Zápis č. 7
ze zasedání Předsednictva (P ČMKU) Českomoravské kynologické unie
dne 23.11.2015; Brno
Přítomni:
P ČMKU:
DR ČMKU:
Tisková mluvčí:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, J. Janda, M. Kašpar, I. Nováková, Ing. P. Pletka, O.
Vondrouš, J. Kudrnáčová
M. Krinke, H. Matějeková, P. Márová, P. Kalaš, Ing. R. Fiala
V. Tichá

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zprávy z komisí
Ekonomika ČMKU - rozpočet
Došlá pošta
Různé

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
ad Zápis z jednání Výstavní komise ze dne 1.9.2015
ad 4) Revokace rozhodnutí z 22.10.2015: Omezení krajských a oblastních výstav – dle počtů přihlášených psů v r.
2016 budou pro rok 2017 zrušeny krajské a oblastní výstavy s počtem přihlášených psů do 150 + krajské a
oblastní výstavy pořádané chovatelskými kluby. Chovatelské kluby budou moci pořádat krajské a oblastní
výstavy pro plemena, která nezastřešují, pokud bude dodržen počet přihlášených psů v r. 2016.
Schváleno jednomyslně
 Moloss Club
P ČMKU vyslovuje klubu napomenutí za nedostatky v chovatelské agendě klubu.
Schváleno jednomyslně
MC byl vyzván k odstranění nedostatků:
1. Úpravy v normativech MC projednané na schůzce 8.10.2015 – úpravy v normativech byly provededny.
Je třeba přejmenovat Chovatelský řád na Chovatelský a zápisní řád. P ČMKU upozorňuje, že účastí
kupírovaných jedinců na bonitacích se klub dopouští porušení zákona 246/2012, a to včetně
individuálních bonitaci (zápis z těchto akcí je veřejným rozhodnutím; rozhodčí ČMKU nesmí posoudit
kupírovaného jedince)
2. Bonitace – při bonitaci povinná účast bonitační komise (kromě rozhodčího s aprobací na plemeno min.
poradce chovu nebo výborem pověřená osoba - splněno
3. Neprobíhá kontrolní mechanismus při hlášení krytí – fena musí být chovná, krycí pes musí být buď
v seznamu chovných psů MC nebo chovný v jiném chovatelském klubu ČMKU, nebo (např. při
zahraničním krytí) je povinné doložení PP psa a jeho chovnosti (za doložení zodpovídá chovatel).
Za kontrolu správnosti uskutečněného krytí zodpovídá MC! – zapracováno do řádů
4. Kontroly vrhů – MC odmítá provedení kontroly vrhu u chovatelů v blízkém okolí – komise navrhuje
stanovit povinné okruhy (okresy, kraje) pro kontrolory vrhů, které bude třeba dodržet. MC se vyjádřil ke
konkrétním případům a objasnil.
5. Neoprávněné vystavování a zadávání čekatelství v pracovní třídě na výstavách MC – Celesta Bohemian
Orbita – po doložení podkladů zjištěno, že certifikát pro třídu pracovní byl vystaven 18.9.2015, tedy až
po účasti feny ve třídě pracovní – prověří Výstavní komise
6. Neoprávněný přepis HD 2/2 na 0/1 (Nikola Hrubešová, boerboel) – nedostatečně vysvětleno, viz bod
1/11/15
7. Chovatelský servis – opakované prodlení ve vystavování krycích listů - vysvětleno
8/9/15
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Stížnost na chovatelku, která nechává kupírovat uši štěňatům a prezentuje je na veřejných serverech
- P ČMKU předalo případ chovatelskému klubu, odpověď zatím nedoručena, sekretariát zaurguje.



Valná hromada se bude konat 4.6.2016 v Brně.

