Zápis ze zasedání Rady plemenných knih ČMKU
ze dne 22.02.2018 v Maškově 3, Praze 8 – Kobylisích
Přítomni: Monika Truksová, Eva Novotná, Irena Šestáková
Program: Záležitosti běžného chodu pracovišť Plemenné knihy

1) Žádost chovatelky p. Zuzany Hejtíkové o vystavení nového průkazu původu pro fenku Dalmatina
Inka Petrovický vítr, ČLP/DA/7257. Chovatelka žádá o vystavení nového PP bez označení
Nestandard. RPK konstatuje, že je plně v kompetenci chovatelského klubu, aby dle specifik
daného plemene při přejímce vrhu označilo nestandardního jedince. Toto označení předem
nevylučuje budoucí chovné využití daného jedince.
2) Malý kontinentální španěl: RPK doporučuje sjednocení zápisu obou variet plemene Malý
kontinentální španěl – Papillon i Phaléne. Zápisová zkratka plemene Malý kontinentální španěl je
PA. Způsob uvádění variety je v aktivním jednání klubů.
3) RPK bere na vědomí, že v záležitosti Výmarských ohařů dlouhosrstých (odstoupení od smlouvy o
zapůjčení feny – viz zápis ze dne18.11.2017) byla danému vrhu přidělena zápisová čísla pro
chovatelskou stanici Bohemia Patou.
4) RPK se seznámila se všemi doloženými podklady týkající se vrhů Bordeauxských dog K a N
chovatelské stanice House Parrot – s podklady dodanými chovatelem PK č. 1, vyjádřením
chovatele, předsedy i poradkyně Klubu málopočetných dogovitých plemen, jakož i ÖKV.
Z doloženého plynou následující fakta:
- v době obou krytí byla majitelkou psa Boston Legal What We Are paní Sandra Lechner (paní
Lechner je rakouskou chovatelkou daného jedince). Pes měl provedena zdravotní vyšetření,
nebyl však v Rakousku chovným. Oba krycí listy podepsala majitelka psa paní Sandra
Lechner. Krytí proběhla mezi daty 27.2. až 3.3.2017. Kopie PP psa dodaná na PK č.1
neobsahovala žádný zápis potvrzující chovnost.
- 24.10.2017 ÖKV potvrdila, že pes Boston Legal What We Are rakouskou chovnost (ZTP)
nemá.
- 2.11.2017 ÖKV informovala, že pes Boston Legal What We Are nemá vystaven exportní
rodokmen.
- Exportní PP byl vystaven dne 8.11.2017. PK č. 1 byla dodána kopie exportu se zápisem
chovnosti z Klubu málopočetných dogovitých plemen. Z kopie není jasné datum zápisu
chovnosti.
- K datu 22.2.2018 pes Boston Legal What We Are ÖHZB/DGBO 161 stále není zapsán
v Plemenné knize ČMKU, originál PP dosud nebyl PK předán.
RPK přihlédla k žádosti předsedy klubu i paní poradkyně, která vzhledem k dlouhodobé hospitalizaci měla pro svou práci výrazně ztížené podmínky. RPK se snažila zohlednit i vyjádření chovatele pana Papouška.
RPK však s ohledem na vše výšeuvedené nemůže vydání průkazů původu pro vrhy K a N doporučit.
5) RPK opět – i vzhledem k projednávanému bodu 4. tohoto zápisu – navrhuje jednoznačnou úpravu
Zápisního řádku ČMKU Čl. VI, bod 18. : Importované jedince s exportním průkazem původu
vystaveným na českého majitele lze použít k chovu pouze po zápisu v Plemenné knize ČR.
Zápis provedla Monika Truksová
Zápis podléhá schválení P ČMKU

