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Zápis ze zasedání Rady plemenných knih ČMKU 
ze dne 21. 5. 2015, Maškova 3, Praha 8 

 

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

Program:  Záležitosti běžného chodu pracovišť plemenné knihy 

 

a) RPK předkládá definici chovatelského servisu do zápisního řádu čl. II bod 8. 

 (stávající bod 8 posunout na číslo 9) 

 

Chovatelský servis plemenné knihy je poskytován na základě smlouvy uzavřené mezi klubem 

a plemennou knihou. 

Jedná se např. o: 
- Vedení číselné řady plemene 

- Vydávání zápisových (tetovacích) čísel 

- Vystavení průkazu původů, duplikátů, příloh k PP 

- Vyřizování exportních potvrzení 

- Zápisů importů 

- Provádění přeregistrací mezi chovné jedince 

 

Chovatelský servis klubu je poskytován na základě členství v klubu nebo smlouvy uzavřené 

mezi chovatelem a klubem. 

Jedná se např. o: 

 - Uchovňování jedinců způsobem stanovený řády klubu 

- Vydávání krycích listů 

- Evidence štěňat na klubové bázi 

- Evidence zdravotních vyšetření povinných pro plemeno 

- Poskytování formulářů pro vystavení průkazů původu na příslušné plemenné knize 

- Kontroly vrhů a chovu 

- Doporučování psů ke krytí 

- Poradenská činnost 

 

b) RPK žádá P ČMKU o doplnění věty zápisního řádu čl. XII (zápis do pomocného registru), 

aby byla jednoznačně definována. 

 

Jedinci zapsaní v pomocném registru smí být v chovu spojováni výhradně s partnery 

zapsanými v řádném rejstříku (FCI) plemenné knihy ČMKU tzn. jedinci s plným průkazem 

původu (ve všech třech generacích uvedeno jméno a číslo zápisu plemenné knihy FCI 

daného jedince) nebo s N Reg. 

 

 

c) RPK uzavírá případ chovatelky p. Kocúrové. Řešeno na RPK 15. 12. 2014. 

Dle vyjádření chovatelky a vyjádření klubu se RPK dohodla na ponechání vystavených 

průkazů původu na vrhy „P“ a „R“ s uvedeným psem Dastinem Dama Krkonše. Otcovství dle 

paternity již údajně není možné doložit. Zařazení nebo nezařazení jedinců z výše uvedeného 

spojení do chovu je plně v kompetenci klubu, stejně tak i použití již zařazených jedinců. 

Chovatelce byl již pozastaven zápis štěňat na její CHS Dama Krkonoše. 

 

 

Zápis provedl L. Křeček  

Zápis podléhá schválení P ČMKU 


