Zápis č. 31
ze zasedání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 24.5.2018 v Hluboké nad Vltavou
Přítomni:
P ČMKU:

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

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

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zprávy z komisí
DR ČMKU
Došlá pošta
Různé

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Jednání s Merz
Proběhla prezentace nového systému a cenová nabídka – předseda představil členům P ČMKU nový návrh
včetně cenové nabídky.
Další spolupráce s Merz - schváleno jednomyslně
Cenová nabídka – schváleno jednomyslně
Pro nový systém je zásadní, aby jedinečné zápisové číslo jedince bylo vždy uvádělo v souladu se Zápisním řádem
ČMKU, zejména posloupnost plemeno-číslo. Projedná a zajistí Rada plemenných knih.
•

Příprava vyhledávače čipů na webu ČMKU – připravuje se k nasazení na web.

•

Zákony - zákon o veterinární péči 166/1999 Sb. §4 (zveřejňování majitelů 5 a více fen na stránkách SVS);
živnost – nařízení vlády 278/2008 Sb., příloha 2 a 4 (povinnost zřizovat živnost při prodeji štěňat do
zájmového chovu) – probíhá

9/1/18

Označování chovatelské dokumentace zpochybněným razítkem – ČMKU obdržela vyjádření
veterinárního lékaře uvedeného na použitém razítku a vyjádření KVL. Razítkem použitým po oficiálním
ukončení činnosti lékaře (31.12.2017) v KVL není označen žádný vrh.
P ČMKU ukončuje pozastavení zápisů vrhů na CHS PEARL OF THE MOON a PERLA MAHAGON včetně
zákazu chovu na chovných jedincích vydané na dobu neurčitou (usn. (167/01/18). Pozastavení zápisů vrhů
na CHS včetně zákazu chovu na chovných jedincích do 14.12.2018 (usn. 155/12/17) zůstává v platnosti.
Schváleno jednomyslně

8/3/18 Stížnost na vystavování psa bez řádného PP člena FCI (biewer yorkshire) na MVP v Nitře - chovatelka
používá FCI registrovaný název CHS pro chov v jiných organizacích – chovatelka se k dnešnímu dni
k situaci nevyjádřila. P ČMKU pozastavuje v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 P ČMKU zápis
štěňat na CHS DEBORAH’S MAGIC, včetně zákazu chovu na jedincích v majetku chovatelky, na dobu
neurčitou.
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Ad různé z 31.8.2017 – louisianský leopardí pes – problematika zapisování PP NALC.
Prověřena situace u ostatních plemen neuznaných FCI. Na základě analýzy a nové komunikace s FCI P
ČMKU rozhodlo následovně:
Předci z ne-FCI organizací mohou zůstat uvedeni v PP v generacích včetně ne-FCI zápisového čísla. Nově
dovezené jedince z ne-FCI organizací je možné zapsat pouze do pomocného registru (při splnění
podmínek Zápisního řádu ČMKU). Platí pouze pro plemena neuznaná FCI.
Schváleno jednomyslně
P ČMKU pověřuje Radu plemenných knih, aby navrhla metodiku označení ne-FCI jedinců do PP.

Zápis z Výstavní komise ČMKU ze dne 5.4.2018
4) Posudkové listy - doplnit kdo podává a které výstavy se týká. Pořadatel bude upozorněn, že na posudku chybí
název výstavy
P ČMKU žádá Výstavní komisi, aby připravila seznam povinných údajů do posudkového listu a zvážila možnost
výhledového zrušení karet čekatelství a 3. kopie posudků – úkol trvá
8) Reciproční dohoda - obeslat sporné státy novou dohodou, přechodné období při zachování stávajícího stavu
do konce roku, zodpovídá Výstavní komise - úkol trvá
Vědecká komise FCI: Česká plemena žádající o uznání
P ČMKU pověřuje Ing. V. Chrpovou koordinací komunikace mezi chovatelskými kluby plemen žádajících o uznání
a vědeckou komisí. Průběžné zprávy bude předkládat P ČMKU.
3/4/18 Žádost ČKS CACT akce obedience: podáno vysvětlení. P ČMKU schvaluje Mistrovství teriérů Brno se
zadáváním CACT 29/9/2018. Plemena, která se mohou zúčastnit, je třeba uvést jmenovitě do propozic.
Schváleno jednomyslně
5/4/18 CHS INCIPITA VITA předložila export z RKF neplatným potvrzením - P ČMKU v souladu se Zápisním řádem
ČMKU čl. X, bod 9 pozastavilo zápis štěňat na výše uvedenou CHS. P ČMKU obdrželo vysvětlení od
chovatelky. Prověřit, za jakým účelem byl pes dovezen, odloženo na příští jednání.
Schváleno jednomyslně
•

Postupy při registraci změn stávajících plemenných standardů českých neuznaných plemen – dle ZŘ je
základní normou platný standard. Změny ve standardu je třeba zaslat v platném znění k projednání.
Rozhodčí posuzují podle standardu zveřejněného na webu ČMKU.
Všechny kluby zastřešující česká národní plemena neuznaná FCI budou vyzvány, aby zaslaly aktuální standard
(včetně data jeho schválení), který bude po schválení P ČMKU vyvěšen na webu (Stanovy ČMKU, čl. 2.3, bod
k).

