Zápis č. 33
ze zasedání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 30.8.2018 v Praze
Přítomni:
P ČMKU:
Omluveni:

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

MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, O. Vondrouš, I. Nováková, M. Kašpar, J. Janda, Ing. P.
Pletka
J. Kudrnáčová, V. Tichá – tisková mluvčí, M. Krinke – za dozorčí radu

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

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Jednání s Merz
Smlouva o inovaci aplikace dogoffice.cz byla uzavřena, předána 1. etapa


Vyhledávač čipů na webu ČMKU – nasazen, lze vyhledat pouze jedince a údaje vedené v databázi
dogoffice.cz Prodiskutována možnost zobrazení majitele při vyhledávání nalezeného psa – schváleno
jednomyslně



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) – podáno.

Zápis z Výstavní komise ČMKU ze dne 5.4.2018
4) 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, plemena žádající o uznání – dle vyjádření výboru Klubu přátel psů pražských krysaříků
předsedkyně klubu zůstává kontaktní osobou pro komunikaci ve věci uznání pražského krysaříka. Ing. V. Chrpová
podala informace o jednání s KPPPK. P ČMKU projedná současnou situaci na osobním jednání – za P ČMKU se
zúčastní I. Nováková, M. Václavík, Ing. J. Kubeš, J. Kudrnáčová, za KPPPK předsedkyně + další člen výboru (např.
poradce chovu), za vědeckou komisi FCI Ing. V. Chrpová. Budou projednány předané linie v r. 2018. Plánovaný
termín: 11. nebo 18.9.2018, od 15:00.
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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 byly vyzvány, aby zaslaly aktuální standard
(včetně data jeho schválení chovatelským klubem), který bude po schválení P ČMKU vyvěšen na webu
(Stanovy ČMKU, čl. 2.3, bod k). Standardy dodali všichni zástupci.
P ČMKU schvaluje dodané standardy plemen český horský pes, český strakatý pes, chodský pes.
Pražský krysařík – dodaný standard vykazuje změny oproti standardu podanému k přijetí FCI - překontroluje
J. Kudrnáčová a I. Nováková, upravený standard bude následně projednán na jednání s KPPPK v září.
2/5/18 Klub pinčů ČR - žádost o dodržování názvu plemene trpasličí pinč – dle informace PK2 používá již
plemenná kniha dohodnutý název trpasličí pinč, ukončeno.
3/5/18 Odvolání proti rozhodnutí P ČMKU ve věci zákazu účasti vystavovatele xxxxx na výstavách ČMKU Stížnost vystavovatelů (11 osob) na prodej štěňat na MVP v Praze (slovenský vystavovatel) – P ČMKU
vyslovilo vystavovateli zákaz účasti na výstavách ČMKU na 1 rok, tedy do 23.5.2019 pro porušení
ustanovení propozic: Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo 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.
P ČMKU v této věci jedná s právníky, prozatím má rozhodnutí odkladný účinek.


Cirkuláře FCI – upřesněn postup pro zveřejňování cirkulářů, úkol trvá

Ad KCHZ z 7.12.2017 – přeměření dobrmana – P ČMKU obdrželo vyjádření právníka majitelky psa a klubu, bere na
vědomí


Pasení:
Předseda komise P. Burdík zaslal návrh členů komise. Navržení s nominací souhlasí.
Navrženi členové komise:
Simona Sochorová - mimo spolky
Daniel Jeleń - CAOPP
Lucie Jetmarová - SPCZ
Eva Štemberová - SPCZ
Schváleno jednomyslně, P ČMKU jmenuje výše uvedené členy Komise pro pasení ČMKU s okamžitou
platností.
Stanovení činnosti komise - plán akcí na rok 2019, řády pro konání akcí, pověření pro konání akcí pro
pořadatele, řády pro jmenování rozhodčích pasení, databáze licencí pasení a její zpracování.
P ČMKU obdrželo nesouhlas členky SPCZ s jmenováním P. Burdíka předsedou komise. P ČMKU předává
toto podání Komisi pro pasení k projednání.
P ČMKU ukládá Komisi pro pasení dořešit zvýšení aprobace rozhodčí p. Rájové.
Certifikáty: od 1.1.2019 převezme Komise pro pasení vystavování certifikátů.
Změna zkoušek pro australské kelpie: dle řádů FCI se mění zkouška pro toto plemeno z HWT CS na HWT
TS – úprava směrnice pro certifikáty.
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FCI - seznam plemen, pro která je možné v některých zemích otevírat pracovní třídu na mezinárodních
výstavách, i když nejsou plemenem s povinnou pracovní zkouškou. Pro plemeno argentinská doga a
španělský vodní pes zastřešující kluby souhlasí, pracovní třídu je možné otevřít. Změna směrnice pro
vystavování certifikátů – pro tato plemena mezinárodní certifikát pro pracovní třídu na odpovídající
zkoušky.



