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Zápis ze zasedání Rady plemenných knih ČMKU 
ze dne 15.12 2014, Maškova 3, Praha 8 

 

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

Program:  Záležitosti běžného chodu pracovišť plemenné knihy 

 

 

a) RPK upozorňuje kluby, že barvy štěňat pro zápis musí vycházet ze standardu. Uváděny by 

měly být převážně základní barvy, jemné nuance si kluby mohou/mají ošetřit eventuálně při 

uchovňování a vést ve svých databázích. Vzhledem k tomu, že vzorník barev už nyní 

obsahuje obrovské množství položek, není vhodné přidávat další, pokud nejde o nově 

zaváděné plemeno nebo nově ve standardu zavedenou barvu. 

 

 

b) Z klubu Český pointer a Setter klub přišlo oznámení o pozastavení chovatelského servisu 

pro CHS „Dama Krkonoše“ na základě nedodržení žádosti klubu o testy paternity u vrhů „P“ 

a „R“ u plemene Gordonsetr. Chovatelka odmítla součinnost ve věci přešetření paternity u 

sporných vrhů.  

Podezření na krytí nechovným psem Fangygun Pesciolino d’Oro for Dama (ČLP/GS/6218) 

namísto v PP uváděným GS Dastin Dama Krkonoše (ČLP/GS/5248) v CHS „Dama 

Krkonoše“ Chovatelky Květuše Kocúrové bylo řešeno na Komisi pro chov a zdraví 3. 11. 

2014. 

 

RPK navrhuje, aby P ČMKU zvážilo nařízení paternity. 

V opačném případě RPK navrhuje zrušení PP těchto vrhů a pozastavení zápisů na CHS 

 

 

c) Chovatel Martin Egorov požádal v klubu chovatelů anglického mastifa (KCHAM) o krycí 

list, kde byl řádným členem. Nemá svojí CHS a tak se domluvil na odchovu pod CHS Debra-

Damo Patrika Wiedera. Ten však není členem klubu KCHAM, ale je členem KCHMDPP. Dle 

sdělení klubu KCHAM p.Egorov se rozhodl přejít do klubu KCHMDPP, kde se stal členem a 

z KCHAM se jako člen odhlásil. Vrh si chce odchovat pod klubem KCHMDPP. Dle 

informací je zřejmé, že byl krycí list vystaven nejen v klubu KCHAM, ale i dodatečně v klubu 

KCHMDPP (což se nesmí) a nejspíš i dříve MOLOSS klubu ještě na dřívějšího majitele feny. 

Nutno prověřit u Moloss klubu. 

Podle záp. řádu ČMKU čl.II odst.5 a čl.V odst. 10 jasně vyplývá, že na převodu vrhu se musí 

kluby dohodnout a podklady pro tento vrh se berou ty, kde byl vystaven první krycí list. Nelze 

si dodatečně krycí list v jiném klubu vystavit a vyplnit, pokud již krycí list existuje v klubu 

prvním. Formálně se vrh dokončuje tam, kde byl vystaven krycí list. 

 

RPK se shodla nad tímto postupem: 

Pokud se kluby dohodnou, KCHAM předá všechny podklady klubu KCHMDPP a vrh bude 

dokončen tam a PP vystaveny ČMKU. 

Pokud se kluby nedohodnou, musí si chovatel buď zajistit svůj název CHS  nebo musí 

chovatel doložit smlouvu o zapůjčení feny do CHS Debra-Damo Patrika Wiedera a majitel 

CHS Debra-Damo Patrik Wieder požádat klub KCHAM u tohoto vrhu o chovatelský servis, 

kde není členem, aby se mohl vrh dokončit pod KCHAM a PP budou vystaveny ČMKJ. 

 

Zápis provedl L. Křeček  

Zápis podléhá schválení P ČMKU 


