Zápis č. 33
ze zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU)
dne 17.4.2014; ČMKU, Praha 8
Přítomni:
P ČMKU:
Omluvena:
Za DR:
Tisková mluvčí:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, Ing. R. Lysák, I. Nováková, B.
Uchytil
J. Kudrnáčová
Ing. R. Fiala, H. Matějeková
V. Tichá

Kontrola zápisů z minulého zasedání
Zprávy z komisí ČMKU
Evropská výstava 2014
Valná hromada 2015
Došlá pošta
Různé

1. Kontrola zápisu z minulého jednání
1/4/13 Žádost o možnost zapisovat tituly Dogdancingu do PP – do PP se budou uvádět tituly:
CoD – Champion od Dogdancing
MR DD – Mistr republiky Dogdancingu
MS DD – Mistr světa Dogdancingu
ME DD – Mistr Evropy Dogdancingu
Pro: A. Karban, I. Nováková, MVDr. L. Široký, M. Václavík
Zdrželi se: Ing. J. Kubeš, M. Kašpar, Ing. R. Lysák, B. Uchytil
Zápis navržených titulů byl schválen.
2/10/13 Stížnost na neoprávněné využívání klubových dat z plemenné knihy – případ řeší právní zástupci ČMKU.


Reglementy FCI – Zkoušky se zadáváním mezinárodních čekatelství
Reglementy jsou zveřejněny na webu ČMKU, překlady budou pokračovat. Sekretariát seznámí P ČMKU
s překladateli, kteří projevili zájem o spolupráci. Supervizor: I. Nováková



Vícebarevný „pudl“ – změna názvu plemene v souladu s oběžníkem 49/2012 FCI
SCC přesunulo vícebarevné pudly pod název „vícebarevný kudrnatý pes“. Sekretariát vznese dotaz na FCI, zda
je tento název možné oficiálně používat.

5/11/13

Žádost ČMKJ o schválení CACT, CACIT zkoušek na rok 2014 – ČMKJ doplňuje FT se zadáváním CACIT,
15.-20.9.2014, pro plemena zařazená v Klubu bretaňských ohařů
Schváleno jednomyslně, podléhá schválení FCI

DuoCACIB 22-23/2/2014
Definitivní ekonomický výsledek do příštího zasedání předloží I. Jarošová
2/3/14 Žádost o přijetí Českého leonberger klubu – předáno právnímu zástupci ČMKU, je v řešení
4/3/14 Stížnost na porušování podmínek pro zařazení do chovu Thai Ridgeback klubu – Thai ridgeback klub zaslal
vyjádření k případu včetně doložení vlastních bonitačních karet, ze kterých vyplývá, že psi byli určeni jako
chovní bez doložení DKK.
Psi bonitovaní KCHMPP, které Thai ridgeback klub uvádí jako chovné bez doložení DKK, byli uchovněni ještě
před platností povinného DKK vyšetření (2004-2007).
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P ČMKU znovu upozorňuje na povinnost dodržovat jednotné chovné podmínky, tzn. vyšetření DKK jako
povinné pro uchovnění.
7/3/14 Stížnost na CHS Hajami-Talisman, která inzeruje prodej štěňat bez PP na svých webových stránkách – zaslaný
dopis se vrátil, sekretariát zkontaktuje jiným způsobem
8/3/14 Stížnost na působení V. Kučerové Chrpové – projednáno v osobním pohovoru, doporučeno zdržet se
podobných aktivit


Podnět k prověření přijímání členů Bulldog Klubu – bude předmětem dalšího šetření



Stížnost na vystavení mezinárodního certifikátu KJ ČR pro plemeno pumi – bylo zjištěno, že skutečně došlo
k vystavování chybných certifikátů. KJ ČR vyzvána k okamžité opravě.
P ČMKU uspořádá školení pro osoby vystavující certifikáty dne 14.5.2014 od 14:00. Školí: I. Nováková, V.
Tichá



Import dat z PK 2, 3 doplnit o informace o certifikátech: certifikát ano/ne, jaký, na jakou zkoušku – požádá
sekretariát



Řády pro dostihové a coursingové šampiony
Šampion krásy a výkonu ČR – do bodu 3 doplnit: Údaje je třeba doložit potvrzením DaCK.
Dostihový a coursingový šampion ČR – bod 1 změnit: 12 měsíců na 2 dostihové sezóny
Úprava Národního a coursingového řádu bod 7.7.: Podmínky pro přiznání šampionů
v samostatných řádech.

