
Saluki klub Česká republika, z.s. 
Trní 1992/25 
193 00  Praha 9 
IČ: 02449188 

V Praze, dne 18. 11. 2019 

 
Českomoravská kynologická unie, z.s. 
Maškova 1646/3 
182 53  Praha 8 
IČ: 69781621 
 
 
 
Věc: Žádost o trvalé pozastavení zápisu psa do Pomocného registru 

 
 
Vážení zástupci ČMKU, 

obracíme se na vás z důvodu zápisu psa do Pomocného registru, který byl proveden na základě 
neoprávněné žádosti podané jménem Saluki klubu Česká republika, z.s. (dále jen „klub“), v rozporu se 
stanovami a rozhodovacími procesy klubu. 

Registrační číslo: P reg/SA/299/-19/15 
Jméno psa:  AMMAR SHAHIR 
Majitel psa:  Laczová Dana 

(dále jen „pes“) 

 
Odůvodnění: 

1) 

Klub je zapsaným spolkem dle § 214 - § 302 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, a svou činnost 
vyvíjí v souladu se svými stanovami. 

Podání žádosti o zápis do Pomocného registru však nebylo provedeno v souladu se stanovami klubu, 
neboť výkonný výbor klubu ve smyslu bodu 5.4.3 stanov o podání žádosti do Pomocného registru 
nepřijal žádné usnesení či rozhodnutí, které by opravňovalo k podání žádosti. 

Žádost o zápis do Pomocného registru tak nevyjadřuje vůli klubu, který jediný může takovouto žádost 
podat. 

2) 

Zapsaný pes není importovaným jedincem a nebyl ani podroben genetickým testům, zdali se vůbec 
jedná o saluki. Nejedná se ani o výjimečného psa pro obohacení genetického fondu plemene. 
Rodokmen rodičů, jak je uvádí majitelka psa, není z pohledu chovu nikterak mimořádný, neboť jedinci 
v něm zahrnutí, jsou dostatečně zastoupení v řadě chovů. 

Rodiči jsou neuchovnění jedinci. Nebyli, stejně jako zapsaný pes, podrobeni žádným lékařským 
vyšetřením, které klub požaduje při vystavení krycích listů, za účelem zachování zdraví a zamezení 
šíření geneticky podmíněných chorob. (Příloha 1.) 

  





Příloha 1. 
Žádost o trvalé pozastavení zápisu psa do Pomocného registru 

 
Koeficient příbuznosti v deseti generacích 9,19 %! 
10 generací by mohlo obsahovat 1024 psů, u psa AMMAR SHAHIR dosahuje počtu 172 psů! 
 

 

 
Výběr psů s uvedeným počtem opakování v rodokmenu v 10 generacích: 

Samoems Sodom … 28x 
Tahawi Burydown Zafaran … 25x 
Samoems Sakbar Walad … 24x 
Bigalla‘s Bul-Rih … 22x 
Saliha Deianira … 21x 
Kasida el Saluk … 21x  
Seafleet Carmen … 20x 
La‘al el Saraje … 20x 
Tahawi Lycaon … 19x 
Burydown Palmyra … 15x 

 

 

Zdroj: Saluki The Breed Archive [online] The Breed Archive © 2019 [Cit. 15. 11. 2019].  
Dostupné z: https://saluki.breedarchive.com 

  



Příloha 2. 
Žádost o trvalé pozastavení zápisu psa do Pomocného registru 

 

Zapsaný pes AMMAR SHAHIR pochází z cíleného vrhu psů bez PP. Chovatelka, paní Žaneta Bosáková, 
se svými úmysly veřejně netají a psy bez PP chová. Jejím posledním známým počinem jsou kříženci 
saluki a barzoje! 

Výběr inzerce z veřejně přístupných zdrojů a zprávy ze sociálních sítí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
hyperinzerce.cz, 16. 7. 2015 

 

 
 

bazos.cz, 23. 8. 2015 



Příloha 2. 
Žádost o trvalé pozastavení zápisu psa do Pomocného registru 

 

 
 

                                                                                  ifauna.cz, 26. 8. 2015 

 

               

 
Facebook: Žaneta Bosáková   Další vrh Žanety Bosákové – saluki x barzoj 
15. 9. 2015     Instagram: Žaneta Bosáková  
                         23. 10. 2018 
  

 


