Zápis ze zasedání Rady plemenných knih ČMKU
ze dne 10.3.2017 v Maškově 3, Praze 8 – Kobylisích
Přítomni: Monika Truksová, Irena Šestáková, Eva Novotná
Program: Záležitosti běžného chodu pracovišť Plemenné knihy
1) RPK byl předložen dopis Klubu chovatelů naháčů ČR, z.s. týkající se vrhu M chovatelské
stanice Mirabilis Gemma.
Chovatelka p. Šárka Vojtková nakryla 26. A 28. 2016, ke krytí však nebyly doloženy povinné DNA
testy na PRA-rcd3. Poradkyně p. Magdalena Hudáková byla pověřena projednat s chovatelkou zda má
výbor klubu tuto záležitost projednat, jak připouští Kárný řád Zápisního řádu KCHN ČR. V případě
odsouhlasení a dodání vyšetření by pak výbor toto krytí uznal a udělil chovatelce postih dle Kárného
řádu KCHN ČR. Poradkyně chovu následně výboru sdělila, že chovatelka souhlasila a vyšetření
zaslala.
Pochybením PK č. 1 došlo k předčasnému vystavení průkazů původu bez vědomí KCHN ČR. Klub
považuje PP uvedeného vrhu za neplatné.
RPK navrhuje pozastavit platnost vydaných PP Čínských chocholatých psů vrhu M Mirabilis Gemma,
narozených dne 25.10.2016, až do vyřešení záležitosti s Klubem chovatelů naháčů ČR.
2) RPK byl předán dopis výboru Amerického Cocker Clubu, z.s. se žádostí o zneplatnění
rodokmenů vrhu A chovatelské stanice Ebby Star.
Výbor ACC obdržel podnět k provedení testu paternity uvedeného vrhu (narozeného dne 30.4.2015)
s podezřením, že skutečným otcem vrhu není uvedený Raven Wings Starlaits Madzik, nýbrž pes
v majetku chovatelky – Nicolas Prince Ruby Star (ČLP/AK/8786.
Chovatelka nechala provést test parentity u feny Agnes Queen Ebby Star. Vyšetření potvrdilo matku
vrhu Fantasy Flay Ruby Star a otce Nicolas Prince Ruby Star. Genetický profil uváděného otce byl
s vyšetřovaným potomkem nekompaktibilní.
RPK navrhuje pozastavit platnost vydaných PP Amerických kokršpanělů vrhu A Ebby Star do doby
provedení testů paternity. PP feny Agnes Queen Ebby Star vyžádat nazpět a vystavit nový v souladu
s výsledky provedených genetických testů.

Zápis provedla Monika Truksová
Zápis podléhá schválení P ČMKU