2. Zprávy z komisí
Zápis z jednání Komise pro rozhodčí ze dne 16.5.2018
7)

2

PŘÍLOHA 1

ad Zápis z jednání Výstavní komise ČMKU dne 4.12.2017
T. Kučera - stížnost na postupy při rozhodnutí P ČMKU při posouzení jedinců shih-tzu mimo pořadí a
udělení čekatelství CAJC, přezkoušení z výstavního řádu odmítá – P ČMKU předalo případ k revizi
Komisi pro rozhodčí.

Komise pro rozhodčí provedla revizi rozhodnutí a doporučuje P ČMKU přehodnotit rozhodnutí ze
zápisu č. 29 z 24.03.2018. Vzhledem k technickým chybám, ke kterým při jeho řešení došlo, KR
konstatuje, že Výstavní řád byl porušen u feny kat. č. 501, která byla posouzena dodatečně a bylo jí
v rozporu s Výstavním řádem článkem 9 bodem g) zadáno pořadí. KR doporučuje vyslovit
rozhodčímu napomenutí.
Schváleno jednomyslně, P ČMKU ruší rozhodnutí z 24.3.2018 a vyslovuje rozhodčímu T. Kučerovi
napomenutí za nedodržení VŘ ČMKU, čl. 9, bod g.
8)
P ČMKU ukončuje činnost rozhodčích Marie Maruškové, MVDr. Miroslava Vitáska a Jiřiny Krsové na
vlastní žádost výše jmenovaných.
Schváleno jednomyslně
Zápis schválen jednomyslně
Protokol ze závěrečných praktických rozšiřovacích zkoušek rozhodčích
teoretická zk.
plemeno
prospěl/neprospěl
praktická zk., místo konání, P/N*
afgánský chrt
25.10.2017, P
Kraj. výst. Ml. Boleslav, 08.05.2018, P
Frnčová
Lenka
barzoj
7.3.2018, P
KVP Ml. Boleslav, 08.05.2018, P
curly coated
retriever
02.11.2017, P
MVP Č. Budějovice, 21.4.2018, P
flat coated
retriever
02.11.2017, P
MVP Č. Budějovice, 21.4.2018, P
Mervová, Ing.
Darina
chesapeake
bay retriever
02.11.2017, P
MVP Č. Budějovice, 21.4.2018, P
nova scotia
duck tolling
retriever
02.11.2017, P
MVP Č. Budějovice, 21.4.2018, P
border teriér
21.03.2018, P
MVP Praha, 05.05.2018, P
Jack Russell
Eichacker, MVDr.
Klára
teriér
25.10.2017, P
MVP Praha, 05.05.2018, P
Parson Russell
teriér
25.10.2017, P
MVP Praha, 05.05.2018, P
bulteriér
25.10.2017, P
MVP Praha, 05.05.2018, P
miniaturní
bulteriér
25.10.2017, P
MVP Praha, 05.05.2018, P
Kubeš
Robert foxteriér
hladkosrstý
25.10.2017, P
MVP Praha, 05.05.2018, P
foxteriér
hrubosrstý
25.10.2017, P
MVP Praha, 05.05.2018, P
Maślanka, MUDr.
Tadeáš deerhound
25.10.2017, P
KVP Praha, 28.04.2018, P
Semeráková
Michaela německý špic
02.11.2017, P
MVP Č. Budějovice, 22.4.2018, P
Schváleno jednomyslně, P ČMKU jmenuje uvedené rozhodčí pro výše uvedená plemena.
příjmení

Jméno

Protokol z rozšiřovacích praktických zkoušek pro rozhodčí rozšiřující v rámci skupiny
příjmení

jméno

plemeno

Fairaislová

Lenka

FCI skupina II

Karban

Antonín

FCI skupina II
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teoretická zk.
prospěl/neprospěl
31.05.17; 22.06.17;
27.09.17; 25.10.17;
07.03.18,
31.05.17;07.06.17;
22.06.17; 27.09.17;
2.11.17; 14.03.18

praktická zk., místo konání, P/N*
MVP Č. Bud. 22.04.18, P, MVP Praha 06.05.18,
P
MVP Č. Bud. 22.04.18, P, MVP Praha 06.05.18,
P

Šlapanský, MVDr.

