Zápis ze zasedání Rady plemenných knih ČMKU
ze dne 18.09.2017 v Maškově 3, Praze 8 – Kobylisích
Přítomni: Monika Truksová, Eva Novotná, Irena Šestáková
Program: Záležitosti běžného chodu pracovišť Plemenné knihy

1) Záležitost opožděného dodání PZŠ pro vrh „E“ Border Colií chovatelské stanice Asbrete: vrh
narozený dne 12.12.2016 byl včas nahlášen a byla mu přidělená zápisová čísla z řady roku
2016. Výrazně se ovšem zpozdilo dodání přihlášky k zápisu štěňat. Kárné řízení za porušení
klubového chovatelského řádu a Zápisního řádu ČMKU, které klub s chovatelkou vedl, již
bylo ukončeno a klub má zájem na vydání PP pro výšeuvedený vrh. RPK s ohledem na
stanovisko klubu vydání PP doporučuje.
2) Neúmyslné nakrytí feny Flat Coated Retrievra Catch The Time Optimus Canis: importovaná
fena, jíž ke splnění chovných podmínek chybělo doložení Ověření vlohových vlastností
retrievera, byla nechtěně nakryta v době, kdy chovatelka pokládala hárání feny za ukončené.
Z nechtěného nakrytí dánským psem Almanza Quite The Thing se dne 29.11.2016 narodilo
jedno štěně – pes jménem Keep The Faith. Chovatelka nechala provést test DNA, který původ
štěněte potvrdil. Feně byl vystaven krycí list, ten je potvrzen oběma majiteli. Vinou pošty prve
odeslané výsledky DNA klubu nedošly, poté vinou špatné mailové adresy došlo k další
prodlevě. Případem se zabýval výbor KCHLS, který odsouhlasil kladné řešení případu
vzhledem k následujícímu: Jedná se o krytí importované feny zahraničním psem. Oba rodiče
mají doloženy negativní výsledky HD i ED. Otec podmínky chovnosti splňuje. Matka byla
nakryta ve 25 měsících věku a po doložení předmětné zkoušky podmínky chovnosti splňuje.
RPK navrhuje psu Keep The Faith z Mokré Hory PP vydat po dodání kompletní chovatelské
dokumentace a přeregistraci feny.
3) RPK se zabýval případem odstoupení od smlouvy o zapůjčení feny Výmarského ohaře
dlouhosrstého – Inna Silver of Gallasů ČLP/VOD/7827/14. Fena byla dle smlouvy dne
9.11.2016 zapůjčena majitelem JUDr. Ivo Novákem do chovatelské stanice Lischnitz de
Boheme. Majitelkou mezinárodně chráněného názvu je paní Giannina Maria Hartmann. Dne
24.11.2016 bylo držitelce feny vystaveno doporučení ke krytí, 25.2.2017 proběhlo v Nizozemí
krytí určeným psem a následně byla fena umístěna zpět k majiteli. Dne 30.4.2017 se
narodilo pět štěňat – 2 psi a tři fenky. Ve věku pěti týdnů došlo k rozporu mezi majitelem feny
panem JUDr. Ivo Novákem a chovatelkou paní Gianninou Mariou Hartmann ohledně převozu
štěňat k načipování a očkování chovatelkou vybraným veterinárním lékařem. Dne 15.6.2017
chovatelka paní Giannina Maria Hartmann odstoupila od smlouvy o zapůjčení a stáhla nazpět
přihlášku k zápisu štěňat se všemi přílohami. Odstoupením od smlouvy byla fena se štěňaty
převedena od držitelky nazpět k majiteli (kde byla po celou dobu mimo krytí fyzicky
umístěna). K porušení řádů FCI a ČMKU nedošlo. KCVO nemá námitek proti vydání PP,
naopak s ohledem na zahraniční krytí považuje budoucí chovné využití těchto jedinců za
žádoucí posílení málopočetného plemene.
RPK navrhuje převést zapsaný vrh pod mezinárodně chráněný název majitele feny Bohemia
Patou. Krycí list zůstává v platnosti s podpisem držitelky feny paní Gianniny Marii Hartmann.
Přidělená zápisová čísla zůstávají v platnosti, budou převedena pod CHS Bohemia Patou.
Přihláška k zápisu štěňat bude poradcem potvrzena pro CHS Bohemia Patou. RPK nepřísluší
zabývat se vyrovnáním smluvních stran po odstoupení od smlouvy o zapůjčení. Předpokládá
se, že majitel feny JUDr. Ivo Novák uhradí náklady spojené s krytím feny, které odstoupením
od smlouvy zůstaly nevyrovnány. S ohledem na znesváření bývalých smluvních stran a tím i
možné budoucí zpochybňování, vidí RPK jako vhodné nechat provést jedincům z uvedeného
vrhu testy DNA.

4) Krytí feny Slovenského ohaře hrubosrstého Aura Rose Rozárka: v chovatelské stanice Rose
Rozárka proběhlo zahraniční krytí slovenským psem Ajtak Zverol’ub (SPKP RG1415/16).
Vzhledem k tomu, že Slovensko jako země původu využívá pro vylepšení Slovenského
hrubosrstého ohaře možnosti přidání krve i jiných plemen, má uvedený krycí pes ve druhé
generaci předka z plemene Výmarský ohař krátkosrstý. RPK souhlasí se zápisem štěňat
Slovenského ohaře hrubosrstého vrhu B Rose Rozárka do Zvláštního registru.

Zápis provedla Monika Truksová
Zápis podléhá schválení P ČMKU

