Zápis ze zasedání RPK ze dne 11.5.2021 v Praze 8, Maškově ulici
Přítomny: Monika Truksová, Bc. Hana Skřivánková, Zuzana Velichová
1) Vrh Šarplaninců z roku 2020: v CHS od Cerkytelské lípy došlo v roce 2020 k nechtěnému
krytí. Oba jedinci byli chovní, dle podmínek klubu však pes či fena s DKK 3 smí mít za
partnera pouze jedince s negativním výsledkem vyšetření DKK. Chovatel pan Myška
v přesvědčení, že klub zápis vrhu neumožní nechtěné krytí nenahlásil. Štěňata pak
načipoval a předal novým majitelům. Nicméně štěňata dostala exportní PP ze Srbska.
Jejich vydání zajistil pod svým jménem srbský chovatel skutečného otce vrhu . Rodiče
uvedení v PP se skutečností nesouhlasí, srbské čipy jsou přelepeny čipy českými. V ČR se
nyní nachází šest psů a dvě feny s exportními rodokmeny v nichž jsou uvedeni
neodpovídající předkové. Nikdo z nich v ČR zapsán nebyl. Chovatel by své zkratové
jednání i následky rád napravil, je připraven provést testy parentity, na nápravě má zájem
i klub (výjimečně by souhlasil se zápisem vrhu ze spojení dvou jedinců s DKK 3). Klub také
zavede s chovatelem kárné řízení.
RPK navrhuje požádat srbskou KSS o zrušení platnosti PP s falešnými údaji. Po doložení
testů parentity a žádosti o zápisová a tetovací čísla vrhu B (bylo by přidáno před jméno J dle
abecední řady srbského chovatele). Provedení testů patentity musí proběhnout dle Metodiky
pro zápis potvrzené parentity do PP (Směrnice pro zápis do PP). Po dodání kompletní PZŠ,
testů parentity a vrácení falešných exportních PP ze Srbska, pak PP pro tento vrh vydat.
2) Knírač malý - vrh A Absolute Free – doplňující zpráva k zápisu z 10.3.2021. Plemenná
kniha má zprávu španělské RSCE, kde přiznává pochybení stran opětovného zápisu psa
Greinton de Losrdhip’s (CMKU/KM/12478) ve Španělsku a potvrzuje, že chybná registrace
je zrušena. Vydání PP pro vrh A Absolute Free bude pozastaveno. Majitelkou psa je česká
rezidentka paní Elena Tsytovich, pes nebyl vyvezen a v České republice pes dosud
uchovněn není. RPK souhlasí s vydáním PP za uvedených podmínek: odsouhlasí-li výbor
chovatelského klubu dodatečnou bonitaci (vyšetření byla provedena), bude-li pes
uchovněn a chovnost bude zapsána na originál průkazu původu. Po přeregistraci psa mezi
chovné budou moci býti vystaveny PP pro vrh A Absolute Free.
3) RSCE plemenné knize potvrdila zrušení další chybné registrace feny předtím vyvezené do
České republiky na jméno paní Tsytovich, která byla následně opět zapsána ve Španělsku.
Nová registrace v RSCE je tedy zrušena a fena Nneka de Lordship’s (CMKU/KM/12479/20,
zápisové číslo ČMKU přiděleno dne 10.9.2020) zůstává nadále zapsána v PK ČMKU.
4) Žádost Akita Inu Czech Club o prověření chovnosti feny Aimi od Křišťálového potoka
(CMKU/AI/3470/18/19). Plemenné knize byl doručen originál PP s řádný zápisem „Splnila
podmínky chovnosti“ ze dne 26.9.2019. Zápis je potvrzen razítkem chovatelského klubu
AICC a podpisem poradkyně. V PP je proveden zápis provedení povinných vyšetření před
bonitací. PP byl 29.3.2018 vystaven jako exportní, export v Rakousku zapsán nebyl a jako
druhá majitelka je uvedena chovatelka feny.

Za správné vypracování bonitační karty odpovídá posuzovatel a bonitační komise,
přeregistrace plemenná kniha provádí podle záznamu v PP. Záznam uvedené feny byl
zcela standardní.
RPK nerozhoduje o místě odchovu štěňat – toto řeší Zápisní řád ČMKU ve článku VIII:
„Fena s vrhem má být umístěna u svého majitele (držitele). Pokud je nutno fenu umístit
jinam, musí být o této skutečnosti bez zbytečného prodlení uvědoměn příslušný
chovatelský klub.“
Kontroly vrhů i kontroly chovu jsou v kompetenci chovatelských klubů.
Vzhledem k tomu, že chovatelka paní Dicová v letošním roce přestoupila do KCHMPP,
náleží toto právo tomuto klubu klubu, pod kterým bude vrh zapsán.
5) Výmarský ohař krátkosrstý: do ČR byl z Estonska s řádným exportním PP dovezen VOK po
českém otci. Otec Beniamino z Brdských borů (ČLP/VOK/8830) byl jako štěně prodán
v České republice, následně jej majitelka prodala do Německa aniž by dala vystavit
exportní osvědčení. Pes v Německu splnil vše potřebné a je uznán chovným (stále pod
zápisovým číslem ČLP). Plemenná kniha chce dosáhnout nápravy, majitelé psa jsou k této
nápravě připraveni, chovatelka je v zájmu svého odchovu nápomocna. RPK navrhuje
dodatečné vystavení exportního PP do Německa, po přidělení zápisového čísla VDH a
provedení opravy provést zápis estonského importu do plemenné knihy ČMKU.
6) Jagdterrier – chovnost zahraničního psa Bodo vom Tannenhügel. Vzhledem k tomu, že
chovatel má problém s doložením chovnosti v době krytí, a pes byl mezitím zapsán v jedné
a následně další zemi, kde byl i uchovněn, navrhuje RPK, aby si potvrzení chovnosti
vyžádala u Deutscher Jagdterrier-Club e.V. přímo ČMKU.
7) Irský setr – vrh G CHS Mahagony Paw (viz zápis z 10.3.2021) – problém s pozdním
odesláním PZŠ. Zastřešující chovatelský klub se situací zabýval, dle dohody bude proveden
test parentity u dvou vybraných jedinců (záp. čísla ČLP/IS/16866 a ČLP/IS/16864).
Chovatelka s odběry počítá v řádu dní, PP pro tento vrh budou vystaveny po doručení testů
parentity uvedených jedinců.
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