Zápis ze setkání konzultantů
Úkol pro Komisi pro rozhodčí: zpracovat dokumentaci ke způsobu dokládání prací v kruhu, úkol trvá
Revize Směrnice o certifikátech
PŘÍLOHA 1, 2, 3, 4
- Revize probíhá. Připomínky zaslali: SZBK, ČMKJ
- Doporučené úpravy:
- vypustit národní certifikáty pro plemena povinně podřízená zkouškám
- příl. 1 doplnit dle připomínek ČMKJ + SZBK
- příl. 3 doplnit dle připomínek ČMKJ podmínky pro certifikát na C.I.B.
- příl. 4 sjednotit podmínky pro národní certifikát SZBK
- ČKS, MSKS - nové zkušební řády pro plemena nepodléhající povinně pracovní zkoušce, budou předmětem
příštího jednání
Schváleno jednomyslně doporučení pro úpravu směrnice, na příštím jednání dokončit
5/10/15

Žádost Shar-pei Clubu a Moloss Clubu o pomoc při vymáhání náhrady škody za neúčast rozhodčího
na výstavě – ČMKU informovala Norský kennel club, přijato k řešení, zatím bez konkrétní odpovědi

4/9/15

Stížnost na postup výboru Klubu chovatelů čivav a naháčů při převodu plemene mexický naháč –
materiály prověří J. Kudrnáčová

10/10/15

Odvolání Klubu bretaňských ohařů proti rozhodnutí ČMKJ
P ČMKU bere na vědomí

Informace z Dozorčí rady
9 chovatelských klubů vyslovilo nesouhas s povinností hlavního rozhodčího z ČMKU, pokud na klubových akcích
posuzuje zahraniční rozhodčí (+ přidaly se další 2 kluby) – na jednání DR byl pozván předseda Výstavní komise a
Komise pro rozhodčí. Schůzka proběhla za přítomnosti K. Seidlové a V. Tiché vz.
DR navrhuje: překlad řádu a zadávání titulů, zodpovědnost za správný průběh má klub (ředitel výstavy), povinně
předávat hlášení z výstavy na ČMKU.




Nový web ČMKU – prezentace se odkládá na příští jednání
Překlady normativů FCI – zajištěn kompletní překlad loveckých řádů
Propagační komise – vzhledem k nefunkčnosti komise předseda navrhuje zrušit tento poradní orgán
Schváleno jednomyslně

2. Zprávy z komisí
Komise pro rozhodčí
Rozšiřovací zkoušky praktické
příjmení
Krejčová
Vaníčková
Hutečka, Ing.
Smékal

jméno
Hana
Kristina
Vladimír
Dalibor

Kubeš

Robert

Střalková, Mgr.

Naděžda

Maślanka, MUDr.

Tadeáš

2

plemeno
francouzský buldoček
samojed
border teriér
bedlington teriér
skotský teriér
norfolk teriér
norwich teriér
yorkshire teriér
saarlosův vlčák
německý ovčák
československý vlčák
anglický chrt (greyhound)

teoretická zk.
prospěl/neprospěl praktická zk., místo konání, P/N*

9.9.15, P
23.9.15, P
23.9.15, P
23.9.15, P
23.9.15, P
9.9.15, P
9.9.15, P
9.9.15, P
23.9.15, P
23.9.15, P
23.9.15, P
9.9.15, P

25.10.15 MVP Bratislava, P
31.10.15 MVP Praha, P
1.11.15, MVP Praha, P
1.11.15 MVP Praha, P
1.11.15 MVP Praha, P
19.9.15, NVP Brno, P
1.11.15 MVP Praha, P
19.9.15, NVP Brno, P
25.10.15 MVP Bratislava, P
25.10.15 MVP Bratislava, P
25.10.15 MVP Bratislava, P
01.11.15, MVP Praha, P

Spalová
Grygarová

whippet
norwich teriér

9.9.15, P
9.9.15, P

norfolk teriér
irský teriér
Alexandra irský soft coated wheaten
teriér

9.9.15, P
23.9.15, P

31.10.15, MVP Praha, P
01.11.15, MVP Praha, P
10.10.15, MVP České Budějovice,
P
31.10.15, MVP Praha, P

23.9.15, P

31.10.15, MVP Praha, P

Hana

P ČMKU jmenuje výše uvedené rozhodčí pro uvedené aprobace.


