Zápis č. 3
z řádného zasedání Předsednictva (P ČMKU) Českomoravské kynologické unie
dne 4.6.2015; ČMKU, Praha 8
Přítomni:
P ČMKU:
DR ČMKU:
Tisková mluvčí:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, J. Janda, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, I. Nováková, Ing. P.
Pletka, O. Vondrouš
M. Krinke
V. Tichá

Kontrola zápisů z minulého zasedání
XIII. valná hromada ČMKU – kontrola usnesení
DuoCACIB Brno 2016
Zprávy z komisí
Došlá pošta
Různé

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Klub přátel psů pražských krysaříků
 KPPPK rozhodl, že vrh F Edjami a V Čekanka bude převeden do PReg
 Na jedince, kterým byl vystaven zákaz chovu a jedinci, u kterých majitelé odmítli poskytnout DNA testy, není
možné vystavit exportní PP.
 ČMKU obdržela dopis právního zástupce majitelky chovatelské stanice z Jeřic, požaduje ušlý zisk ve výši
255000 Kč. Odpověď vypracuje právní zástupce ČMKU.

Klub chovatelů špiců - barvy
Jednání proběhlo, klub dodal seznam 62 barev, které se budou používat, z toho 13 nově zavedených do vzorníku
Barvy nespecifikované standardem musí být na výstavách zařazené jako „jiné barvy“ - označení bude uvedeno i v PP,
a klub jej musí uvádět v přihláškách k zápisu štěňat
Schváleno jednomyslně


Národní výstava s posuzováním začínajících rozhodčích
procentuální kvóty pro obsazení českých začínajících rozhodčích na NVP a MVP.
Komise pro rozhodčí oslovila 21 rozhodčích, kteří splnili zkoušky v r. 2012
PŘÍLOHA 1
Dle zjištění není třeba stanovovat kvóty pro obsazování začínajících rozhodčích pořadatelům výstav.



Na web nová rubrika – „Než si pořídíte prvního psa“
Vypracovala: V. Tichá, zveřejnění zajistí: I. Jarošová

Výcviková komise – nová, návrh podal ČKS
P ČMKU rozhodlo přesunout jednání o této komisi a požádat ČKS o vypracování koncepce a náplně této
komise. Odloženo na pozdější termín.
3/4/15 Informace o prodeji amerického buldoka bez PP, chovatelská stanice CHRISO ASTERI – zkonzultováno s
Moloss Clubem, chovatelka oslovena, nereaguje.
V souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 P ČMKU jednomyslně schvaluje pozastavení zápisů štěňat
chovatelské stanice CHRISO ASTERI do relevantního vyřešení stávající situace.

2. XIII. valná hromada ČMKU – kontrola usnesení
1

Diskuze:
J. Janda:
- upozornil na trvalou platnost usnesení z dřívějších valných hromad a povinnost dbát na jejich dodržování
- dodržování maximálních počtů psů, které rozhodčí posoudí v jednom dni akce
V návaznosti na tento bod I. Nováková navrhuje pověřit Výstavní komisi kontrolou:
- dodržování rozhodčích v porovnání s propozicemi + počty posuzovaných psů rozhodčího v 1 dni za rok 2015
- počty posuzovaných psů rozhodčího v 1 dni za rok 2014
P ČMKU souhlasí

3. DuoCACIB 2016
MVDr. L. Široký seznámil přítomné s návrhy rozhodčích od chovatelských klubů a vyzval členy P ČMKU, aby navrhli 12 rozhodčí pro dosud neobsazená plemena, kteří by mohli být přínosem pro výstavu ČMKU.

4. Zprávy z komisí
Zápis ze zasedání Komise pro rozhodčí ze dne 28.5.2015

PŘÍLOHA 2

Terminář:
24.-25.6.2015 opravné zkoušky čekatelů + noví adepti, kteří podali žádost po uzávěrce posledních zkoušek
17.9.2015
rozšiřovací zkoušky
15.10.2015
setkání konzultantů FCI skupin
Zápis schválen jednomyslně
N. Střalková – žádost o rozšíření na plemeno německý ovčák
Schváleno jednomyslně
Protokol ze závěrečných praktických zkoušek konaných na MVP v Českých Budějovicích
sobota 25.04.2015

Příjmení
jméno
plemeno
Dreslerová
Šárka
šeltie
neděle 26.04.2015
Příjmení
jméno
plemeno
Slezák
Martin
hovawart
P ČMKU jmenuje výše uvedené čekatele národními rozhodčími ČMKU.

prospěl/neprospěl
prospěla
prospěl/neprospěl
prospěl

Komise pro rozhodčí navrhuje, aby Výstavní komise vypracovala vzorové propozice pro NVP, MVP a krajské/oblastní
výstavy.
P ČMKU souhlasí

