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Zápis ze zasedání Rady plemenných knih ČMKU 
ze dne 10.11. 2014, Maškova 3, Praha 8 

 

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

Program:  Záležitosti běžného chodu pracovišť plemenné knihy 

 

 

a) případ RPK z 15.9.2014 bod c) 

 

Zápis i chovnost byla potvrzena z PK Ázerbájdžánu. PP byly na tento vrh vystaveny.  

 

 

b) z Moloss Klubu přišla žádost o povolení spojení jedinců zapsaných v pomocném registru. 

Jedná se o plemeno Anatolský pastevecký pes a Boerboel. U anatolského pasteveckého psa se 

jedná o jedince z Turecka, kde ne vždy jsou známi předci, tím, že jsou vedeni v plemenných 

knihách, které nejsou uznány FCI. 

Vzhledem k tomu, že klub nedoložil, o jaké jedince se jedná, ani nepředložil jasně, že daní 

jednici si nejsou příbuzní, není možné na toto spojení dát výjimku. Má-li se výjimka povolit, 

bylo by třeba doložit DNA profil nebo kopie původních průkazů původu. 

RPK se domnívá, že pokud se žádá o jakoukoliv výjimku, měla by se projednávat dříve, než 

k plánovanému spojení dojde. 

 

RPK všeobecně nedoporučuje spojení dvou pomocných registrů. Pokud bude vše řádně 

doloženo, může být výjimečně výjimka na toto spojení udělena.  

 

 

c) z klubu KRaAOP přišlo oznámení o porušení chovatelského řádu a stanov klubu KRaAOP. 

Klub si svého člena p. Tomáše Kaňoka sama dle stanov potrestala.  

 

RPK bere na vědomí. 

 

 

d) z klubu KRaAOP přišlo oznámení o porušení chovatelských předpisů ČMKU a FCI ze 

strany chovatelky paní E. Červené, majitelky CHS FCI Lištička. 

Za porušování chovatelského řádu a stanov KRaAOP byly p. E. Červené uděleny 9. 3. 2013 

sankce (finanční postih). Od tohoto data není členem klubu KRaAOP . Dodnes nebyly 

sankční poplatky ze strany p. Červené uhrazeny, proto KRaAOP  pozastavil chovatelský 

servis, tak jako Klub kavkazských pasteveckých psů. 

Chovatelka paní E. Červená vstoupila do spolku Czech caucasian ovcharka club. Tento spolek 

není členem ČMKU a vydává své vlastní průkazy původu. Od 9. 3. 2013 odchovala p. E. 

Červená pod tímto spolkem několik vrhů. Vrhy nejsou s PP FCI. 

Klub žádá o přijetí opatření ze strany ČMKU vůči chovatelce p. Evě Červené a majitelce CHS 

FCI Lištička. 

 

RPK navrhuje dle zápisního řádu Čl.X, bod 9 pozastavit chov majitelce CHS Lištička  

 

 

Zápis provedl L. Křeček  

Zápis podléhá schválení P ČMKU 