PŘÍLOHA 1
PŘÍLOHA 2
jsou uvedeny

PŘÍLOHA 3

2. Zprávy z komisí
Komise rozhodčích
PŘÍLOHA 4

Zpráva ze setkání rozhodčích 16.3.2014
P ČMKU bere na vědomí
Seminář pro čekatele: Čtvrtek 15.5.2014
Zkoušky teoretické 3.4.2014
příjmení
Frolíková
Kubeš

jméno
plemeno
Veronika barzoj
saluki
Robert australský silky teriér
lakeland teriér
skotský teriér

teoretická zk. prospěl/neprospěl
prospěla
prospěla
prospěl
prospěl
prospěl

Zkoušky praktické 22.2.2014
příjmení
Němcová

jméno
Lenka

plemeno
anglický špringršpaněl
clumber španěl
kooikerhondje
německý křepelák
welššpringršpaněl

teoretická zk.
prospěl/neprospěl
prospěla
prospěla
prospěla
prospěl
prospěl

P ČMKU jmenuje L. Němcovou rozhodčí pro výše uvedená plemena.
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praktická zk., místo konání,
P/N*
22.02.14 DUO CACIB Brno, P
22.02.14 DUO CACIB Brno, P
22.02.14 DUO CACIB Brno, P
22.02.14 DUO CACIB Brno, P
22.02.14 DUO CACIB Brno, P

Stížnost na RNDr. J. Ovesnou a Mgr. B. Ovesnou – obě rozhodčí pozvány k osobnímu pohovoru, RNDr. J.
Ovesná se z jednání omluvila a zaslala podrobné vyjádření ke stížnosti. Komise pro rozhodčí navrhuje pro obě
rozhodčí zákaz posuzování v zahraničí na 1 rok, a to od 1.7.2014 do 30.6.2015.
Pro: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, I. Nováková, B. Uchytil
Zdržel se: Ing. R. Lysák
Žádosti o rozšíření aprobací:
MUDr. Milan Raba – malý kontinentální španěl
Lenka Němcová – laggotto romagnolo, portugalský vodní pes, americký vodní španěl, španělský vodní pes,
sussex španěl
Dalibor Smékal – viz 5/4/13
Schváleno jednomyslně

Zápis z Dostihové a coursingové komise dne 23.3.2014

PŘÍLOHA 5

Zápis jednomyslně schválen vyjma bodu 6:
ad 6) P ČMKU jednomyslně souhlasí s plošným přeměřením vipetů a italských chrtíků (viz bod 1 ze Zápisu z
jednání Dostihové a coursingové komise ČMKU, dne 10.4.2014) s platnou licencí - tedy i těch, kteří byli již
změřeni i po druhém roce. Výjimkou tvoří ti jedinci, které již měřili rozhodčí jmenovaní P ČMKU pro měření
kohoutkové výšky whippetů a italských chrtíků - V. Adlt, M. Krinke, V. Tichá, M. Václavík a V. Panuška (od
13.7.2013).
Postup: Psi, na které byl podán protest, se až do doby přeměření nesmí účastnit dostihových (coursingových)
akcí. Finanční náhrada za podané protesty bude vrácena. Psům, kteří nebudou přeměřeni do konce roku
2014, bude ukončena licence. Na MS a ME mohou být nominováni pouze přeměření jedinci. Psi, jejichž
majitelé se rozhodnou pro přeřazení mezi sprintery a toto rozhodnutí písemně potvrdí, se nemusí
přeměřovat. Přeměření psi budou zařazeni do příslušné kategorie na základě zjištěné výšky. Do data měření
získané tituly a čekatelství nebudou odebírány.
Předsedové DaCK a KR domluví 1. termín pro přeměření, další termíny budou určeny následně.
Schváleno jednomyslně