Luboš

FCI skupina VII

07.03.2018, P

MVP Č. Bud. 21.04.18, P, MVP Praha 05.05.18,
P

Schváleno jednomyslně, P ČMKU jmenuje uvedené rozhodčí pro výše uvedené skupiny.
Protokol ze závěrečné praktické zkoušky čekatelky 21.4.2018, České Budějovice
příjmení
jméno plemeno
prospěla/neprospěla
Petrášková, Mgr.
Lenka kolie dlouhosrstá, kolie krátkosrstá
prospěla
Schváleno jednomyslně, P ČMKU jmenuje národní rozhodčí pro výše uvedené plemeno

Zápis z Rady plemenných knih ze dne 21.5.2018

PŘÍLOHA 2

Schváleno jednomyslně

3. Dozorčí rada ČMKU
•
•

Předseda DR ČMKU informoval P ČMKU o projednávaných případech
P ČMKU 2/1/18 Komise pro pasení KJČR vznikla v souladu se stanovami KJČR, její členy jmenuje a
odvolává KJČR. Komise pro pasení je garantem za pasení vůči KJČR. Je třeba, aby komise začala řádně
fungovat a komunikovat se svými subjekty.
Garantem za pasení ve vztahu ČMKU je výhradně KJČR. DR ČMKU doporučuje, aby KJČR doložila předpis
pro pořádání CACT a CACITR akcí (včetně termínů pro nahlášení, delegace rozhodčích, předání výsledků
atd.) k příštímu jednání P ČMKU. Vyžádané dokumenty nebyly předloženy.
P ČMKU pozve k jednání KJ ČR a oba spolky pro pasení. Proběhne kontrola řádů (zkušební, pro jmenování
rozhodčích, pořádání zkoušek, zápisy o výsledcích zkoušek) předpisů a další legislativy pro pasení. Za P ČMKU
se zúčastní J. Kudrnáčová, I. Nováková, V. Tichá, O. Vondrouš, MVDr. L. Široký

•

Žádost o změnu termínu akce pasení s CACT – DR ČMKU žádá KJČR, aby vyřešila situaci týkající se změny
termínu CACT akce a informovala žadatele a ČMKU.
P ČMKU doporučuje KJČR, aby změnu povolila.
Pro: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, J. Janda, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, Ing. P. Pletka, O.
Vondrouš Schváleno jednomyslně,
Zdržela se:
I. Nováková
Předseda KJČR sdělil, že KJČR požadovanou změnu termínu povolí.

4. Došlá pošta
1/5/18 KCHMPP - žádost o zastřešení nově dovezeného plemene FCI lancashirský patař (Lancashire Heeler, st.
360, sk. 1)
Schváleno jednomyslně, pracoviště PK 1
2/5/18 Klub pinčů ČR - žádost o dodržování názvu plemene trpasličí pinč – o jednotném názvu plemene bylo
rozhodnuto v r. 2003, P ČMKU upozorní všechna pracoviště plemenné knihy na bezpodmínečném
dodržování schváleného názvu
Schváleno jednomyslně
3/5/18 Stížnost vystavovatelů (11 osob) na prodej štěňat na MVP v Praze (slovenský vystavovatel) – P ČMKU
předá stížnost k řešení SKJ. P ČMKU vyslovuje vystavovateli M.S. zákaz účasti na výstavách ČMKU na 1
rok, tedy do 23.5.2019. Porušeno ustanovení propozic: Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo
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očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 pís. b zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů v platném znění vet. zákona). Všechna zvířata musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině
v souladu s § 4 odst. 1, pís. f veterinárního zákona.
Schváleno jednomyslně
4/5/18 Klub bílého ovčáka - žádost o rozdělení plemene BŠO na 2 varianty srsti (polodlouhá a dlouhá) na všech
výstavách včetně mezinárodních – neodpovídá nomenklatuře FCI
Jednomyslně zamítnuto
5/5/18 Žádost Basset klubu České republiky o prošetření jednotných chovných podmínek (Basset klub / KCH
honičů) – fena neuchovněná BK, uchovněná KCHH – P ČMKU předává k řešení ČMKJ, kam oba kluby
spadají.
6/5/18 Spolek pasení CZ – NA VĚDOMÍ. P ČMKU bere na vědomí.
7/5/18 Spolek pasení CZ – žádost o změnu termínu akce – viz Dozorčí rada
8/5/18 ČMKJ – žádost o přesun plemene finský špic do Klubu karelských medvědích psů a lajek (KCH špiců
souhlasí).
Schváleno jednomyslně
9/5/18 Advokátní kancelář, předžalobní výzva KJČR – NA VĚDOMÍ. P ČMKU bere na vědomí.
10/5/18 Klub pinčů ČR - žádost o zastřešení nově dovezeného plemene FCI rakouský pinč (Österreichischer
Pinscher, st. 64, sk. 2)
Schváleno jednomyslně, pracoviště PK 1
11/5/18 MSKS – žádost o zastřešení Spolku pasení CZ – bude projednáno na osobní schůzce viz Dozorčí rada
12/5/18 KJČR - žádost o pořádání ME v pasení v r. 2020 - bude projednáno na osobní schůzce viz Dozorčí rada
13/5/18 ČKS – nový termín MVP Litoměřice: 29-30/5/2021 (původní termín neschválen FCI)

