Zápis ze zasedání Rady plemenných knih ČMKU
ze dne 7.9. 2015, ČMKU, Maškova 3, Praha 8
Přítomni: L. Křeček, I. Šestáková, E. Novotná
Program: Záležitosti běžného chodu pracovišť plemenné knihy
a) RPK obdržela dopis o prověření zápisů barev v rodokmenech plemen Pudl CHS SilverChoco Michelle vrh „G“.
Věc byla řešena na KCHZ s doporučením zavést kontroly vrhů u všech klubů.
RPK se shodla, že by kontrola vrhů měla probíhat pouze u povolených křížení barev klubem,
kde chovatel předkládá svůj chovatelský záměr.
b) dodnes nepřišla dohoda mezi Klubem chovatelů anglického mastifa (KCHAM) a Klubem
málopočetných dogovitých plemen psů (KMDPP) (řešeno RPK 15.12.2014 a 16.2.2015).
Z klubu KMDPP přišla žádost o vystavení PP vrhu chovatelské stanice Debra-Damo, neboť
dodnes nebylo možné se s klubem KCHAM domluvit.
RPK nezměnila stanovisko a navrhuje P ČMKU požadovat pro vystavení PP dohodu mezi
oběma kluby.
c) z Klubu švýcarských salašnických psů (KŠSP) přišlo sdělení, že u vrhu „B“ CHS Black
and Black Love na základě paternitních zkoušek u všech štěňat není ani u jednoho z 16 štěňat
prokázán původ od hlášených rodičů tj. A’Simir von der Bernessehof a Jolli Kalippe
Bersaltyna.
Vzniklá situace je konzultována s klubem a bude stanoven postup, jak dále vzniklou situaci
řešit.
RPK navrhuje stornování vystavených PP a pozastavení zápisu vrhů chovatelské stanice
Black and Black Love do doby, než se celý případ vyřeší.
d) 3.7.2015 přišla stížnost od pana J. Berana na Klub přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)
pro zadržování podkladů pro vystavení průkazů původu na vrhy A (narozen 29.4.2015) a B
(narozen 3.5.2015) CHS New Fedar.
RPK při kontrole nezjistila žádné pochybení ze strany plemenné knihy ani v zaslání podkladů
klubem. Podklady od klubu KPPPK dorazily 7.7.2015 a tisk PP a odeslání bylo provedeno
8.7.2015. Stížnost je bezpředmětná.
e) dne 26.6.2015 přišla na ČKS přihláška k zápisu štěňat československého vlčáka chovatelky
K. Vidlákové - CHS Lucky of Lukava, vrh je narozen 22.1.2015. U této chovatelky dochází
opakovaně k prodlení v odesílání přihlášky k zápisu štěňat k poradkyni chovu a následně na
plemennou knihu. Již v roce 2014 byla chovatelka potrestána klubem za stejné porušení
chovatelských povinností.
RPK navrhuje vystavit PP. ČKS odešle návrh klubu na opakované potrestání, a pokud
nedojde u chovatelky k nápravě, navrhuje RPK o pozastavení zápisu štěňat na její CHS.
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f) RPK obdržela vyjádření od Moloss klubu, paní Nohejlové (CHS Búrský dvůr), paní
Moravcové (CHS Ballotada), paní Rogalské (majitelka psa Olafa from South Africa v PL) a
vyjádření z Polské plemenné knihy ohledně případu krytí nechovným psem Olafem from
South Africa u plemene Boerboel.
Pes je uchovněn pod organizací SABT a BBI, která však není FCI organizací.
Plemeno NON FCI Boerboel je zastřešeno v Moloss klubu. Moloss klub byl do roku 2014
smluvním partnerem u ČKS a od roku 2015 je u ČMKU.
Vrhy z roku 2014 byly evidovány na ČKS a jedná se o:„M“, N“, R“, S“ CHS Ballatoda, vrh
„A“ from Doxy House, vrh „A“ Immortal Hond.
Vrhy z roku 2015 „U“ Ballotoda a „A“ Búrský dvůr byly již evidovány u ČMKU.
Na ČMKU bylo však zjištěno, že pes Olaf from South Africa nemá splněnou chovnost. Pes
má vystaven exportní PP z Ruska do Polska, kde dle sdělení Polské plemenné knihy nebyl pes
nikdy zapsán a ani zde nesplnil chovné podmínky (odpověď z 8.6.2015). Na exportním
průkaze původu je uvedena polská majitelka.
Další věcí k prošetření je prohlášení polské majitelky, která písemně potvrdila, že
nepodepisovala žádný krycí list k výše uvedeným vrhům. Na předložených krycích listech
nesouhlasí podpis se zaslaným podpisovým vzorem majitelky psa. Dle domluvy s majitelkou
se pes nachází u chovatelky paní Moravcové, ale originál PP psa má u sebe polská majitelka.
Smlouva o zapůjčení psa nebyla doložena. Za vzniklou situaci nese největší zodpovědnost
chovatelka paní Moravcová, která jakož to zkušená chovatelka chová pod FCI chovatelskou
stanicí dle pravidel FCI a přesto nakryla nechovným psem. Dále chyba byla na straně Moloss
klubu, který si neohlídal správnost předkládaných podkladů k vrhu. Poradce chovu neměl v
žádném případě vystavit a potvrdit krycí list a následně veškerou chovatelskou dokumentaci a
upozornit chovatele na tento nedostatek před krytím. Další pochybení je bohužel i na straně
ČKS, která i přesto, že dostala podklady k vrhům, vystavila PP z roku 2014 bez ověřené
chovnosti psa, bez ohledu na to zda podklady zaslal majitel či přímo klub.
RPK dle předložených materiálů navrhuje, aby v případě, že pes Olaf from South Africa
nebude v plemenné knize v Polsku zapsán a nebude potvrzena polská chovnost, nebude
možné PP na vrhy „U“ Ballotoda a „A“ Búrský dvůr vystavit. Pokud nebude tato podmínka
splněna, budou všechny již vystavené PP po zmiňovaném psovi stornovány.
Se zápisem posledního bodu nesouhlasí ČKS.
Stanovisko zde: Jediným garantem za regulérnost chovu plemene boerboel je Moloss klub,
který stanoví pravidla, kontroluje jejich dodržování a poskytuje chovatelský servis. Platnost
přihlášky k zápisu štěňat stvrzují zástupci klubu. V případě zjištění pochybení, má o tomto
klub neprodleně informovat chovatele, který chce jedince využít k chovu a nepotvrzovat další
dokumentaci pro vystavení průkazů. Nic takového neproběhlo, proto byly PP vystaveny.

Zápis provedl L. Křeček
Zápis podléhá schválení P ČMKU
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