
Zápis ze zasedání  RPK  ze dne 9.10.2020 v Praze 8, Maško vě ulici 

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

1) Předání číselných řad z PK č. 1 na PK č.3:  RPK souhlasí s převodem vedení číselných řad na 

plemena Polský chrt, Španělský galgo, Dlouhosrstý whippet a Maďarský chrt.  Číselné řady 

byly dosud vedeny na PK č. 1, přičemž veškeré zápisy probíhaly na PK č. 3. 

2) Metodika převodu psa z jednoho státu do druhého 

a) Import zahraničního jedince na českého majitele – jedinec  je zapsán po doložení 

exportního originálu PP vydaného plemennou knihou členského státu FCI nebo 

plemennou knihou smluvního partnera FCI. V exportním PP musí být uveden správný 

identifikační údaj. 

b) Import zahraničního chovného jedince. Jedinec musí být zapsán do plemenné knihy 

ČMKU a poté je plně v kompetenci klubu, zda zahraniční  chovnost uzná či zda jedinec 

bude muset splnit klubové podmínky pro zařazení do chovu. Uzná-li klub zahraniční 

chovnost, pak poradce tuto skutečnost vyznačí do originálu PP („uznána zahraniční 

chovnost“ ) a stvrdí svým podpisem a klubovým razítkem. 

c) Import chovného jedince předem do České republiky zapůjčeného.  Vyexportováním 

jedince zahraniční chovnost pozbývá platnost. Klub – viz bod b – může zahraniční 

chovnost uznat zápisem do originálu PP nebo může požadovat splnění klubových 

podmínek pro zařazení do chovu. 

d) Re-import. V případě, že  z České republiky vyexportovaný jedinec   byl zapsán 

v zahraniční plemenné knize, musí mu být pro zpětný vývoz do České republiky vystaveno 

exportní osvědčení. Teprve poté může být jedinec znovu zapsán na příslušeném 

pracovišti plemenné knihy ČMKU. V případě, že jedinec s vystaveným exportním PP 

v zahraničí zapsán nebyl (případně do zahraničí ani nevycestoval), zapíše se chovatel  

(následně  případný nový majitel) neprodleně do PP. V obou případech  plemenná kniha 

potvrdí zápis  tuzemského majitele do originálu PP. Původně přidělené zápisové číslo 

zůstává. 

e) Zápis importu na dalšího tuzemského majitele. Plemenná kniha eviduje import na 

majitele uvedeného v PP.  Doložený převod na dalšího majitele plemenná kniha potvrdí  

do originálu PP. 

f) Vývoz jedince – exportní PP vystavují pracoviště plemenné knihy dle platných řádů .K 

žádosti o export musí být doloženo celé jméno a úplná adresa zahraničního majitele. 

Chovatel není v počtu exportů omezen. Majitel  (není-li chovatelem vyváženého jedince),  

může požádat o export pouze pro  jednoho jedince v jednom kalendářním roce. 

3) Bílý švýcarský ovčák – import feny Call me Love vom Sutumer - Grund (VDH/RWS 19/3536),  

narozena  24.12.2019, exportní doložka VDH byla vystavena dne  10.3.2020. Matka této feny  

Queen Star z Ranče Montana (CMKU/ACO/4227/18) byla  z ČR do Německa vyvezena dne 

16.4.2019.  Dne 20.7.2020 chovatelka nahlásila zpětný dovoz feny do ČR (bez německého 

zápisu) ) a následně dne 19.8.2020 požádala o vystavení nového exportního osvědčení do  

Polska.  Po vývozu feny byl PK č. 1 doručen exportní rodokmen výše zmiňovaného potomka, 

dcery Call  me Love.  Prostřednictvím VDH oba německé kluby potvrdily, že fena  Queen Star 

nebyla zapsána  a nebyly splněny podmínky chovnosti (fena má splněna všechna vyšetření ,  

zapsána je i řada výstav a splněné šampionáty).  Došlo k pochybení  německého klubu a VDH 

nyní žádá o stanovení podmínek pro nápravu této politováníhodné chyby. RPK požaduje 



dodatečné  přidělení zápisového čísla  VDH a splnění podmínek chovnosti německého klubu 

RWS.   Bez  doložení zápisové čísla a splněné chovnosti import zapsán nebude. (VDH  řeší 

sedmičlenný vrh, dovezená  fena má ještě šest dalších sourozenců).  

4) Překlad barev  srsti – RPK navrhuje požádat o dodání anglického překladu barev srsti 

chovatelské kluby. Překlad musí odpovídat standardu i používanému označení barev pro 

dané plemeno. 

