
Zápis ze zasedání Rady plemenných knih ČMKU 

ze dne 17.12.2019 v Maškově 3, Praze 8 – Kobylisích 

 

Přítomni: Monika Truksová, Bc. Hana Skřivánková, Irena Šestáková 

Program: Záležitosti běžného chodu pracovišť Plemenné knihy 

 

 

  

1) Požadavky na zahraničního krycího psa:                                                                                             

- průkaz původu FCI či smluvního partnera FCI                                                                                                    

- doklad o chovnosti u jedinců tam, kde je uchovnění povinné (případně vyšetření a zkoušky 

   (jsou- li požadovány)                                                                                                                        

- u jedinců ze země, kde se chovnost nestanoví, se toto nedokládá (není-li ovšem pes vyvezen do 

  další  země, kde již chovnost jedince povinná je)  

 

2) Uznání zahraniční chovnosti u importovaného jedince: rozhodne-li se klub po zápisu jedince do 

Plemenné knihy ČMKU  uznat zahraniční chovnost dospělého importovaného jedince, je možno 

tuto předchozí zahraniční chovnost uznat pokud jedinec v době vývozu splňoval podmínku věku 

FCI a ČMKU. Uznání zahraniční chovnosti musí klub potvrdit zápisem do PP a plemenná kniha 

musí provést přeregistraci mezi chovné jedince. 

 

3) Slovenský čuvač – vrh B chovatelské stanice Pošumavský dvůr. K vrhu narozenému dne  1.4.2019 

nebylo požádáno o zápisová čísla.  Podklady k vrhu byly doručeny dne 14.10.2019.  Načipování 

štěňat proběhlo dne 23.5.2019.                                                                                                               

RPK podmiňuje vydání průkazů původu doloženými testy parentity.  

 

4) Miniaturní bullterier- vydání zápisových čísel pro vrh G chovatele pana  J.P. K tomuto vrhu již byl  

nařízen test parentity, plemenná kniha souhlasí s vydáním zápisových čísel.  (Testy byly nařízeny i 

k předchozímu vrhu F, vzhledem k tomu, že otec vrhu F nyní žije na americkém kontinentu a 

s majitelem psa se nelze spojit, není možno testy provést. PP pro vrh F nelze vydat.)  RPK 

doporučuje chovatelským  klubům nevydávat krycí listy před dořešením předchozích vrhů.  

 

5) Uchovnění zahraniční feny plemene Shiba  před zápisem do plemenné knihy ČMKU.  Fena Linna 

Matagiinu (SPKP 326, PKR.V-25175) byla  dne 1.1.2019 slovenským majitelem  doživotně 

zapůjčena na chov a výstavy do ČR, aniž by však ve Slovenské republice splnila podmínky 

chovnosti. V ČR byla uchovněna dne 1.3.2019, v červnu byla nakryta. Vrh se narodil dne 

11.8.2019 a až dva měsíce poté  (24.10.2019) byl vystaven exportní rodokmen ze Slovenské 

republiky.                                                                                                                                        

Vrh byl včas nahlášen a po provedném čipování byla PK doručena přihláška k zápisu štěňat vrhu 

K Bullit Star  se všemi doklady. PK následně chovatele informovala o pochybení při uchovnění 

feny.                                                                                                                                        

Chovatelský klub nechce pochybení omlouvat.  Chovatel pan T.P. bude kárně stíhán v souladu 

s klubovými předpisy. Klub o vydání PP žádá  – jedná se o štěňata výborného původu a není 

v zájmu plemene rozšiřovat další Shiby bez PP.    

RPK s ohledem na žádost klubu a klubové kárné řešení souhlasí s vydáním PP. Zároveň RPK 

opětovně navrhuje úpravu Zápisního řádu, která znemožní  uchovnění jedince před zápisem do PK 

ČMKU.  

 

6) Číselná řada pro rok 2020 bude otevřena po uplynutí šestitýdenní lhůty ve středu dne 12.2.2020. 

 

 

 

 

Zápis provedla Monika Truksová 

Zápis podléhá schválení P ČMKU         