Zápis ze zasedání Rady plemenných knih ze dne 21.5.2015

PŘÍLOHA 3

a) Návrh na doplnění Zápisního řádu čl. II, bod 8 schválen jednomyslně.
P ČMKU mimo návrh RPK doplňuje Zápisní řád čl. X, bod 9 o formulaci:
V případě opakovaného nebo závažného porušení chovatelských předpisů ČMKU nebo FCI ze strany
smluvního chovatelského klubu může předsednictvo ČMKU rozhodnout, že bude zastaveno poskytování
chovatelského servisu tomuto klubu, a to po dobu předem určenou nebo až do odvolání.
b) Návrh na doplnění Zápisního řádu čl. XII, bod b, poslední odstavec schválen jednomyslně v tomto znění:
Jedinci zapsaní v pomocném registru smí být v chovu spojováni výhradně s partnery zapsanými v řádném
rejstříku (FCI) plemenné knihy ČMKU tzn. jedinci s plným průkazem původu (ve všech třech generacích
uvedeno jméno a číslo zápisu plemenné knihy FCI daného jedince).
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Veškeré úpravy Zápisního řádu budou předloženy k připomínkování.
c) Schváleno jednomyslně.

Dozorčí rada


Předseda DR ČMKU informoval P ČMKU, že nové smlouvy s plemennou knihou jsou zkontrolovány
právníkem a po schválení P ČMKU mohou být rozeslány.
DR ČMKU doporučuje poskytnout text smluv také ostatním pracovištím plemenné knihy, aby mohla využít
jednotného znění.
P ČMKU souhlasí.



Registrace ve spolkovém rejstříku – na web vzorové stanovy a postupy (dodá MVDr. L. Široký). Žadatelům o
zápis do rejstříku bude dále doporučeno zkonzultovat vše s příslušným soudem, který je bude registrovat –
připraví MVDr. L. Široký, V. Tichá, I. Jarošová do 19.6.2015

5. Došlá pošta
1/6/15 Žádost o přijetí Boerboel clubu CZ + nesouhlas s přijetím Boerboel Clubu
Klub nesplnil podmínky směrnice čl. 2, bod 1e - počet chovných jedinců.
Žádost byla odložena.
2/6/15 Žádost o objasnění pravomocí rozhodčí ČMKU – jedná se o občanskoprávní spor, P ČMKU bere na vědomí
3/6/15 Žádost o stanovisko na inseminaci NO – P ČMKU konstatuje, že v souvislosti s výzkumem „Zavedení umělé
inseminace dlouhodobě zmrazeným spermatem do reprodukce psů PČR“ nebylo požádáno o výjimku
z pravidel FCI/ČMKU. Pokud jsou odchovy, které byly účastny výzkumu, s PP ČMKU, musí jejich rodiče
splňovat veškerá ustanovení řádů FCI/ČMKU.
P ČMKU nemá námitek, aby PČR prováděla inseminaci německých ovčáků zmrazeným spermatem i po
ukončení výzkumu. Pokud půjde o inseminaci jedince/jedincem, který se dosud nereprodukoval přirozeným
způsobem, je třeba zaslat žádost o výjimku k projednání P ČMKU.
Schváleno jednomyslně
4/6/15 Žádost klubu o vystavení PP pro štěňata pocházející z nechtěného krytí – bloodhound
Schváleno jednomyslně
Jelikož došlo k vážnému porušení normativů ČMKU, žádá P ČMKU klub, aby zaslal informaci, jakým způsobem
byla chovatelka sankcionována.
5/6/15 Žádost o povolení výjimky při inseminaci při 1. krytí
Německá doga
fena: Talisman Miréz Bohemia, CMKU/ND 20287/11/13
pes:
Goliath del Catello delle Rocche, CMKU/ND 20844/13/12
Schváleno jednomyslně
irský pšeničný teriér
fena: Simba-Lyckan, import Švédsko
pes:
Geijes Tristan Trueman, import Finsko
Schváleno jednomyslně
Veškerá krytí se musí uskutečnit v souladu s řády chovatelských klubů a ČMKU.
6/6/15 Žádost chovatelky o vystavení pro štěňata pocházející z nechtěného krytí – anglický kokršpaněl
Sekretariát informuje chovatelku, že vrh musí být zastřešený chovatelským klubem a zároveň klub musí
chovatelku sankcionovat v rámci jeho kompetencí.
P ČMKU souhlasí.
7/6/15 Škola příprav na výstavy a JH – žádost o převzetí záštity
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P ČMKU jednomyslně nesouhlasí. Účast rozhodčích ČMKU na aktivitách mimo ČMKU je zakázána mj. z důvodu
možného střetu zájmů.