5) Irský setr,  CHS Royal Spirit. Vrh D narozen dn)e 16.1.2020, nebylo požádáno o čísla, PZŠ 

doručena 10.7.2020 rovnou s čipy. Bez uvedení důvodu zpoždění a vyjádření chovatelského 

klubu. RPK žádá o doložení testů parentity k vrhu D. 

10.7.2020 plemenná kniha obdržela i PZŠ pro vrh E Royal Spirit,  narozený dne 5.5.2020. Opět 

nebylo požádáno o zápisová čísla, PZŠ byla doručena rovnou s čipy. RPK souhlasí s přidělením 

zápisových čísel  již očipovanému vrhu E,  PP vrhu E však doporučuje vydat následně po 

dokončení vrhu předchozího. 

6) Polský ogar, CHS z Vítkovické hájovny. Vrh C  narozen 9.7.2020. Jedná se o spojení dvou     

registrů.  RPK   má rozdílný názor – s ohledem na opožděnou novelizaci záp. řádu rozhodnout 

ve prospěch vrhu  nebo postupovat stejně jako u Slovenských hrubosrstých ohařů, kdy se PP 

vrhu nevystavily.  U vrhu SHS se jednalo o stejnou situaci. Jedincům byla dána možnost 

v dospělosti  absolvovat 2 výstavy a zapsat je do P Reg. PK č.3 nechce aby zde byla výjimka, 

nebylo by to spravedlivé, žádá o stejný postup.  Případ předložen P ČMKU. 

7) Jagdterier, vrh F z Hradu Pernštejna.  Vrh narozen dne9.6.2020. U  PZŠ mylně přiložen krycí 

list vystavený na sestru matky vrhu.  Matka  Nora z Kvaltínovej je import ze Slovenska, 

v chovu byla použita bez  přidělení zápisového čísla ČLP. RPK navrhuje vrátit podklady 

chovateli a poradci k opravě dle skutečnosti. Dále zapsat fenu do PK č. 3 a provést 

přeregistraci mezi chovné jedince (exportní PP matky byl vystaven dne 23.11.2016).  

8) Jagterier, vrh G z Dvořáčkova domu. Vrh narozen 12.5.2020. Otcem vrhu Bak zo Skalickej je 

import ze Slovenska, v chovu byl použit bez zápisového čísla ČLP. Exportní PP byl vystaven 

16.04.2015, na PK č. 3 byl pes zapsán a přeregistrován až 19.6.2020. RPK souhlasí s vydáním 

PP a doporučuje chovatelům a majitelům neodkládat zápisy importů a jejich následné 

uchovnění  (či uznání  zahraniční chovnosti)  v České republice.  

9)  Jagdterier,  vrh G od Nezvalů. Vrh narozen 15.8.2020. Matka vrhu byla kryta stejným psem 

(Bak zo Skalickej) jako fena u vrhu předchozího. PZŠ o doporučení ke krytí bylo doručeno se 

zaběleným původním datem krytí  16.6.2020, přepsaným na 20.6.2020, které je v souladu se 

zápisem psa do PK. RPK souhlasí s vydáním a  opět doporučuje majitelům importovaných 

jedinců neodkládat zápis do tuzemské plemenné knihy. 

10) Golden retriever – import z Polska Casie Lady Gold.  (Možná duplicita mezinárodně 

chráněného názvu chovatelské stanice). Prověřeno: chovatelská stanice Lady Gold je 

v majetku české chovatelky již  třetí desetiletí.  Název polské chovatelské stanice 

mezinárodně chráněn není,  nejedná se tedy o duplicitu.  Exportní PP je  z roku 2019, ZKwP 

umožňovala zápis i na stanice, které nebyly mezinárodně chráněné. Zápis importu je možno 

provést. 

11) Zápis importovaných  plemen Kanárský podengo a Ibizský podengo. Jedná se o importované 

jedince narozené ze  spojení dvou registrů.  RPK prověřila, že současný Jednací řád FCI ani 

Mezinárodní chovatelský řád FCI spojení dvou registrů jako nepovolené neuvádí. Na rozdíl od  

dosud platného stávajícího Zápisního řádu ČMKU.   RPK souhlasí se zápisem importů. PK  č.3 

žádá o ověření  u FCI, kdy bylo nepovolené spojení dvou registrů zrušeno. 



 

Zápis provedla Monika Truksová     

 

 

Zápis podléhá schválení P ČMKU 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

              

 

 


