Zápis č. 8
ze zasedání Předsednictva (P ČMKU) Českomoravské kynologické unie
dne 17.12.2015; ČMKU, Praha 8
Přítomni:
P ČMKU:
DR ČMKU:
Tisková mluvčí:
Program:
1.
2.
3.
4.

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

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zprávy z komisí
Došlá pošta
Různé

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání


MC byl vyzván k odstranění nedostatků.
Sekretariát vyzve MC k vyjádření, zda byly požadavky zapracovány.

8/9/15

Stížnost na chovatelku, která nechává kupírovat uši štěňatům a prezentuje je na veřejných serverech
- P ČMKU předalo případ chovatelskému klubu, odpověď zatím nedoručena, sekretariát znovu
zaurguje

Zápis ze setkání konzultantů
Úkol pro Komisi pro rozhodčí: zpracovat dokumentaci ke způsobu dokládání prací v kruhu – byla vypracována
legitimace pro personál, dopracovat možnost umístění na webu ČMKU, úkol splněn
KR navrhuje umístit na nový web novou rubriku s informacemi pro rozhodčí a čekatele, P ČMKU souhlasí
Revize Směrnice o certifikátech
V rámci zápisu z Komise pro sportovní kynologii byly předloženy doplňky směrnice. Směrnice bude dopracována a
vyvěšena.
Schváleno jednomyslně
- Zadávání certifikátů v Dogoffice je funkční a v provozu.
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,
sekretariát zaurguje.

4/9/15

Stížnost na postup výboru Klubu chovatelů čivav a naháčů při převodu plemene mexický naháč –
materiály prověřila J. Kudrnáčová
V doložených podkladech nebyly shledány pochybení, usnesení P ČMKU 21/09/15 je platné. Případné
odvolání je třeba řešit na úrovni klubu.

 Nový web ČMKU – prezentace zatím nedodána, odkládá se na příští jednání, sekretariát zaurguje
 Kontrolu klubové výstavy Klubu malého kontinentálního španěla provedl MVDr. L. Široký
P ČMKU bere na vědomí

PŘÍLOHA 1

 Sekretariát požádá FCI o vyjádření k potvrzování rozhodčích, kteří jsou uvedeni v Evropské databázi FCI, úkol
trvá
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 Úpravy Řádu pro jmenování rozhodčích
Řád bude vyvěšen k připomínkování do 18.12.2015
Příští zasedání Komise pro rozhodčí 14.1.2016 - M. Václavík navrhuje pozvat na 12:00 přísedící z DR a P ČMKU
pro kontrolu a případné zapracování zaslaných připomínek (P ČMKU – O. Vondrouš, I. Nováková; DR ČMKU
nadeleguje 1 člena)
Schváleno jednomyslně

Garant pro SW
Programátor zaslal nacenění požadovaných úprav, splatnost po předání hotových a otestovaných funkcionalit
Schváleno jednomyslně s výjimkou automatického zmenšování JPG

1/11/15

Žádost o prošetření RTG DKK boerboela Angel of Sky African Beauty – dvojí výsledek. Osloven
MVDr. Snášil, po vyhledání v archívu zašle podklady k případu. Úkol trvá

 Inventura proběhla 15.12.2015, P ČMKU bere na vědomí závěry inventarizační komise a souhlasí s navrženým
vyřazením majetku
8/10/15

Zastavení zápisu štěňat na CHS Ballotada – P ČMKU bere na vědomí vyjádření právního zástupce
chovatelky i zaslanou odpověď