O přiznání celé skupiny žádají:
Z. Jílková – FCI sk. VIII
Ing. N. Klírová – FCI sk. IX
Komise pro rozhodčí navrhuje pozvat obě rozhodčí k pohovoru 10.12.2015
Schváleno jednomyslně

 Kontrolu výstav z pověření předsedy ČMKU provedl M. Václavík: z pověření
PŘÍLOHA 5, 6
P ČMKU bere na vědomí
Předseda Komise pro rozhodčí navrhuje pozvat Z. Klimenta k podání vysvětlení k zadávání titulů dle Výstavního
řádu
Schváleno jednomyslně
 Sekretariát požádá FCI o vyjádření k potvrzování rozhodčích, kteří jsou uvedeni v Evropské databázi FCI.
 Úpravy Řádu pro jmenování rozhodčích
Řád bude vyvěšen k připomínkování
Schváleno jednomyslně
Nepřítomen Ing. J. Kubeš

PŘÍLOHA 7

Garant pro SW
 Proběhlo školení o certifikátech a pracovní schůzka k programu výstav
Závěry schváleny jednomyslně
 Zadat programátorovi:
- CSV výstupy pro kluby
- prokliky na webové stránky chovatelů
Schváleno jednomyslně

Zápis z reprezentace v JH na Crufts

PŘÍLOHA 8

P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek možno proplatit

Zápis ze zasedání komise FCI pro agility
P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek možno proplatit
Zpráva z FCI o uznání mondioringu jako oficiální disciplíny
P ČMKU bere na vědomí

3. Ekonomika – rozpočet
Předseda seznámil přítomné s plněním rozpočtu 2015
Předseda seznámil přítomné s rozpočtem na r. 2016
Rozpočet schválen jednomyslně
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PŘÍLOHA 9

4. Došlá pošta
1/11/15

Žádost o prošetření RTG DKK boerboela Angel of Sky African Beauty – dvojí výsledek. P ČMKU
prošetří, bude předmětem příštího jednání

2/11/15

Žádost provozovatele serveru Ťapka (tapka.cz) o propagaci prostřednictvím ČMKU
P ČMKU jednomyslně nesouhlasí s propagací komerčních subjektů prostřednictvím ČMKU

5. Různé


Inventura proběhne 15.12.2015



2016 - zasedání výstavní a rozhodčí komise FCI v Manile FCI, zúčastní se MVDr. L. Široký, J. Janda a K.
Seidlová



Změna majitele boerboelů v majetku CHS Ballotada datovaná 15.10.2015 - majitel nedodržel dobu
pro nahlášení změny předepsanou Zápisním řádem, P ČMKU uděluje napomenutí. Sekretariát v této
věci bude kontaktovat právního zástupce.

USNESENÍ
35/11/15

P ČMKU vyslovuje napomenutí Moloss Clubu za nedostatky v chovatelské agendě klubu.

36/11/15
37/11/15

P ČMKU schvaluje úpravy ve Směrnici o certifikátech základní směrnice + příl. 1, 3, 4
P ČMKU schvaluje rozhodčí na tyto aprobace:
příjmení
Krejčová
Vaníčková
Hutečka, Ing.
Smékal

jméno
Hana
Kristina
Vladimír
Dalibor

Kubeš

Střalková, Mgr.
Maślanka, MUDr.
Spalová
Grygarová

38/11/15

P ČMKU schvaluje úpravy Řádu pro jmenování rozhodčích k připomínkování

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:

4

plemeno
francouzský buldoček
samojed
border teriér
bedlington teriér
skotský teriér
norfolk teriér
Robert
norwich teriér
yorkshire teriér
saarlosův vlčák
Naděžda německý ovčák
československý vlčák
anglický chrt (greyhound)
Tadeáš
whippet
norwich teriér
Hana
norfolk teriér
irský teriér
Alexandra irský soft coated wheaten
teriér

18:00
17.12.2015 od 11:00, Praha
I. Jarošová
MVDr. L. Široký