Zápis z Dostihového a coursingového mítinku dne 23.3.2014

PŘÍLOHA 6

P ČMKU bere na vědomí

Zápis z Dostihové a coursingové komise dne 10.4.2014

PŘÍLOHA 7

Zápis jednomyslně schválen
P ČMKU pozve rozhodčí uvedené v bodě 3 k osobnímu jednání dne 13.5.2014 od 10:00. Zúčastní se: Ing. J.
Kubeš, M. Václavík, A. Karban

Zápis z komise CdL FCI

PŘÍLOHA 8

P ČMKU bere na vědomí

Zápis z Výstavní komise a Komise pro rozhodčí FCI

PŘÍLOHA 9, 10

P ČMKU bere na vědomí

3. Evropská výstava
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Stánek Moskva – zprávu podal MVDr. L. Široký
Východoevropský ovčák – sekretariát vyžádá u RKF oficiální standard. Pokud bude doložen, je možné
plemeno vystavit na EV.
Stánek Nitra – zprávu podal MVDr. L. Široký
Setkání s Eukanubou, plán a rozvržení závěrečného kruhu
Návrh na diplomy (logo EV, logo Eukanuba, portrét Brna)






Výzva klubům na zajištění personálu do kruhu, zejména pro navržené zahraniční rozhodčí – podklady
zpracuje M. Karbanová, oficiálně rozešle sekretariát. Přednostní zájem o personál z Brna a okolí, ubytování
v omezeném počtu.
Plemena FCI neuznaná nemohou získat titul Evropský vítěz (v AJ, RJ – na web) + tituly pro NON FCI plemena
v ČJ, AJ (zpracovala J. Kudrnáčová a V. Tichá)
Schváleno jednomyslně (chybí M. Kašpar a M. Václavík)
Kluby zajistí propagační materiály k jednotlivým plemenům pro posuzující rozhodčí
BVV zajistí přihlášku k akreditaci novinářů, na webu ke stažení do příštího zasedání.
Zajistí: MVDr. L. Široký

4. Valná hromada ČMKU
Termín XIII. VH ČMKU: Sobota 28.3.2015, Top hotel
Schváleno jednomyslně
VH projedná změnu stanov ČMKU v souladu s NOZ.
Na jednání P ČMKU se dostavil Mgr. Šlauf a objasnil postupy, které budou nutné při změně občanských
sdružení na spolky dle NOZ. Mgr. Šlauf vypracuje vzor nových stanov, které budou následně zveřejněny na
webu ČMKU.

5. Došlá pošta
1/4/14

Žádost o prověření nerespektování zákazu chovu CHS Brakemon – na uvedenou CHS byly zastaveny
zápisy štěňat; od doby zákazu nebyl žádný vrh ČMKU zapsán.

2/4/14

Žádost ČKS o schválení akcí se zadáváním CACT a CACIT
Schváleno jednomyslně, schválení CACIT podléhá FCI

3/4/14

Žádost MSKS o změnu termínu Krajské výstavy v Lounech na 14.9.2014
Schváleno jednomyslně

4/4/14

Žádost ČKS o zástupce pro mondioring do Komise pro pracovní psy FCI - p. Radim Kelar
Schváleno jednomyslně

5/4/13

Žádost Klubu chovatelů teriérů o povolení výjimky pro:
- Dalibora Smékala – rozšíření na plemena Jack Russell teriér, Parson Russel teriér a irský soft
coated wheaten teriér při současném rozšiřování na kerry blue teriéra
- pí. Novákovou, Štursovou a Vojáčkovou – rozšíření na plemeno patterdale teriér zkrácenou
formou
Schváleno jednomyslně

6/4/14

Žádost ČMKJ o pořádání International Working testu pro retrívry v r. 2015 v ČR. Akci bude zajišťovat
Retriever klub CZ.
Schváleno jednomyslně, sekretariát osloví FCI