2. Zprávy z komisí
Zápis z jednání Výstavní komise ze dne 26.10.2015

PŘÍLOHA 2
Upřesnit bod, zmatečný - nesouhlasí předmět s vyjádřením. Je třeba konkretizovat – kteří
rozhodčí nebyli dodrženi, z jakého důvodu
Ad 7 z 1.9.2015
P ČMKU schvaluje odebrání titulů a vyslovuje nesouhlas se zákazem vystavování
Pro: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, J. Janda, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, I.
Nováková, Ing. P. Pletka, O. Vondrouš
Nepřítomen: J. Janda
Ad 10 z 1.9.2015
Neuzavřeno, finální závěr chybí, zaslat do příštího P ČMKU
3)
Vzhledem k tomu, že pořadatel NVP Klatovy nemá námitek vůči konání akce, P ČMKU souhlasí s pořádáním
klubové výstavy Moravskoslezského klubu chovatelů jagdteriérů, která se tradičně koná u příležitosti
mysliveckých slavností Les, myslivec a kůň.
5)
Schváleno jednomyslně, rozhodčí musí být zajištěni ještě před vydáním propozic
7)
Případ řeší DR ČMKU
8)
Změna Výstavního řádu – odkládá se po zasedání Komise pro rozhodčí
10)
Návrhy propozic - odkládá se po zasedání Komise pro rozhodčí
Body 1, 2, 4, 6, 9 schváleny jednomyslně
Ad 1 z 24.6.2015

Zápis z jednání Komise pro chov a zdraví ze dne 3.12.2015
1)
2)
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PŘÍLOHA 3
P ČMKU nesouhlasí s navrženým řešením, které neodpovídá předpisům ČMKU a jednomyslně konstatuje, že
tento vrh nesplnil podmínky pro vydání PP.
Sekretariát vyžádá vyjádření Moloss Clubu k případu
J. Janda navrhuje, aby stěžovatelka složila kauci, poté bude kontrola paternity nařízena (Zápisní řád ČMKU, čl.
X, bod 10: …….Tyto náklady po obdržení výsledku uhradí ta strana, jejíž tvrzení se neprokázalo jako pravdivé).
Pro:
MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, J. Janda, M. Kašpar, I. Nováková, Ing. P. Pletka, O.
Vondrouš
Zdržela se: J. Kudrnáčová (navrhuje pověřit MC, jako garanta pro chov plemene, odběry pro kontrolu
paternity v návaznosti na Zápisní řád ČMKU – o návrhu se nehlasovalo).

3)
Nespadá do kompetence ČMKU
Bod 3 schválen jednomyslně

Zápis z jednání Dostihové a coursingové komise ze dne 7.11.2015

PŘÍLOHA 4

Schválen jednomyslně
Dostihový kalendář
Schválen jednomyslně

PŘÍLOHA 5

Zpráva z ME v coursingu 2014 v Lavarone

PŘÍLOHA 6

P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek vedoucí ekipy je možné proplatit

Zápis z jednání Komise pro mládež ze dne 27.11.2015

PŘÍLOHA 7

Zástupci ČMKJ osloví p. Krutskou a projednají možnosti finanční podpory ze strany ČMKJ
Schválen jednomyslně

Zápis z jednání Rady plemenných knih ze dne 10.12.2015

PŘÍLOHA 8

Schválen jednomyslně

Zápis z komise FCI pro pasení

PŘÍLOHA 9

P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek možno vyplatit

Zápis z komise FCI pro flyball

PŘÍLOHA 10

P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek možno vyplatit

Komise pro rozhodčí
10.12.2015 proběhl pohovor pro adepty na skupinové rozhodčí – Z. Jílková (sk. 8 FCI), Ing. N. Klírová (sk. 9 FCI).
Komise pro rozhodčí doporučuje ke schválení.
P ČMKU jmenuje Z. Jílkovou skupinovou rozhodčí pro sk. 8 FCI a Ing. N. Klírovou skupinovou rozhodčí pro sk. 9 FCI.
12.11. a 10.12.2015 se konaly semináře pro čekatele
M. Illová – Komise pro rozhodčí navrhuje vyřazení ze seznamu čekatelů z důvodu neúčasti na seminářích bez omluvy
Schváleno jednomyslně
Termíny 2016:
14.1.2016 zasedání Komise pro rozhodčí
18.2.2016 rozšiřovací zkoušky, účast nahlásit do 10.2.2016

3. Došlá pošta
1/12/15

Žádost o prošetření paternity vrhu L CHS Miss Mallorca – řešeno Komisí pro chov a zdraví, bod 2