6. Různé
 Manuál pro vedoucí kruhu vypracuje V. Tichá
 Změna termínů a míst konání již schválených výstav
Schváleno jednomyslně

PŘÍLOHA 4

14:15 odchází M. Kašpar
 P ČMKU obdrželo prostřednictvím V. Tiché případ záměny feny na výstavě – P ČMKU se s materiálem bude
zabývat na příštím jednání.
 V. Tichá seznámila P ČMKU s jednáním týkajícím se boje s množírnami
Ing. R. Fiala zaslal k tomuto tématu koncepci centrálního rejstříku psů.
 Zasedání Evropské sekce FCI se bude konat 7.9.2015, Oslo, Norsko - zúčastní se MVDr. L. Široký a předseda
výstavní komise

 I. Nováková navrhuje doporučit pořadatelům MVP a NVP v r. 2015 provádět namátkovou kontrolu identity
psů, doporučuje u min. 20 psů, o kontrole sepsat protokol, tzn. plemeno, jméno psa, identifikace (čip,
tetování). Je nutné, aby výstava měla k dispozici čtečky čipů. Kontrolu může provádět hlavní rozhodčí. Pro
další roky povinně - může být zapracováno do Výstavního řádu nebo do pověření k výstavám.
Schváleno jednomyslně
 Návrh na věcnou úpravu Řádu pro udělování titulu Český šampion, bod 4):
Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který už má potvrzený titul Český šampion, přizná se CAC jedinci ve
stejné třídě, který obdržel Res. CAC může jedinec posouzený ve stejné třídě, který obdržel Res. CAC, využít
tento Res. CAC při žádosti o titul Český šampion. Potvrzení titulu vítězného psa si ověří majitel jedince s Res.
CAC na sekretariátu ČMKU nebo na internetových stránkách www.cmku.cz.
Schváleno jednomyslně
 Návrh na věcnou úpravu Řádu pro udělování titulu Český grandšampion, bod 1):
Pes/fena musí být držitelem titulu Český šampion krásy nebo Šampion ČMKU.
Schváleno jednomyslně
 I. Nováková – podnět k diskuzi, zda nadměrné množství oblastních a krajských výstav s malým počtem
vystavovatelů splňují svůj účel a smysl.

USNESENÍ
05/06/15
06/06/15

07/06/15
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V souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 P ČMKU jednomyslně schvaluje pozastavení zápisů
štěňat chovatelské stanice CHRISO ASTERI do relevantního vyřešení stávající situace.
P ČMKU doporučuje pořadatelům MVP a NVP v r. 2015 provádět namátkovou kontrolu identity psů,
doporučuje u min. 20 psů, o kontrole sepsat protokol, tzn. plemeno, jméno psa, identifikace (čip,
tetování).
P ČMKU schvaluje úpravy Zápisního řádu ČMKU k připomínkování:



čl. II bod 8. (stávající bod 8 posunout na číslo 9)
Chovatelský servis plemenné knihy je poskytován na základě smlouvy uzavřené mezi klubem a plemennou
knihou.
Jedná se např. o:
- Vedení číselné řady plemene
- Vydávání zápisových (tetovacích) čísel
- Vystavení průkazu původů, duplikátů, příloh k PP
- Vyřizování exportních potvrzení
- Zápisů importů
- Provádění přeregistrací mezi chovné jedince
Chovatelský servis klubu je poskytován na základě členství v klubu nebo smlouvy uzavřené mezi
chovatelem a klubem.
Jedná se např. o:
- Uchovňování jedinců způsobem stanovený řády klubu
- Vydávání krycích listů
- Evidence štěňat na klubové bázi
- Evidence zdravotních vyšetření povinných pro plemeno
- Poskytování formulářů pro vystavení průkazů původu na příslušné plemenné knize
- Kontroly vrhů a chovu
- Doporučování psů ke krytí
- Poradenská činnost
 čl. X, bod 9, doplnění:
V případě opakovaného nebo závažného porušení chovatelských předpisů ČMKU nebo FCI ze strany
smluvního chovatelského klubu může předsednictvo ČMKU rozhodnout, že bude zastaveno
poskytování chovatelského servisu tomuto klubu, a to po dobu předem určenou nebo až do odvolání.
 čl. XII, bod b, poslední odstavec, doplnění:
Jedinci zapsaní v pomocném registru smí být v chovu spojováni výhradně s partnery zapsanými v řádném
rejstříku (FCI) plemenné knihy ČMKU tzn. jedinci s plným průkazem původu (ve všech třech generacích
uvedeno jméno a číslo zápisu plemenné knihy FCI daného jedince).
08/06/15

P ČMKU schvaluje věcnou úpravu Řádu pro udělování titulu Český šampion, bod 4):
Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který už má potvrzený titul Český šampion nebo Šampion
ČMKU, přizná se CAC jedinci ve stejné třídě, který obdržel Res. CAC může jedinec posouzený ve
stejné třídě, který obdržel Res. CAC, využít tento Res. CAC při žádosti o titul Český šampion.
Potvrzení titulu vítězného psa si ověří majitel jedince s Res. CAC na sekretariátu ČMKU nebo na
internetových stránkách www.cmku.cz.

09/06/15

P ČMKU schvaluje věcnou úpravu Řádu pro udělování titulu Český grandšampion, bod 1):
Pes/fena musí být držitelem titulu Český šampion krásy nebo Šampion ČMKU.

10/06/15

P ČMKU jmenuje tyto národní rozhodčí:
Šárka Dreslerová – šeltie
Martin Slezák - hovawart

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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16:00
16.7.2015, Zbraslav, společné zasedání s DR ČMKU
I. Jarošová
MVDr. L. Široký

