Zápis č. 27
ze zasedání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU)
dne 25.1.2018 v Praze
Přítomni:
P ČMKU:

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

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Setkání chovatelských klubů
Dozorčí rada ČMKU
Zprávy z komisí
Došlá pošta
Různé

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
SW komise – schůzka s firmou Merz 4.10.2017
Schůzka proběhla 17.1.2018. Byla projednána potřeba upgradu stávajícího programu. Nabídka upgradu po částech
- P ČMKU bere na vědomí, bude předmětem dalších jednání včetně finančních požadavků.
1/11/17 Stížnost na vedoucího ekipy – P ČMKU předalo stížnost k projednání DaCK. DaCK po prošetření situace
nepovažuje stížnost za opodstatněnou. P ČMKU se s názorem DaCK ztotožnilo. Vyjádření DaCK obdrží
stěžovatel.
Schváleno jednomyslně
•

1

Návrh na zařazení psů s oceněním Šampiona krásy a výkonu do třídy šampionů/vítězů – připomínkování
ukončeno.
Schváleno jednomyslně, týká se výhradně oficiálního titulu Šampiona krásy a výkonu vydaného ČMKU
Úprava Výstavního řádu ČMKU, čl. 4:
bod 5: třída šampionů - od 15 měsíců, je otevírána pouze na mezinárodních výstavách a přístupná psům,
kteří získali titul Mezinárodní šampion, nebo šampiona některé ze členských zemí FCI nebo Šampiona krásy a
výkonu vydaného ČMKU.
bod 7: třída vítězů - od 15 měsíců, mimo mezinárodních výstav může být otevřena místo třídy šampionů,
přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, Šampiona krásy a výkonu
vydaného ČMKU, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze,
Světového vítěze. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.
2. odstavec, bod 3: třída čestná – od 15 měsíců, může být otevřena na všech typech výstav a je přístupná pro
psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, Šampiona krásy a výkonu vydaného ČMKU,
titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze, Světového vítěze,
bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene a též
nemůže zasáhnout do žádných soutěží v rámci plemene (CACIB, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy,
Krajský vítěz, Oblastní vítěz)

•

Příprava vyhledávače čipů na webu ČMKU – možnosti vyhledávání identifikace psa/feny dle čísla čipu na
webu ČMKU – zadání konzultováno s Merz. Zjistit, zda jsou pracoviště PK 2 a 3 schopny dodávat aktuální
denní data (zatím dodávají roční) přes webové rozhraní.

•

Zákon o veterinární péči – ČMKU obdržela odpověď z ÚOOÚ. ČMKU požádala právníka o oslovení MZe
v souvislosti s eventuální úpravou zákona – řeší se.

•

TV Barrandov, reportáž o V. Obermajerové – chovatelka se v místě bydliště nezdržuje, korespondence
nevyzvednuta - ČMKU obdržela vyjádření KVS, případ byl postoupen obci s rozšířenou působností,
zkontaktovat obec.
Zajistí: sekretariát

•

Revize recipročních dohod – Po jednáních s RKF a revizi dohod výstavní komisí sestaven text, který bude
zaslán k podepsání.
PŘÍLOHA 1
Schváleno jednomyslně

Zápis z jednání Výstavní komise ČMKU dne 4.12.2017
2) Středoevropská výstava Border Collie Clubu CZ - BCCCZ podal odvolání proti rozhodnutí P ČMKU. P ČMKU
prověřilo zaslané podklady – v řádném termínu 15.8. byly schváleny standardní 3 výstavy. O SEV bylo
zažádáno v termínu, souhlasy okolních států byly doloženy až koncem roku 2017 (Polsko, Rakousko,
Německo, Slovensko). P ČMKU revokuje původní rozhodnutí a souhlasí se 4. výstavou za podmínky, že
budou výstavní komisi dodány ke schválení propozice akce včetně seznamu předpokládaných titulů. U
titulů je třeba výslovně uvést, že se vztahují k plemeni.
Schváleno jednomyslně
5)

Posouzení jedinců shih-tzu mimo pořadí, udělení titulů - P ČMKU se seznámilo z obsahem schůzky.
Závěrečné řešení se odkládá na příští jednání, od klubu vyžádat knihu rozhodčího. Rozhodčí bude pozván
k projednání na zasedání Komise pro rozhodčí.
Zajistí: sekretariát

6)

Speciální výstava jorkšírských teriérů – žádost zaslaná po termínu, zamítnuto. Yorkshire terrier KCH a jeho
přátel podal odvolání proti rozhodnutí P ČMKU.
P ČMKU revokuje původní rozhodnutí a souhlasí s konáním SV v jednom z již schválených termínů.
Sekretariát prověří, který z klubů měl o SV 2018 žádat, klubu bude standardně odebrána klubová výstava
bez KV pro rok 2019.