2/12/15

Žádost o zápis nového plemene východosibiřská lajka (Klub chovatelů karelských medvědích psů a
lajek)
Schváleno jednomyslně

3/12/15

Žádost o zápis nového plemene Briquet Griffon Vendéen (Klub chovatelů honičů)
Schváleno jednomyslně

4/12/15

Žádost o pořádání NVP v Ostravě, termín: 8.-9.4.2017
Schváleno jednomyslně

5/12/15

Žádost o schválení CACT, CACITR akcí v pasení 2016
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PŘÍLOHA 11

Schváleno jednomyslně, schválení CACITR podléhá FCI
6/12/15

Stížnost na chovatelku ČMKU odchovávající štěňata bez PP (věrohodně doloženo) – sekretariát
požádá chovatelku o vyjádření, bude předmětem příštího jednání

7/12/15

Stížnost na vystavovatelku odsouzenou za týrání zvířat – sekretariát zašle info pořadatelům výstav a
doporučí, aby zvážili účast vystavovatelky na svých akcích.
Schváleno jednomyslně

8/12/15

Žádost o povolení výjimky při inseminaci při 1. krytí:
Bullmastiff
fena: Irresistible Pride Spark of Magic, CMKU/BM/2484/-14/13/15
pes:
Ridgetop’N Lemabull Catch Me If You Can, BM-168/12
Schváleno jednomyslně
Krytí se musí uskutečnit v souladu s řády chovatelských klubů a ČMKU.

9/12/15

Žádost o povolení výjimky při inseminaci při 1. krytí:
Leonberger
fena: Cija od Kostela Sv. Gabriela, CLP/L/5232
pes:
Zapparal’s Frodo Gardner, FI43255
Schváleno jednomyslně
Krytí se musí uskutečnit v souladu s řády chovatelských klubů a ČMKU.

10/12/15

Žádost MSKS o schválení akcí:
CACT
23.4.-24.4.2016
CACIT
1.-2.10.2016
XIII. Hanácká NVP
13.-14.1.2018
Schváleno jednomyslně, schválení CACIT podléhá FCI

11/12/15

Žádost Original Biewer Clubu z.s. o členství v ČMKU – ČMKU nezastřešuje plemeno biewer (nesplňuje
podmínky pro přijetí jako FCI neuznané plemeno) a žádost klubu nesplňuje podmínky směrnice pro
navázání spolupráce s ČMKU
P ČMKU žádost jednomyslně zamítá

Dozorčí rada ČMKU

Předáno z P ČMKU – žádost KCHMPP o pozastavení CHS KERBEROS DOG z důvodu prodeje štěňat před
dovršeným 50. dnem věku. Dle doložených kopií smluv předáno 1 štěně 47. den a 1 štěně 49. den.
Chovatelka byla pozvána k osobnímu jednání, na jednání se dostavila a potvrdila, že prodala několik štěňat cca
o 3 dny dříve před povolenou dobou. Dále potvrdila, že kopie smluv, které DR ČMKU obdržela, odpovídají
originálům.
Stanovisko DR – KCHMPP pozastavil klubově chov CHS KERBEROS DOG v 6/2015, DR ČMKU navrhne P ČMKU
prodloužit zákaz zápisu štěňat na chovatelskou stanici na 1 rok, tj. do 30.6.2016 – o tomto návrhu P ČMKU
nehlasovalo
M. Václavík navrhuje zastavit zápis štěňat na CHS KERBEROS DOG do 31.12.2015
Pro: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, J. Janda, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, I. Nováková, Ing. P. Pletka,
O. Vondrouš
Nepřítomen: Ing. J. Kubeš
Návrh byl přijat.
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Upozornění na odchov pod UCI, CHS Nord Valley
- Pudl klub v souladu se Směrnicí pro vydávání zápisových a tetovacích čísel řádně potvrdil platnost žádanky a
zaslal na plemennou knihu (PK) přihlášku k zápisu štěňat CHS NORD VALLEY (nepotvrzenou razítkem klubu)
- Pes Wekays Tyler je uchovněn v UCI (chovnost UCI zaslána na PK od Pudl klubu).
- PK vrátila materiály klubu 11.8.2015 s tím, že vrh nemůže být vystaven na základě dodaných podkladů

