Zápis ze zasedání RPK ze dne 13.8.2021 v Praze 8, Maškově ulici
Přítomny: Monika Truksová, Bc. Hana Skřivánková, Zuzana Velichová
1) Vydání PP pro vrh H Border Kolií CHS Ballarat: fena Daralis Ferenčík (Z Reg/BOC/802114/12/14 – registr třetí generace) byla nakryta britským psem Groesfaen Spot (ISDS
00/324114). Až dodatečně byla k tomuto psu doložena registrace britským Kennel Clubem
pod číslem KC AY0911966. Vrh byl narozen dne 8.2.2018, byl dodán řádně potvrzený krycí
list, požádáno o zápisová čísla, v termínu načipováno. Celé zdržení nastalo díky chybějícímu
KC číslu předka - vše se velmi protáhlo díky administrativě i dalším okolnostem. Chovatelka
byla v celé záležitosti s klubem v kontaktu, přesto je dokumentace dokompletována až nyní.
Výbor BCCCZ vydání PP pro tento vrh podporuje, jedná se o vrh ze zahraniční krytí
s přínosem pro pracovní linie. RPK navrhuje PP vydat, potvrzená dokumentace je připravena.
2) Knírač malý – vrh A chovatelské stanice Absolute Free (viz zápis z 10.3.2021 a 11.5.2021). RPK
obdržela dobrozdání od současného majitele (a zároveň i chovatele) psa Greinton De
Lordship’s (LOE2385678, CMKU/KM/12479/20) pana Luise Llina Talavery, v němž stvrzuje,
že uvedeného psa zakoupil od majitelky paní Eleny Tsytovich (Česká republika) v říjnu 2020
a od tohoto data pes žije u pana Talavery ve španělské Valencii. Španělská plemenná kniha
RSCE pana Luise Llina Talaveru zapsala jako majitele k datu 21.10.2020, čímž pochybila pes byl ze Španělska do České republiky na jméno paní Tsytovich vypsán 6.2.2018 a z České
republiky vypsán nebyl. RSCE zároveň vydala pro Greintona De Lordship’s nový rodokmen se
jménem pana L.L. Talavery – zápisové číslo ČMKU/KM/12478/20 na tomto PP uvedeno není.
Pochybením španělské RSCE byl chovatelce, paní Mgr. Janě Šebestové, poskytnut tento
druhý, chybně vydaný, rodokmen. Ani chovatelka ani poradkyně chovu z něj nemohl před
krytím vyčíst, že pes byl dříve vyvezen do České republiky a je zapsán v české plemenné
knize.
Řádný export psa Greinton de Lordship’s proběhl dodatečně 29.7.2021 na základě žádosti
předchozí (rovněž pochybyvší) tuzemské majitelky paní Eleny Tsytovich a španělské RSCE,
která své pochybení uznává. Nemění to nic na skutečnosti, že pes byl v době krytí řádně
zapsán v české plemenné knize a měl splňovat českou chovnost. A že zajistit vydání
exportního osvědčení do Španělska bylo povinností tehdejší české majitelky.
Vzhledem ke skutečnosti, že se pes dle prohlášení svého majitele nachází ve Španělsku, je za
současné situace nereálné, aby byla splněna bonitace v ČR. Chovatelka Mgr. Jana Šebestová
zvolila výstavně úspěšného jedince s prověřeným zdravím, vydání PP pro její vrh je
pozastaveno kvůli pochybení předchozí majitelky krycího psa a španělské střešní organizace.
RPK v tomto výjimečném případě doporučuje revokovat návrh ze dne 11.5.2021 na
dodatečnou bonitaci v ČR a navrhuje PP štěňat vydat - za souhlasu Klubu chovatelů kníračů
s uznáním chovnosti vzniklé zápisem do RSCE. Navrhujeme řešení ve prospěch psů.
Zápis provedla Monika Truksová
Zápis podléhá schválení P ČMKU