Zápis z jednání Komise pro chov a zdraví dne 7.12.2017
2)

Jedná se o klub ČKS, P ČMKU vrátilo materiál ČKS, aby určil, jaký orgán jej má řešit – u daného jedince se
výrazně liší výška naměřená dvěma různými rozhodčími. Zařazení psa do chovu je zcela v pravomoci
klubu, P ČMKU doporučuje kontrolní měření v souladu s klubovými normativy, kterého se zúčastní
předseda komise pro rozhodčí.
Pro:
MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, J. Janda, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, Ing. P. Pletka, O.
Vondrouš, I. Nováková
Sekretariát zašle na vědomí ČKS a klubu.

Zápis z jednání RPK ze dne 11.12.2017
2) Schváleno jednomyslně, úprava Zápisního řádu ČMKU:
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čl. I, bod 1a, poslední odrážka: doplnit: Prodloužení chovnosti je možné po udělení výše uvedených potvrzení,
a to o jeden vrh do věku feny 9 let. (Např. fena narozená 1. ledna 2005 smí být po udělení požadovaných
povolení naposledy kryta 1. ledna 2014).
S přihlédnutím k zaslaným připomínkám P ČMKU schvaluje úpravu řádu v navrženém znění s okamžitou
platností.

Zpráva z chovatelské komise FCI
P ČMKU žádá o přepracování předloženého zápisu do srozumitelné formy, dosud nedodáno
1/12/17 Žádost Wolfhound klubu o pořadatelství světového kongresu irských vlkodavů a výstavy FIWC v r. 2020 a
výjimky při udělování titulů českých šampionů + žádost o finanční odporu – P ČMKU předává k prověření
výstavní komisi, k žádosti je třeba doložit související dokumentaci, úkol trvá

2. Setkání chovatelských klubů
O místě konání se jedná.
Předběžný program:
Přednáška o inseminacích zmraženým nebo chlazeným ejakulátem
Komise pro rozhodčí – zodpovědnost klubů při rozšiřování aprobací rozhodčích
Výstavy v Dogoffice

3. Dozorčí rada ČMKU
•
•
•

Předseda DR ČMKU informoval P ČMKU o projednávaných případech
Kluby a subjekty, které nedodaly aktuální stanovy ani potvrzení registrace na zapsaný spolek – kluby
budou vyzvány, aby dodali nejpozději do konce 3/2018
PŘÍLOHA 2
Kontrola dokladů jen za 1. pol. 2017 – v souladu s dodatkem smlouvy požadovat na účetní firmě vrácení
originálních dokladů za rok 2017 (do poloviny února), vyžádat předání dokladové inventury účtů
nejpozději 28.2.2018.
Zajistí: I. Jarošová

4. Zprávy z komisí
Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 18.1.2018
Zápis schválen jednomyslně
P ČMKU vzalo na vědomí informace o pozdě omluvené neúčasti J. Kadlece na Hanácké NV.
Zápis z jednání s Brotánkovou – P ČMKU vzalo na vědomí
Závěrečné praktické zkoušky čekatelů – Hanácká výstava 13-14/1/2018
příjmení
jméno
plemeno
prospěla/neprospěla
Beránková
Svatava
porcelaine
prospěla
maďarský ohař
Brůžková, Bc.
Alena
krátkosrstý a drátosrstý
prospěla
Hegr Klivarová
Martina
bloodhound
prospěla
Chovanec
Václav
bernský salašnický pes
prospěl
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PŘÍLOHA 3

P ČMKU jmenuje výše uvedené čekatele rozhodčími z exteriéru ČMKU.
Vstupní zkoušky adeptů na funkci rozhodčích exteriéru psů 11.01.2018
jméno, příjmení
plemeno
prospěl/neprospěl
Fagoš Robert
německý boxer
prospěl
Fialová Zuzana, Ing.
velký münsterlandský ohař
neprospěla
Frank Karel
rotvajler
prospěl
Hlavatý René
tibetská doga
prospěl
Chodilová Markéta, Bc.
jezevčík
prospěla
Chovancová Hana
bernský salašnický pes
prospěla
Kovářová Beránková Jana, Ing.
welsh corgi pembroke
neprospěla
Panochová Jana
japan chin
neprospěla
Plíštilová Eva
šeltie
prospěla
Šiklová Veronika
saluki
prospěla
P ČMKU jednomyslně schvaluje výše uvedené čekatele, kteří prospěli.
Rozšiřovací praktické zkoušky rozhodčích
PRAKTICKÉ ROZŠIŘOVACÍ ZKOUŠKY - SKUPINOVÍ
sobota 13.01.2018
příjmení
jméno
plemeno
prospěl/neprospěl
irský setr
prospěl
Kalich, MVDr.
Miroslav
gordon setr
prospěl
miniaturní bulteriér
prospěl
Smékal
Dalibor
jagdteriér
prospěl
bulteriér
prospěl
Frnčo
Ladislav
yorkšírský teriér
prospěl
P ČMKU jmenuje výše uvedené rozhodčí skupinovými rozhodčími:
MVDr. Miroslav Kalich – FCI skupina 7
Dalibor Smékal – CI skupina 3
Ladislav Frnčo – FCI skupina 3
Schváleno jednomyslně
PRAKTICKÉ ROZŠIŘOVACÍ ZKOUŠKY
neděle 14.01.2018
příjmení
Lysák, Ing.

