iggies Rufiano Rasputino omezit chovnost na max. 3. vrhů, resp. 3.
krytí. Tímto krokem by majitelé potomků nebyli zásadně poškozeni a zároveň by nedošlo
k masovějšímu šíření daného nestandardního zbarvení.
L.Křeček a E.Novotná souhlasí na daném postupu a souhlasí i s návrhem klubu
Nesouhlasí I. Šestáková
Vše vychází od psa Armani Angel CGN, který je importován z USA a jeho dcera je matkou
výše zmiňovaného jedince. Odebrání psa Armani Angel CGN chovateli není důvodem ke
zrušení registrace jeho vnuka u CKC. Žádám P ČMKU, aby písemně oslovila CKC k podání a
uvedení pádného důvodu zrušení registrace a též zrušení registrací jeho sourozenců. Do té
doby s žádným uvedeným návrhem nesouhlasím.

Zápis provedl L. Křeček
Zápis podléhá schválení P ČMKU
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