Zápis ze zasedání Rady plemenných knih ČMKU
ze dne 4.3.2020 v Maškově 3, Praze 8 – Kobylisích
Přítomni: Monika Truksová, Bc. Hana Skřivánková, Irena Šestáková
Bc. Vladimíra Tichá, j.h. – připomínkování Zápisního řádu ČMKU

1) Návrhy úprav Zápisního řádu. Bc. Vladimíra Tichá zpracovala návrh úprav podle
podnětů RPK.
2) Doplnění titulu BOS do Metodiky pro zápis titulů do PP (titul BOS chyběl).
3) Krytí feny plemene Boxer Claudia Cardinale od Ivetky de Chanel na základě
zfalšovaného zápisu zkoušky ZTP (Zuchttauglichkeitsprüfung). Chovatel pan Antonín
Lang (CHS od Ivetky de Chanel) předložil zfalšovaný zápis z německé zkoušky ZTP
(chovatelský řád Boxerklubu, z,.s. tuto zkoušku pro chovnost uznává). Podle zápisu v PP
fena absolvovala zkoušku ZTP dne 31.3.2019 v německém Kalletal, k zápisu je připojen i
podpis rozhodčího pana Rolanda Bebbera (rovněž zfalšovaný). Rozhodčí i předseda BoxerKlubu Německa písemně shodně potvrdili, že výše uvedená fena se zkoušky vůbec
nezúčastnila (Boxer-Klub dodal i soupisku). Dle chovatelského řádu Boxerklubu, z.s. České
republiky je fena Claudia Cardinale od Ivetky de Chanel (CMKU/BOX/16014/16/19)
nechovná, údaj o zkoušce ZTP v krycím listě je uveden na základě zfalšovaného zápisu. Fena
byla kryta v červnu 2019 a 15.8.2019 se narodil vrh CH od Ivetky de Chanel. Chovatel byl
písemně vyzván k dostavení a vysvětlení na výbor BK ČR. S výborem komunikoval písemně
advokát majitele CHS, na schůzi se nikdo nedostavil. Klub žádá o pozastavení všech zápisů a
převodů týkajících se CHS od Ivetky de Chanel. RPK shodně doporučuje nevydat PP na vrh CH
od Ivetky de Chanel, pozastavení činnosti chovatelské stanice, jejíž majitel takto závažným
způsobem porušil řády Boxerklubu České republiky, z.s, ČMKU a FCI, a zákaz chovu na
jedincích v majetku pana Antonína Langa.

Zápis provedla Monika Truksová
Zápis podléhá schválení P ČMKU

Po zasedání RPK vyšly najevo další velmi závažné skutečnosti týkající se chovatelské stanice od
Ivetky de Chanel. Zpráva je dodatkem k zápisu RPK ze 4.3.2020.

Dodatek k zápisu z RPK ze dne 4.3.2020

Vzhledem ke skutečnostem zjištěným až po zasedání RPK 4.3.2020 je třeba důkladně
prošetřit i vrh „I“ od Ivetky de Chanel, štěňata narozená dne 6.9.2019.
Konkrétněji matku štěňat, Julii od Ivetky Vel-Om, ČMKU/BOX/13866/12. K průkazu původu a
výkonnostní knížce feny byla k přeregistraci dodána kopie zápisu o německé zkoušce ZTP
z 22.10.2016, kde není jasný identifikační údaj feny (není uveden ani čip ani tetování). Po
opětovné kontrole všech shromážděných dokumentů si lze ve výkonnostní knížce feny Julie
od Ivetky Vel-Om všimnout přelepeného, plemennou knihou jediného potvrzeného
identifikačního údaje - tetování 2179. Tetovací číslo je přelepeno čipovým kódem. Po
načtení čipového kódu do databáze ČKS bylo zjištěno, že pod tímto čipovým číslem je
zaevidována jiná fena – Popelka od Ivetky Vel-Om.
Z dodadaných podklaců není tedy jednoznačné, která z obou fen se zkoušky ZTP, a potažmo
dalších akcí uvedených ve výkonnostní knížce, účastnila.

Přílohy: Sken kopie ZTP feny Julie od Ivetky Vel-Om
Sken průkazu původu a výkonnostní knížky feny Julie Vel-Om
Sken průkazu původu a výkonnostní knížky feny Popelky od Ivetky Vel-Om

Bc. Hana Skřivánková,
Český kynologický svaz, z.s.