jméno
Radovan

plemeno
prospěl/neprospěl
akita
prospěl
samojed
prospěl
P ČMKU jmenuje rozhodčího pro výše uvedená plemena.
Schváleno jednomyslně

2. Došlá pošta
1/1/18 Stížnost na stav jedinců v držení CHS ROZÁRKA – KVS při svém šetření shledala důvod pro zahájení
správního řízení. P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 P ČMKU pozastavuje zápis
štěňat na CHS ROZÁRKA, včetně zákazu chovu na jedincích v majetku chovatelky, do vyřešení správního
řízení.
Schváleno jednomyslně

4

2/1/18 Žádost Spolku pro pasení CZ o odvolání ing. Loučky + odstoupení ing. Loučky - P ČMKU předává materiál
KJČR, která je zastřešujícím subjektem tohoto spolku. Ing. Loučka prozatím zůstává zástupcem v komisi
FCI pro pasení.
Schváleno jednomyslně

3/1/18 Žádost o povolení výjimky při inseminaci:
Brazilská fila
- Fena: Benoite Para Sempre Baraú (Zreg/FIB /4379/13)
- Pes: Aaron Bladake (CMKU/FIB/3745/08)
Schváleno jednomyslně
Krytí se musí uskutečnit při dodržení veškerých řádů klubu i ČMKU.
4/1/18 Žádost o povolení výjimky při inseminaci:
Pudl velký plavá červená
- Fena: True Villans Agapó Afrodite (FI12715/16)
- Pes: Anniversary Diamond Ambershades (CLP/P/18740/17)
Schváleno jednomyslně
Krytí se musí uskutečnit při dodržení veškerých řádů klubu i ČMKU
5/1/18 Žádost o změnu termínu MVP v Praze 2018 – nový termín 2.12.2018 (jednodenní akce)
Schváleno jednomyslně
Pro již nahlášené klubové a speciální výstavy není tento termín chráněný.
6/1/18 Žádost ČKS o schválení CACT a CACIT akcí 2018
Schváleno jednomyslně, schválení CACIT podléhá FCI

PŘÍLOHA 4

7/1/18 Žádost KCH jezevčíků o změnu delegáta na letošní zasedání FCI komise pro norníky. Žádost byla
potvrzena ČMKJ, navržený zástup je výjimečně povolen pro jedno zasedání.
Schváleno jednomyslně
8/1/18 Žádost o změnu názvu CHS, na FCI schválen návrh byl uvedený na posledním místě – P ČMKU nesouhlasí,
v rozporu s řády ČMKU
Jednomyslně neschváleno
9/1/18 Označování chovatelské dokumentace falešným razítkem – v této věci proběhne schůzka dne 22.2.2018
od 15:00 za přítomnosti komise ve složení MVDr. L. Široký, I. Nováková, V. Tichá. Pozváni budou chovatelé
CHS PERLA MAHAGON a PEARL OF THE MOON. Podklady pro jednání připraví plemenná kniha.
P ČMKU pozastavuje v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 zápis vrhů na CHS PERLA
MAHAGON a PEARL OF THE MOON na dobu neurčitou včetně zákazu chovu na chovných jedincích v
majetku obou chovatelek.
Schváleno jednomyslně
10/1/18 Žádost MSKS o schválení CACT a CACIT akcí 2018:
Mezinárodní mistrovství 28-30/9/2018 ve Zbraslavi u Brna
Mezinárodní závod 14-15/4/2018 ve Zbraslavi u Brna
Schváleno jednomyslně, schválení CACIT podléhá FCI
11/1/18 Žádost ČMKJ o změnu termínu NV v Olomouci 2019 - nový termín 7-8/9/2019
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Schváleno jednomyslně
12/1/18 Žádost ČKS o termíny MV v Litoměřicích:
23-24/5/2020
22-23/5/2021
21-22/5/2022
Schváleno jednomyslně, podléhá schválení FCI
13/1/18 Žádost ČKS o změnu termínu NV v Klatovech 2019 – nový termín 29-30/6/2019
Schváleno jednomyslně
14/1/18 KCH málopočetných plemen psů informoval P ČMKU o nesouhlasící paternitě vrhu A BUBBLEDOG
(tibetská doga). Klub shromáždí PP tohoto vrhu a požádá plemennou knihu o jejich zrušení. U jedinců, ke
kterým klub obdrží potvrzení paternity skutečného otce vrhu, požádá KCHMPP o vystavení nových PP se
správnými údaji - P ČMKU bere na vědomí a souhlasí s postupem klubu.
P ČMKU žádá klub o vyjádření, jak byla chovatelka sankcionována.
15/1/18 Žádost jednatelky Boerboel clubu o jednání o přijetí tohoto klubu pod ČMKU, s doplněním určitých změn
v řízení a funkci tohoto klubu - na zasedání 15.11.2017 (bod 1/5/16) bylo konstatováno, že Boerboel
club nepůsobí funkčním dojmem, neplní svou funkci (neinformovanost svých členů, neaktuální data na
webu klubu, absence potřebných kontaktů na vedení klubu atd., vyjádření jednatelky klubu, že Boerboel
club v současné době nedisponuje osobou schopnou poradenství ve věci řízení chovu...). P ČMKU v
současné době nebude projednávat tuto žádost v návaznosti na Směrnici č. 9 z r. 2012.