7/4/14
-
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Žádosti o změnu data, místa konání klubových akcí:
Klub českého horského psa - KVP s KV 13.09.2014 původní místo konání Rzy – nové místo konání
Doksy
Klub chovatelů čivav a naháčů - KVP s KV dne 26.07.2014 původní místo konání Jičín – nové místo
Brno – Hotel Brno
Českomoravský klub chovatelů yorkshire terrier - KVP bez KV původní termín konání 17.05.2014 –
nový termín konání 14.06.2014 Želiv
Klub chovatelů bearded colií, o.s. - SVP dne 02.08.2014 původní místo konání Jihlava – nové místo
Plzeň – Křimice

-

8/4/14

MSKS – Klub malého kontinentálního španěla - Krajská výstava všech plemen mimo NO původní
termín konání 13.09.2014 Louny – nový termín konání 14.09.2014
Klub chovatelů kníračů - Oblastní klubová výstava kníračů původní termín 31.05.2014 – nový termín
konání 24.05.2014 Horka nad Moravou
Dalmatin klub ČR - KVP s KV původní termín konání 19.04.2014 - nový termín 11.5.2014 – jezdecký
areál Ptýrov
Klub chovatelů grifonků a brabantíků - KVP bez KV 03.05.2014 původní místo konání Drnovice u
Vyškova – nové místo konání Brno – Líšeň
Dobrman klub - SVP původní termín konání 13.09.2014 – nový termín konání 27.09.2014 ZKO
Klánovice
Boxer klub žádá o povolení oblastní klubové výstavy boxerů v termínu 24.08.2014 místo konání
Rychvald.
Schváleno jednomyslně
Žádost KJ ČR o dotaci na pořádání Mistrovství KJ ČR v ZPU-S – dotace a příspěvky jsou vypláceny dle
usn. 44/8/11.
Žádost byla jednomyslně zamítnuta.

6. Různé








Žádost ČKS o schválení zástupce ČMKU do FCI komise pro flyball – Milena Vrbová
Schváleno jednomyslně, podléhá schválení FCI
Žádost ČKS o schválení termínu MVP v Litoměřicích 21.-22.5.2016
Schváleno jednomyslně
P ČMKU žádá sekretariát, aby faktury byly vystavovány do 1 měsíce od předání podkladů.
Zodpovídá: I. Jarošová
Změna termínu DuoCACIB 2015 – nový termín 7.+ 8.2.2015
Schváleno jednomyslně; změna podléhá schválení FCI
Šampion šampionů 10.1.2015 v Top hotelu.
Sekretariát upraví bodovací tabulku a vyvěsí na web.
Reciproční dohoda pro udělování titulu šampion – sekretariát osloví zúčastněné státy s návrhem dodatku
pro Veterán šampiona
Dozorčí rada
DR žádá předat výsledky hospodaření za 2013 do 26.4.2014
Zajistí: I. Jarošová

USNESENÍ
178/4/14

P ČMKU schvaluje FT se zadáváním CACIT, 15.-20.9.2014, pro plemena zařazená v Klubu bretaňských
ohařů

179/4/14

P ČMKU schvaluje Řád pro udělování titulu Šampion krásy a výkonu ČR a Řád pro udělování titulu
Dostihový šampion ČR a Coursingový šampion ČR

180/4/14

P ČMKU schvaluje úpravu bodu 7.7. Národního dostihového a coursingového řádu

181/4/14

P ČMKU schvaluje rozšíření aprobací Lenky Němcové na plemena anglický špringršpaněl, clumber
španěl, kooikerhondje, německý křepelák, welššpringršpaněl

182/4/14

P ČMKU schvaluje Radima Kelara jako zástupce ČMKU pro mondioring do Komise pro pracovní psy
FCI
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183/4/14

P ČMKU schvaluje pořádání Working testu pro retrívry v r. 2015

184/4/14

P ČMKU schvaluje Milenu Vrbovou jako zástupce ČMKU do FCI komise pro flyball

185/4/14

P ČMKU schvaluje termíny MVP: Litoměřicích 21.-22.5.2016, DuoCACIB Brno 2015 – nový termín 7.+
8.2.2015

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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16:00
čtvrtek 29.5.2014 od 10:00
I. Jarošová
MVDr. L. Široký