- DR ČMKU obdržela podklady, ze kterých vyplývá, že štěňata byla zapsána v UCI pod názvem CHS VON NORTH
VALLEY, matka vrhu Royal Lady for You je v PK stále registrována na CHS NORD VALLEY.
- Dále byla doložena smlouva o prodeji štěněte, na které je jako chovatelka a prodávající uvedena majitelka CHS
NORD VALLEY. Smlouva uvádí, že se jedná o štěně s PP FCI. Prodávající tak vědomě uvedla novou nabyvatelku
v omyl.
DR ČMKU konstatuje, že došlo k porušení Zápisního řádu ČMKU ze strany Pudl klubu i ze strany chovatelky. DR
ČMKU doporučuje P ČMKU projednat možnost postihu pro klub i chovatelku.
Chovatelka a zástupce klubu budou pozváni k podání vysvětlení za účasti J. Kudrnáčová, Ing. J. Kubeše a P.
Márové
14.1.2016 od 10:00 chovatelka a od 11:00 Pudl klub.
Schváleno jednomyslně


Mops klub žádá o prošetření neoprávněného vystavování béžové feny Cindy Otakon Queen’s Hermelin
v barvě apricot (v PP béžová s maskou, změna barvy neuvedena). Kontrolou bylo zjištěno, že fena byla
neoprávněně vystavena v barvě apricot na: MVP v Mladé Boleslavi 30.8.2015 (V1, CAJC), NVP v Klatovech
21.6.2015 (V1, CAJC), KLV MSBMK 11.7.2015 (V1, CAJC, BOJ) a KLV MSBMK 5.9.2015 (V1, CAJC, BOJ, BOB). Na
základě tohoto šetření DR ČMKU navrhuje P ČMKU odebrat feně všechny tituly získané při vystavování v barvě
apricot.
Schváleno jednomyslně

2. Různé



Stížnost na používání neschválené bonitační karty KCH naháčů – P ČMKU bere na vědomí
Body v soutěži Pes roku – někteří soutěžící si v případě, že pes v průběhu roku přechází z juniorů do
dospělých, započítávají body za získaný BOB v obou kategoriích. P ČMKU upozorňuje, že body za BOB se
mohou započítat pouze 1x, a to v té kategorii, ve které byl BOB zadán

USNESENÍ
39/12/15

P ČMKU jmenuje Z. Jílkovou skupinovou rozhodčí pro sk. 8 FCI a Ing. N. Klírovou skupinovou rozhodčí
pro sk. 9 FCI.

40/12/15

P ČMKU vyřazuje M. Illovou ze seznamu čekatelů z důvodu neúčasti na seminářích bez omluvy

41/12/15

P ČMKU schvaluje termín NVP v Ostravě 8.-9.4.2017

42/12/15

P ČMKU schvaluje CACT, CACITR akce v pasení na rok 2016, schválení CACITR podléhá FCI

43/12/15

P ČMKU schvaluje akce MSKS
CACT
23.4.-24.4.2016
CACIT
1.-2.10.2016 – podléhá schválení FCI
XIII. Hanácká NVP
13.-14.1.2018

44/12/15

P ČMKU odebírá feně Karmen of Bridge Four (zlatý retrívr) tituly získané na NVP v Mladé Boleslavi
18.7.2015 (V1, CAC, NV, BOS)

45/12/15

P ČMKU odebírá feně Cindy Otakon Queen’s Hermelin (mosp) tyto tituly: MVP v Mladá Boleslav
30.8.2015 (V1, CAJC), NVP v Klatovy 21.6.2015 (V1, CAJC), KLV MSBMK 11.7.2015 (V1, CAJC, BOJ) a
KLV MSBMK 5.9.2015 (V1, CAJC, BOJ, BOB).
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Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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15:00
11.2.2016 od 10:00, ČMKU Praha
I. Jarošová
MVDr. L. Široký

