Zápis ze zasedání RPK ze dne 13.5.2022 v Praze 8, Maškově ulici
Přítomny: Monika Truksová, Bc. Hana Skřivánková

1) Zápis importu Miniaturního bulteriéra Hope Sees The Invisible. Jedná se o fenu
z inbreedingu s exportním PP ze země původu. Exportní PP, ani dříve vydaný
neexportní třígenerační PP, ani Owner Registration Certificate neuvádí čipové číslo
dané feny. Dále v PP nejsou uvedena zápisová čísla nadpoloviční většiny předků.
Uvedení zápisových čísel je nutné (i když se dílem jedná o stranu otce, který je
zapsán v PK ČMKU). Plemenná kniha nemá právo doplňovat údaje do zahraničního
průkazu původu. Zapisovaný PP musí obsahovat všechny požadované údaje tak, aby
byl akceptovatelný všemi plemennými knihami. Bez uvedení čipu a chybějících
zápisových čísel import zapsán být nemůže.

2) Jagdteriér – vrhy E a F od Hradu Pernštejna. Oba vrhy byly projednávány již vícekráte.
Vzhledem k tomu, že otec vrhů je převeden do třetí země, pravděpodobně již v této
záležitosti nedojde ke konečnému posunu. Výbor MSKCHJGT proto žádá o vydání PP
s omezenou registrací. Původ štěňat je nezpochybnitelný, jedinci z obou vrhů budou
využívání v myslivecké praxi. RPK vydání PP s omezenou registrací doporučuje.

3) Australský ovčák – vrh I Briarga Crew, narozený dne 28.5.2021. Tento vrh je rovněž
projednáván opakovaně. Otec vrhu Casselcreek Long Time Coming (CKC FJ768924,
narozen 27.5.2018) byl ve věku čtyř měsíců vyexportován do Německa. Krytí
uvedeným psem proběhlo dne 30.3.2021 v Německu. Pes není v Německu zapsán ani
uchovněn. PK byla doložena rakouská chovnost, přičemž k uchovnění v Rakousku
došlo dva měsíce po narození českého vrhu. Dále byly PK doloženy pozměněné
doklady CKC i AKC, nikoliv však požadovaný PP ze země původu, zápis VDH a německá
chovnost. RPK již dříve doporučila zápis vrhu pozastavit do okamžiku doložení
požadovaného a takto bylo doporučení přijato. Chovatelka poskytla prohlášení, že
při krytí své feny předložila dokumenty, které jí poslala majitelka psa a ona sama
žádný z dokumentů nepozměňovala.
Dozorčí rada KCHMPP případ projednala a vyřešila záležitost s chovatelkou
domluvou. Zároveň klub požádal o vydání průkazů původu pro uvedený vrh.
RPK souhlasí s vydáním PP pouze s omezenou registrací, tato by byla zrušena po
dodání požadovaných podkladů.

4) Pražský krysařík – opoždění žádanky vrhu P Oridis. Chovatelka vrh, narozený
18.2.2022, nahlásila se zpožděním ve věku jedenácti týdnů (spolu s oznámením o
úhynu matky tohoto vrhu). RPK v tomto případě nepožaduje doložení parentity,
protože o zápisová čísla byla zažádáno před třetím měsícem věku a také před třetím
měsícem věku byla přidělena (viz ZŘ ČMKU, článek X, bod 14). Kázeňský postih pro
porušení Zápisního řádu KPPK, z.s. je plně v kompetenci chovatelského klubu.

5) Cane Corso – vrh N Angelo Custode, datum narození 26.8.2021. Otcem vrhu je
španělský pes Fact Cool Corso Bajer (LOE 2362374), matkou je fena Force Pride
Nicole (RKF 5464398). Fena byla vyexportována z Ruska do České republiky., datum
exportního PP je 11.7.2019. Do plemenné knihy ČMKU zapsána nebyla. V listopadu
2020 byla majitelkou prodána do Černé Hory (bez exportu vydaného na Černou
Horu). Zde byla zapsána (MNE1500/18 CC) a vzápětí splnila i podmínky chovnosti.
Chovatelka si uchovněnou fenu od černohorského majitele zapůjčila (chovnost je
potvrzena na období 7.11.2020 až 7.11.2023) a požádala Cane-Corso klub o vydání
krycího listu. Fena byla nakryta na platný a potvrzený krycí list. Chovatelka požádala
o zápisová čísla, ta byla přidělena. Načipování vrhu je veterinární lékařkou potvrzeno
v řádném termínu.
Cane Corso klub se zápisem vrhu N Angelo Custode nesouhlasí: fena nebyla v ČR
uchovněna z důvodu kupírovaných uší a o jejím využití v chovu nebylo chovatelským
klubem rozhodnuto.
RPK velice pečlivě posoudila všechny dostupné podklady a došla k závěru, že v tomto
případě došlo ke kumulaci pochybení ze všech zúčastněných stran:
Fena vyvezená z Ruska na českou majitelku, nebyla v ČR zapsána a znovu byla
vyvezena do Černé Hory (tentokrát bez exportu).
Pochybila i černohorská plemenná kniha, měla fenu zapsat a uchovnit s exportním
osvědčením vydaným na černohorského majitele.
Chovatelský klub, nesouhlasil-li s využitím feny v chovu, neměl chovatelce
poskytnout potvrzený krycí list.
K dalšímu pochybení dochází na straně chovatelky i černohorské plemenné knihy.
Chovatelka se odvolala proti odmítavému stanovisku klubu k vydání PP a (přestože
případ nebyl ze strany ČMKU uzavřen) byl již v tuzemsku zachycen PP štěněte
z tohoto spojení vydaný černohorskou plemennou knihou (nikoliv pod jménem české
CHS).
RPK předkládá tento návrh: požádat Kinološki Savez Crne Gore o zrušení platnosti
neoprávněně vydaných průkazů původu pro vrh narozený v České republice na český
krycí list. Po zrušení platnosti černohorských PP vydat vrhu N Angelo Custode průkazy
původu s omezenou registrací.

RPK doporučuje chovatelskému klubu lepší zabezpečení koloběhu chovatelské
dokumentace.
6) Návrh na úpravu Metodiky pro zápis titulů do průkazu původu:
Do PP jedinců registrovaných na pracovištích plemenné knihy ČMKU se zapisují tyto
tituly a čekatelství:
- mezinárodní šampionáty
- Grandšampionáty členských států FCI a smluvních partnerů
- šampionáty členských států FCI a smluvních partnerů
- tituly světových a sekčních vítězů
- tituly vítězů střední a východní Evropy
- veteránské šampionáty členských států FCI a smluvních partnerů
- klubové šampionáty
- čekatelství CACIB do doby přiznání titulu
- čekatelství Res.CACIB do doby přiznání titulu
- BIS
- BIG
- BOB
- BOS (Nejlepší pes a fena plemene)
- BOV (Nejlepší veterán plemene)
- Národní vítěz, Bundessieger a ekvivalentní tituly členských zemí FCI
- Klubový vítěz
- Vítěz speciální výstavy
- Čekatelství CAC a Res.CAC do doby přiznání titulu
- Juniorské šampionáty členských států FCI a smluvních partnerů
- JBIS
- JBIG
- BOJ (Nejlepší junior plemene)
- Jugend Bundessieger
- Klubový vítěz mladých a Vítěz speciální výstavy mladých
- Čekatelství CAJC do doby přiznání titulu
- Krajský vítěz
- Oblastní vítěz
- Vítěz třídy
- Známka Výborný, Velmi dobrý, Dobrý
Zápis provedla Monika Truksová
Zápis podléhá schválení P ČMKU
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