Zápis ze zasedání Rady plemenných knih ČMKU
ze dne 15.9. 2014, Maškova 3, Praha 8
Přítomni: L. Křeček, I. Šestáková, E. Novotná
Program: Záležitosti běžného chodu pracovišť plemenné knihy
a) Byl předložen návrh, aby zápis barvy a srsti do průkazu původu byl uveden zároveň i
v anglickém jazyce. Tedy že na PP bude uvedena barva (srst) česky a zároveň anglicky.
RPK souhlasí s návrhem. RPK nechává na zvážení P ČMKU, zdali je to opravdu nutné či
nikoliv. Znamená to změnu v programu a překlad patřičných číselníků.
b) RPK navrhuje P ČMKU projednat úpravy formulace Zápisního řádu, kterou schválilo P
ČMKU na zasedání 28.8.2014.
RPK upozorňuje, že není žádoucí uvádět osobu, která si zapůjčuje jedince, do PP. RPK se
také obává zneužití, neboť dle řádu FCI je majitel, ten kdo je napsán v PP.
RPK navrhuje P ČMKU přehodnocení schválené formulace Zápisního řádu.
c) RPK řešila došlý vrh plemene Anglický buldok CHS Kvítko z Čertova paní I. Liškové
narozený 30.4.2014. Jedná se o zahraniční krytí psem Jack Jolly Joker Iš Kibučiu, který dle
doložených kopií PP je narozen v Litvě, vyexportován do Německa, kde nebyl zapsán do
Německé PK. Pes byl tou samou majitelkou zapsán v Ázerbájdžánu, kde byl po tomto psovi
vystaven PP jeho potomka. Tímto PP majitelka dokládá chovnost uvedeného psa. Německá
majitelka je stejná osoba jako chovatelka v Ázerbájdžánu. Majitelka se psem žije v Německu.
Dle klubu BC chovatelka porušila klubový zápisní řád, tím, že nedoložila německou chovnost
psa, protože řád BC uvádí, že pes je chovný v zemi, kde působí v chovu. Klub navrhuje
nevystavení PP pro tento vrh.
RPK se shodla na tom, že prověří datum zápisu do PK a chovnost psa v Ázerbájdžánu.
Vystavení průkazů původu na tento vrh se pozdržuje do objasnění chovnosti psa.

Zápis provedl L. Křeček
Zápis podléhá schválení P ČMKU
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