Zápis ze zasedání Rady plemenných knih ČMKU
ze dne 23.7.2018 v Maškově ulici 3, Praze 8 – Kobylisích

Přítomni: Monika Truksová, Eva Novotná, Irena Šestáková
Program: Náležitosti běžného chodu pracovišť Plemenné knihy
1) Zahraniční krytí Krátkosrsté kolie - CHS Bila Kaífa vrh L: anglický pes narozený dne
23.8.2016 nakryl dne 25.11.2017. Pes byl na krytí do České republiky pouze zapůjčen,
podléhá tedy podmínkám Kennel Clubu. PP je možno vystavit, k porušení zápisního řádu
tímto nedošlo.
2) Zápis předků z NON-FCI organizací u neuznaných plemen – RPK navrhuje odlišení průkazů
původu pro registry (pokud budeme do PK zapisovat jedince z NON-FCI organizací, pak ať
jsou tyty formuláře odlišené alespoň barevně a neobsahují logo FCI). U těchto jedinců musí
být před zápisové číslo proveden zápis NON FCI. Tento předek nebude v generacích
započítán, byť bude v průkazu původu uveden.
3) Cane corso – vrh E Shigeru, narozený dne 21.9.2017: žádanka byla doručena na PK ve třech
měsících věku, PZŠ přišla v osmi měsících věku štěňat. RPK žádá o vyjádření Klub
málopočetných dogovitých plemen a rovněž o vysvětlení chovatelky paní Mitríkové.
V případě pochybností RPK navrhuje vydat PP až po doložení testů parentity u celého vrhu.
4) Ruský toy - vrh K Moomoon, narozený dne 19.1.2018, PZŠ doručena 8.6.2018. Matka vrhu
pochází z ČR, je ve spolumajitelství německé majitelky a české chovatelky. Čipování v České
republice je řádně potvrzeno. Pes Kyril (s exportem vystaveným do Švýcarska) má přiloženu
žádost o změnu čipu. V Německu nebyl nalezen čip - přečipování dala provést v Německu
spolumajitelka matky vrhu dne 6.4.2018, je přiložena dvoujazyčná zpráva s razítkem
veterinárního lékaře a rovněž kopie nově vydaného německého pasu. Doložené kopie nejsou
průkazné, chybí propojení všech potřebných údajů. Nové načipování nedala provést ani česká
chovatelka ani švýcarská majitelka, v novém pasu není žádný majitel uveden, štěně bylo
přečipováno v třetí zemi. RPK doporučuje vydat průkaz původu štěněte Kyril Moomoon až
po doložení testu parentity.
5) Jedinci s průkazy původu, kteří byly zabaveni na základě rozhodnutí státní
veterinární správy – RPK doporučuje jednotlivým pracovištím plemenné knihy kontaktovat
chovatelské stanice, z nichž zabavení jedinci pocházejí.

Zápis provedla Monika Truksová
Zápis podléhá schválení P ČMKU
Zápis

