Příloha č. 7 k zápisu z 13. 12. 2007.
Zápis ze zasedání Rady plemenných knih ČMKU
ze dne 10.10.2007, Jankovcova 53/C, Praha 7
Přítomni: L.Hromádko, L.Suchá, I.Šestáková
Program:
I. Kontrola splnění úkolů z minulého zasedání RPK
II. Záležitosti běžného chodu pracovišť plemenné knihy
III. Spolupráce pracovišť a společné sjednocení číselníků
RPK se bude scházet pravidelně, jako vyhovující místo jednání jsou prostory ČMKU. Jednání
budou svolávána pravidelně min. jednou za 2 měsíce e-mailem a to nejméně se 14ti denním
předstihem po dohodě všech tří členů RPK. Urgentní případy budou řešeny e-mailem či
telefonicky.
RPK souhlasí s navrhovaným postupem
Jmenování předsedy RPK nebylo dáno písemně na vědomí ostatním členům PK a proto
L.Suchá a I.Šestáková navrhují, aby předseda nebyl jmenován P ČMKU, ale RPK.
I.
Bod II./e Zatím není zajištěn sběr dat z pracovišť plemenných knih za rok 2006. Od roku
1999 jsou tato data (kompletní plemenná kniha ČMKU pro daný rok) archivována na ČMKU.
RPK žádá P ČMKU o vyřešení problému sběru dat
Úkol P ČMKU dále trvá a je důležité, aby byl zajištěn v co možná nejkratší době.
Bod II/g Je nezbytné provádět kontrolu zkratek plemenných knih FCI, které musí být v PP
každého jedince uvedeny, a dodržovat tak směrnice FCI.Vzhledem ke složitosti zápisů
jedinců do registrů bude nutné provést proškolení pracovníků plemenných knih.
RPK navrhuje P ČMKU provést proškolení pracovníků PK
Směrnice FCI se dodržuje a probíhá kontrola a zápis zkratek. Co se týká proškolení
pracovníků tak podle sdělení probíhá průběžně na pracovištích PK.
Bod II.c)Nový standard pro plemeno Pudl (FCI 172). Byl upraven systém zadávaní titulu
CACIB pro jednotlivé rázy a byla uznána nová barva „red fawn“. Nutno oslovit chovatelské
kluby pro toto plemeno (1043, 1044, 3028) s žádostí o vyjádření, jakým způsobem postupovat
při zápisu štěňat do plemenné knihy a při provádění přeregistrací. Kluby se musí dohodnout
na jednotném postupu.
Klub přátel a chovatelů pudlů a Klub chovatelů pudlů předaly stanovisko k nově uznané
barvě, Pudl Klub nikoliv. Tudíž RPK navrhuje, aby příslušný chov.klub na základě bonitace
provedl záznam do PP o změně barvy. Již vystavené PP se nebudou měnit za nové, ale při
přeregistraci do chovu se změní barva u jedince pouze v databázi, aby se následně tiskla v PP
štěňat.Výstavní výbory (pořadatel výstavy) musí kontrolovat změnu barvy u plemene pudl pro
správné zařazení.
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II.
I.Šestáková
p. Fridrichová zažádala o tetovací čísla na svůj vrh „CH“ plemene Americký stafordšírský
terier, kde uvedla pouze devět narozených štěňat namísto deseti. Proto byla tetovací čísla
přidělena pouze na devět z nich, které byly prve uvedeny. Po omluvě p.Fridrichové, že špatně
vyplnila žádanku o tetovací čísla, bylo tedy požádáno o dodatečné zapsání posledního
neuvedeného štěněte a vydaní tetovacího čísla.. Výbor KCHMPP odsouhlasil vydání
tetovacího čísla. Vzhledem k tomu, že štěňátka byla načipována, byla přidělena nová tetovací
čísla a původní čísla použita na jiný vrh. Veškeré kopie jsou založené u přihlášky k vrhu.
RPK doporučila vydání tetovacích čísel tímto způsobem.
L.Suchá
Vzhledem k množícím se případům, kdy chovatelé pojmenovávají štěňata jmény, která jsou
zesměšňující či jinak nevhodná, je nutné provést úpravu Zápisního řádu ČMKU čl. IX. Bod 6.
doplnění zápisního řádu IX.bod6) a to: Jména nesmějí obsahovat název chovatelské stanice,
vulgární,
hanlivá,
zesměšňující,
urážlivá
či
jinak
nedůstojná
slova,
(např.guláš,erekce,ohanbí, piksla atd.) a nesmějí žádným způsobem propagovat terorismus
nebo jiná extremistická hnutí. PK si vyhrazuje právo nezapsat tito slova a doporučit
změnu chovateli.
RPK žádá P ČMKU o provedení změny
I.Šestáková
Úprava směrnic:
Směrnice pro CHS: rozšíření počtu znaků u názvu CHS.
Směrnice pro označování štěňat: bod 4) doplnit že tetování nebo čipování je povoleno
provádět od 6.týdnů
Směrnice pro vydávání tet.čísel.: bod 4) Doplnit, že při žádání o tetovací čísla se musí
zachovávat pořadí nejdříve psy abecedně a pak feny abecedně.
V zápisním řádu X.bod 2) opravit ověřeným přepisem na ověřeným překladem.
V záp.řádu XII bod 3) Zrušit větu o tom, že se nedá vystavit duplikát duplikátu.
Další duplikát by se pořadově označil s tím, že by se více zpoplatnil, RPK navrhuje druhý a
další navýšit cenu o 300% stávající ceny za duplikát.
Změnit XIV.záp.řádu exportu bod 1) PP jedince vyváženého mimo území ČR musí být
pověřeným pracovištěm plemenné knihy ČMKU označen.
RPK žádá P ČMKU o provedení změn
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III.
Vzhledem ke stávajícímu stavu vybavenosti různými programy na jednotlivých pracovištích,
není možné aplikovat jednotný číselník. Pracoviště plemenných knih se domluvili na
sjednocení stávajících číselníků. Číselníky jednotlivých pracovišť byly předány
L.Hromádkovi pro vytvoření jednotného číselníku do nového programu pro jednotnost zápisu
a vystavovaní PP.
RPK navrhuje zavedení zápisu pouze na splněné šampionáty daných zemí a vybraných titulů.
L.Hromádko doporučil do příštího zasedání RPK promyslet a navrhnout jakých titulů by se to
týkalo. Také si připravit návrhy řešení sjednocení a formy číselníku.

Zápis provedl L.Hromádko
Zápis podléhá schválení P ČMKU
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