3. Různé
•

•

Zařazení importovaných jedinců ve spolumajetku českého a zahraničního rezidenta mezi chovné
jedince – upřesňující metodika:
- Pokud má jedinec chovnost v zahraničí (nebo se v zemi zahraničního spolumajitele chovnost
neurčuje), závisí jeho zařazení do chovu v ČR na schválení klubu. V případě, že tento jedinec
nemá české zápisové číslo, nebude přeregistrován mezi chovné jedince ČMKU.
- Pokud je jedinec zapsaný v plemenné knize ČMKU (má zápisové číslo ČMKU), klub standardně
potvrzuje splnění podmínek chovnosti a plemenná kniha přeregistruje tohoto jedince mezi
chovné jedince běžným způsobem.
P ČMKU bere na vědomí zápis z provedené fyzické inventury majetku a pokladny a souhlasí
s návrhem majetku k vyřazení.

USNESENÍ
161/1/18
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P ČMKU schvaluje úpravu Výstavního řádu ČMKU, čl. 4:
bod 5: třída šampionů - od 15 měsíců, je otevírána pouze na mezinárodních výstavách a přístupná
psům, kteří získali titul Mezinárodní šampion, nebo šampiona některé ze členských zemí FCI nebo
Šampiona krásy a výkonu vydaného ČMKU.
bod 7: třída vítězů - od 15 měsíců, mimo mezinárodních výstav může být otevřena místo třídy
šampionů, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, Šampiona
krásy a výkonu vydaného ČMKU, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální

výstavy, Evropského vítěze, Světového vítěze. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci
dospělých.
2. odstavec, bod 3: třída čestná – od 15 měsíců, může být otevřena na všech typech výstav a je
přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, Šampiona krásy a
výkonu vydaného ČMKU, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy,
Evropského vítěze, Světového vítěze, bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se
nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene a též nemůže zasáhnout do žádných soutěží v rámci
plemene (CACIB, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy, Krajský vítěz, Oblastní vítěz)
162/1/18

163/1/18

164/1/18

165/1/18
166/1/18
167/1/18

P ČMKU schvaluje úpravu Zápisního řádu ČMKU:¨
čl. I, bod 1a, poslední odrážka: doplnit: Prodloužení chovnosti je možné po udělení výše uvedených
potvrzení, a to o jeden vrh do věku feny 9 let. (Např. fena narozená 1. ledna 2005 smí být po udělení
požadovaných povolení naposledy kryta 1. ledna 2014).
P ČMKU jmenuje tyto rozhodčí z exteriéru:
Beránková
Svatava
porcelaine
maďarský ohař krátkosrstý a
Brůžková, Bc.
Alena
drátosrstý
Hegr Klivarová
Martina
bloodhound
Chovanec
Václav
bernský salašnický pes
P ČMKU jmenuje tyto skupinové rozhodčí:
MVDr. Miroslav Kalich – FCI skupina 7
Dalibor Smékal – CI skupina 3
Ladislav Frnčo – FCI skupina 3
P ČMKU jmenuje Ing. Radovana Lysáka rozhodčím pro plemena akita a samojed
P ČMKU pozastavuje v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 P ČMKU zápis štěňat na CHS
ROZÁRKA, včetně zákazu chovu na jedincích v majetku chovatelky, do vyřešení správního řízení.
P ČMKU pozastavuje v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 zápis vrhů na CHS PERLA
MAHAGON a PEARL OF THE MOON na dobu neurčitou, a to včetně zákazu chovu na chovných
jedincích v majetku obou chovatelek.

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:

7

16:00
čtvrtek 22.2.2018 od 10:00 v Praze
I. Jarošová
MVDr. L. Široký

