Zápis ze zasedání Rady plemenných knih ČMKU
ze dne 7.6.2017 v Maškově 3, Praze 8 – Kobylisích
Přítomni: Monika Truksová, Eva Novotná
(s paní kolegyní Irenou Šestákovou byly jednotlivé podněty projednány telefonicky)
Program: Záležitosti běžného chodu pracovišť Plemenné knihy
1) RPK byla předložena PZŠ plemene Pudl vícebarevný. Fena je v nestandardním zbarvení apricot.
Chovatelka dodala rodokmen se zápisem uchovnění. Klub kvůli nedostatku chovných jedinců
tento jeden vrh povolil ( u PZŠ není doloženo). Narozena jsou dvě štěňata v barvě plavá – červená.
RPK bez doložených podkladů s vydáním PP nesouhlasí a doporučuje přihlášku k zápisu štěňat
vrátit k doplnění. V podkladech chybí schválení výjimky pro tento vrh, u chovnosti feny chybí
omezení na jeden vrh, chybí označení matky i šteňat jako Nestandard – v souladu se Zápisním
řádem ČMKU.
2) Zápis importu plemene Australská kelpie. Do ČR byl ze Slovenska importován další pes, který
má v PP uvedeny NON-FCI předky z australského Working Kennel Clubu. (NON-FCI předkové
jsou v PP chybně zapsáni, jejich zápisová zkratka je navíc přepsána z WKC na JR. Kinološki
Savez Srbije písemně potvrdil své pochybení u PP psa KIP Doakimo Dog. PK ČMKU se řídí
Zápisním řádem a generace zapsané ve Working Kennel Clubu uvádět nebude.
Potomci psa KIP Doakimo Dog mohou být zapsáni pouze v Z Registru. Případy, kdy jsou
v zahraničních PP uvedeni uvedeni NON-FCI předkové, nejsou zcela ojedinělé. Jak u importů,
tak i u zahraničních krytí je třeba důsledně kontrolovat jednotlivé zápisy, není možno uvádět
v PP předky registrované mimo FCI organizace. Registry musí být zřetelně zapsány jako
odpovídající registry a znak FCI musí být vždy přelepen.
3) Uchovnění jedince původem z ČR zapsaného na zahraničního majitele: vyvezený jedinec musí mít
vystaven exportní PP a splňovat podmínky chovnosti daného státu. I když bude předveden v ČR a
splní zdejší podmínky chovnosti, podmínkou pro použití k chovu je export na zahraničního
majitele a doložení chovnosti z dané země. Pod podmínkou, že klub neurčí jinak.
4) Pracoviště PK č. 1 se potýká s enormním nárůstem genetických vyšetření, která už není v plném
rozsahu dodávaných zápisů často kam vkládat. Dalším problémem je nejednotnost zápisů téhož
vyšetření od různých laboratoří. PK č. 1 zpracovala návrh na jednotné přehledné zapisování
genetických vyšetření, zkrácené zápisy Certified a Verified DNA Profile, jakož i klinického
vyšetření očí. PK č. 2 a PK č. 3 zatím problém s nárůstem zápisů nepociťují. Nárůst je, nikoliv
však u všech plemen. Seznam zkrácených zápisů bude k dispozici zveřejněn na stránkách ČMKU.
5) Zápis záznamu Clear by Parents (CBP) u geneticky podmíněných onemocnění: mají-li chovatelské
kluby zájem provádět tento zápis u potomků vyšetřených rodičů, pak ať zápis provedou v PP
daného jedince přímo při uchovnění. Plemenná kniha tento zápis převede do karty jedince pouze
po potvrzení chovatelským klubem.
6) Stran překladu barev do angličtiny: na základě zájmu chovatelů oslovit chovatelské kluby se
žádostí o vymezení barev tak, aby bylo možno převést vzorník převést do angličtiny a uvádět
v PP barvy i v jazyce anglickém.
Zápis provedla Monika Truksová
Zápis podléhá schválení P ČMKU

