
Zápis ze zasedání RPK ze dne 22.09. 2022 v Praze 8, Maškově ulici 

Přítomny: Monika Truksová, Bc. Hana Skřivánková, Bc. Vladimír Tichá 

1) Chovné podmínky:  Chovná fena belgického ovčáka malinois Bright Berry Belrott 
(CMKU/BOM/8579/16/ byla třikrát nakryta stejným psem. Podle zápisního řádu 
Klubu chovatelů belgických ovčáků tím došlo k porušení klubových normativů, 
které umožňují krytí feny stejným psem pouze dvakrát. KCHBO udělil zákaz chovu 
na uvedené feně bez ohledu na vlastnictví. 
Druhý klub - CMC  - pravidlo omezující počet krytí stejným psem nemá. 

      Z pohledu RPK nedošlo k porušení chovných podmínek mezi kluby KCHBO a CMC,  
      omezení počtu krytí feny stejným psem jednotné chovné podmínky nezahrnují.     

Nedošlo ani k porušení řádů ČMKU. Záleží tedy na klubu CMC, zda umožní další 
krytí uvedené feny. 
 

2) Zahraniční falzifikáty:  ČMKU obdržela k zápisu importu falzifikáty čínských 
rodokmenů. (Krom toho uvedení předkové neodpovídali danému plemeni.) RPK 
doporučuje poslat informaci o falzifikátech na FCI (střešní čínská organizace již 
informována byla).  RPK doporučuje falzifikáty označit i se zdůvodněním, proč 
není zápis do plemenné knihy proveden. 
 

3) Provedená parentita u vrhu border kolií:  vrh H z Říše fantazie. Podezření na 
jiného otce vrhu pojala sama chovatelka - testy parentity potvrdily, že otcem vrhu 
je pes v jejím majetku a nikoliv pes uvedený v KL. 

RPK doporučuje vydat PP po doručení všech podkladů, řešení spadá do 
kompetence klubu. 

4) Zahraniční krytí belgickým ovčákem malinois  Rendez Vou Version Malines. Pes 
narozen ve Španělsku, nyní zapsán v Belgii. V průkazu původu jsou chybně 
uvedeni předkové z NON-FCI organizace (NVBK). Jedná se o druhou a třetí 
generaci.   V České republice se jedná o opakované krytí, předchozí vrh byl  
chybně zapsán do řádného rejstříku. 

 
RPK  doporučuje zápis vrhu CH Extra Temperament do Zvláštního registru. Do 
Zvláštního registru přesunout i jedince z předchozího  vrhu O pod Cvilínem.  
Jedinci z obou vrhů budou registry 3. generace, jejich potomci již budou mít plné 
FCI rodokmeny.                                                                        
 

5) Zápis importu – chybějící zápisové číslo v italském PP 
Importovaná fena Bulteriéra Neapolitan Bull Queen of South nemá ve třetí 
generaci uvedena zápisové číslo. Do České republiky je dovezena již jako druhá 
fena se stejnými předky. V prvním případě byla chybějící zápisová číslo úředně 
doplněna. Majitelka fenky žádá o stejný postup jako v případě prvního chybně 
vystaveného rodokmenu. 
 
RPK navrhuje zaslat chybný PP zpět ENZI, protože takto vystavený PP neodpovídá 
předpisům FCI. Uvedení úplných zápisových čísel je nutné, i když jsou tato čísla  
naší plemenné knize známa. Plemenná kniha nemá právo doplňovat údaje do 



zahraničních PP. Exportní rodokmen musí být akceptovatelný všemi plemennými 
knihami FCI. 
 

6) ISDS – Cirkulář FCU 36/2009 z 13/05/2009: RPK se zabývala podnětem PK č. 1 
stran cirkuláře týkajícího se zápisu jedinců z ISDS (International Sheep Dog 
Society): Cirkulář stanoví, že průkazy původu vystavené ISDS jsou akceptovány 
výlučně v případě, že jsou doprovázeny exportním PP vystaveným Kennel Clubem 
(Anglie) a pokud se jedinec narodil na území Velké Británie. Plemenná kniha č. 1 
nebude zapisovat jedince, kteří tuto podmínku FCI nesplňují. 
 
RPK doporučuje zájemcům z řad majitelů a chovatelů border kolií nechat 
zkontrolovat předky v PP plánovaného importu ještě před samotným dovozem. 
 

7) Zápisy importů  fen plemene Border Kolie (exporty vystaveny KC) Dreamwork 
Tikka a Dreamwork Lara. Feny jsou odchovány pod ISDS, chovatelem je Lukáš 
Vaňourek. Rodiče fen jsou zapsáni v  ISDSCZ, prarodiče mají uvedeny 
zápisy  ISDSPL, ISDSSK, ISDSHR a ISDSCZ. 
 
RPK doporučuje ověřit FCI chovatelskou stanici pana Vaňourka. Dále vrátit 
majitelce exportní PP,   které neodpovídají požadavkům FCI na zápis jedinců  
z ISDS. 
 

8) Směrnice pro zápis importu:  Pudl importovaný z AKC, zbarvení zapsáno jako 
černá, bílé znaky, otec je zapsán jako černá-apricot-bílé znaky, matka černá.  AKC 
uznává oproti FCI další tři barvy, ovšem bez znaků. Vícebarevní pudlové jsou 
diskvalifikováni. FCI Standard Pudla uvádí jako vylučující vadu jakoukoliv stopu 
bílé barvy na těle jiného než bílého pudla. 

 
RPK navrhuje zápis do omezené registrace, pokud chovatelský klub nerozhodne 
jinak. 
V případech, kdy je plemeno zastřešeno ve více klubech, musí dojít mezi kluby ke 
shodě. 

 
 
 
Zápis provedla Monika Truksová 
 
Zápis podléhá schválení P ČMKU 

 
 
 
 