5. Různé
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•

Obecné informace k nařízení GDPR budou rozeslány chovatelským klubům

•

Upřesnění postupu při zákazu klubových výstav bez zadávání klubového vítěze na novou sezónu v
případě, že klub nedodrží termín zaslání výstav na ČMKU: Klub může pořádat klubovou výstavu bez
zadávání klubového vítěze místo výstavy speciální, pokud na ni má v příslušném roce nárok.
Pro:
Ing. J. Kubeš, M. Kašpar, J. Janda, Ing. P. Pletka, J. Kudrnáčová
Proti:
MVDr. L. Široký, I. Nováková, O. Vondrouš, M. Václavík
Postup byl schválen.

•

Cirkuláře FCI – sekretariát zajistí zveřejnění na webu

•

Porušení výstavního řádu pořadatelem – na MVP v Litoměřicích vystavovala v neděli své psy
vystavovatelka, která byla v sobotu vedoucí kruhu u stejné rozhodčí. Tím byl porušen Výstavní řád
ČMKU - Čl.9 - rozhodčí, bod i., Čl.13 - Povinnosti pořadatele, bod n., a Výstavní řád FCI Čl. 11 - Povinnosti
pro rozhodčí na výstavách. – P ČMKU předává k prošetření Výstavní komisi ČMKU

USNESENÍ
185/05/18

186/05/18
187/05/18

188/05/18
189/05/18

190/05/18

P ČMKU ukončuje pozastavení zápisů vrhů na CHS PEARL OF THE MOON a PERLA MAHAGON
včetně zákazu chovu na chovných jedincích vydané na dobu neurčitou (usn.
(167/01/18). Pozastavení zápisů vrhů na CHS včetně zákazu chovu na chovných jedincích do
14.12.2018 (usn. 155/12/17) zůstává v platnosti.
P ČMKU pozastavuje v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 P ČMKU zápis štěňat na CHS
DEBORAH’S MAGIC, včetně zákazu chovu na jedincích v majetku chovatelky, na dobu neurčitou.
Plemena neuznaná FCI: Předci z ne-FCI organizací mohou zůstat uvedeni v PP v generacích včetně
ne-FCI zápisového čísla. Nově dovezené jedince z ne-FCI organizací je možné zapsat pouze do
pomocného registru (při splnění podmínek Zápisního řádu ČMKU).
P ČMKU ukončuje činnost rozhodčích Marie Maruškové, MVDr. Miroslava Vitáska a Jiřiny Krsové
na vlastní žádost výše jmenovaných.
P ČMKU jmenuje rozhodčí pro tato plemena:
afgánský chrt
Frnčová
Lenka
Barzoj
curly coated retriever
flat coated retriever
Mervová, Ing.
Darina
chesapeake bay retriever
nova scotia duck tolling retriever
border teriér
Eichacker, MVDr.
Klára
Jack Russell teriér
Parson Russell teriér
Bulteriér
miniaturní bulteriér
Kubeš
Robert
foxteriér hladkosrstý
foxteriér hrubosrstý
Maślanka, MUDr.
Tadeáš
Deerhound
Semeráková
Michaela
německý špic
P ČMKU jmenuje tyto skupinové rozhodčí:
Fairaislová
Karban
Šlapanský, MVDr.

191/05/18

192/05/18

FCI skupina II
FCI skupina II
FCI skupina VII

P ČMKU jmenuje národní rozhodčí:
kolie dlouhosrstá, kolie
Petrášková, Mgr.
Lenka
krátkosrstá
P ČMKU vyslovuje vystavovateli M.S. zákaz účasti na výstavách ČMKU na 1 rok, tedy do 23.5.2019
za prodej nevakcinovaných štěňat na MVP v Praze.

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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Lenka
Antonín
Luboš

15:00
28.6.2018 v Praze
I. Jarošová
MVDr. L. Široký

