
Mimořádné online jednání P KCHK 9.6.2021 

Přítomni: Soukop, Deverová, Dostálová, Suchá, Glänznerová, Kaprálková, Staniová, Zaoralová, Veselá 

RK: Kotalová 

  

 

1. UPCH MK – M.Suchá 

Vrh A MK P+S Absolute Free 

- Chovatelka mgr. Jana Šebestová nakryla fenu Daydreaming de Marlango (LOE/2369135) 

zapůjčenou ze Španělska psem Greinton de LOrdship’s 

 

- Chovatelka k vrhu dodala kopii španělského rodokmenu vydaného RSCE dne 21.10.2020. 

Podle této kopie je nyní majitelem psa jeho španělský chovatel pan Luis Llin Talavera. Na 

tento PP byl vystaven krycí list na zahraniční krytí. 

 

- PK ČKS má ale ve své evidenci  psa Greinton de Lordship’s narozeného dne 20.8.2017, jemuž 

byl vydán 6.2.2018 Exportní PP do České republiky na jméno paní Eleny Tsytovich. Žádost o 

zápis importu byla na PK č. 2 doručena až o dva a půl roku později, pes byl zapsán pod číslem 

CMKU/KM/12478/20 dne 10.9.2020. Pes nebyl v České republice přeregistrován mezi 

chovné jedince. 

 

- Pes z České republiky do Španělska vyexportován nebyl. K dispozici jsou totiž dva rodokmeny 

téhož jedince – exportní rodokmen vystavený RSCE dne 6.2.2018 (pes s tímto průkazem 

původu byl zapsán dne 10.9.2020 do Plemenné knihy ČKS) a pak je zde doložena kopie 

průkazu původu vydaného RSCE dne 21.10.2020, podle něhož je pes zapsán jako ruský re-

import (zápisové číslo RKF 5279903) na chovatele pana Talaveru.  

 

- Plemenná kniha má zprávu španělské RSCE, která 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 bylo  pozastaveno. Majitelkou psa je 

česká rezidentka paní Elena Tsytovich, pes nebyl vyvezen a v České republice pes dosud 

uchovněn není. 

 

- P KCHK  souhlasí s vydáním PP za uvedených podmínek: bude-li pes uchovněn v ČR a 

chovnost bude zapsána na originál průkazu původu s číslem zápisu  CMKU/KM/12478/20. 

Po přeregistraci psa mezi chovné mohou být vystaveny PP pro vrh A Absolute Free na 

základě Zápisu ze zasedání RPK ze dne 10.3.2020 a Zápisu P ČMKU ze dne 13.5.2021 

Hlasováno -  7 pro, 1 zdržel, 1 proti   

 

2. Žádost sl. Kotalové o zařazení mezi čekatele na funkci rozhodčího 

- Hlasováno - 9 pro, 0 proti 

 

Zapsala Martina Deverová 


