Zápis ze zasedání Rady plemenných knih ČMKU ze dne 22.5.2020 v Maškově 3, Praze 8

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

1) Plemeno Australský ovčák – zahraniční krytí v chovatelské stanici Fallcat
Vrh O Fallcat narozen dne 31.12.2019.
Otec Malpaso’s Cruise Control, průkaz původu AKC. Jako štěně vyexportován do Německa,
registrační certifikát potvrzuje spolumajitelky paní N. Eisenreich a paní M. Senger
(chovatelka). Pes nebyl v Německu zapsán a plemenné knize nebyla doložena jeho chovnost.
V PP AKC nebyl uveden čip. Plemenné knize byla doložena vyšetření se zápisovým číslem
ASCA a čipem, genetická vyšetření se zápisovým číslem ASCA, AKC a čipem, dále smlova o
podpisovém právu paní Eisenreich.
Plemenná kniha prostřednictvím klubu požádala o doložení zápisu pod VDH, doložení
německé chovnosti a dále o potvrzení čipu daného jedince z AKC, aby mohly být uznány
doložené zdravotní testy.
Dne 20.3.2020 byl doručen nový PP AKC, ve kterém již bylo uvedeno číslo čipu, a také nový
registrační certifikát, kterým je od 8.2.2020 pouze chovatelka. K datu doručení nově
vydaného PP je dokumentace akceptovatelná, v době krytí však pes byl z AKC vypsán a nebyl
zastřešen žádnou FCI organizací.
KCHMPP i chovatel p. Martin Švec aktivně spolupracovali, plemenná kniha žádá o souhlasné
stanovisko s vydáním PP. RPK doporučuje rozhodnout ve prospěch narozených štěňat a
vydat PP pro vrh O Fallcat.
RPK opakovaně navrhuje chovatelům i poradcům chovu kontrolu podkladů před plánovaným
zahraničním krytím.
2) Plemeno Německý Jagdteriér – zahraniční krytí v chovatelské stanici od Hradu Pernštejna
Vrh E narozen dne 29.2.2020, žádost o zápisová čísla přišla až 20.5.2020, rovnou
s potvrzeným čipováním .
Otcem vrhu je německý pes Bodo vom Tannenhügel, vyexportovaný v roce 2018 na
slovenského majitele pana Drahomira Ondrisku. Pes na Slovensku nebyl zapsán.
Matkou vrhu je slovenská fena Nela z Kvaltínovej, na Slovensku zapsána jako kandidátka
chovu z 13/7/2019, nikoliv však jako chovná. Dne 6.5.2020 byl feně vydán exportní PP na
pana Ing. Ostríže(CHS od Hradu Pernštejna).
Plemenná kniha shledala v podkladech tyto nedostatky: chybějící zápis otce ve Slovenské
republice, potvrzení chovnosti obou rodičů, smlouva o zapůjčení feny do chovatelské stanice
od Hradu Pernštejna (Export byl vystaven až po narození vrhu).
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Rada plemenných knih doporučuje vrátit podklady chovateli a zároveň i poradci chovu panu
Ing. Liboru Ostrížovi, aby v součinnosti se slovenskými majiteli (v případě feny slovenským
majitelem v době krytí a narození štěňat) doplnil a odstranil nedostatky v chovatelské
dokumentaci k vrhu E od Hradu Pernštejna.

Zápis provedla Monika Truksová
Zápis podléhá schválení P ČMKU