Plemeno anatolský pastevecký pes/kangal – změna standardu FCI, sloučení obou plemen. FCI požádána
o vysvětlení dalších postupů. Dle vyjádření FCI je nutné plemeno na výstavách sloučit s okamžitou
platností. Pro chov je možné používat chovné jedince obou plemen s přihlédnutím k novému standardu.

12/8/17 Stížnost na neřešení případu Dalmatin klubu předaného ČMKJ – sekretariát požádá ČMKJ o zaslání zprávy
stěžovatelce.

2. Zprávy z komisí
Zápis z jednání Rady plemenných knih ČMKU ze dne 23.7.2018

PŘÍLOHA 1

2 – P ČMKU souhlasí s barevně odlišným písmem pro jedince, kteří nepocházejí z plemenných knih FCI. Bude
zajištěno do nové verze Dogoffice.

Komise pro rozhodčí
Protokol z praktických zkoušek na plemeno
příjmení
jméno
plemeno
Volšická

Mervová, Ing.

Leinveber

Lysák, Ing.

Cepková

Jiřina

ruská
barevná
bolonka
Darina
labradorský
retriever
zlatý retriever
Tomáš
border teriér
cairn teriér
welsh teriér
Radovan japonský špic

Renata

teoretická zk.
prospěl/neprospěl
20.10.2016, P

praktická zk., místo konání,
P/N*
NVP Klatovy, 30.06.2018, P

02.11.2017, P

NVP Klatovy, 30.06.2018, P

02.11.2017, P
14.03.18, P
14.03.18, P
14.03.18, P
13.06.2018, P

NVP Klatovy, 30.06.2018, P
NVP Klatovy 30.06.18, P
NVP Klatovy 30.06.18, P
NVP Klatovy 30.06.18, P
NVP Mladá Boleslav,
15.07.2018, P
NVP Mladá Boleslav,
15.07.2018, P
NVP Mladá Boleslav,
15.07.2018, P

německý špic

13.06.2018, P

thai
bangkaew
dog
leonberger

13.06.2018, P

SVP Náměšť
16.06.2018, P
Schváleno jednomyslně, P ČMKU jmenuje výše uvedené rozhodčí pro uvedená plemena.

Protokol z praktických zkoušek na skupinu FCI
van Ruiten Hajnová,
MUDr.
Gabriela FCI skupina III

Frolíková

Veronika FCI skupina X

Formánek, Ing.

Jiří

Hutěčka, Ing.

Vladimír FCI skupina III

Němcová

Lenka

Raba, MUDr.

Milan
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FCI skupina VII

13.06.2018, P

21.03.18, P
22.06.17;
25.10.17;14.03.18,
30.05.18, P
22.06.17; 07.03.18;
30.05.18, P
25.10.17; 21.03.18, P

FCI skupina VIII 14.03.18, P
07.06.17; 25.10.17;
FCI skupina IX 07.03.18; 30.05.18, P

na

Hané,

NVP Klatovy 30.06.18; NVP Ml.
Boleslav 14.07.18, P

NVP Ml. Boleslav 15.07.18, P
NVP Klatovy 30.06.18, P
NVP Ostrava 07.04.18 P; NVP
Ml. Boleslav 14.07.18, P
MVP Č. Budějovice 21.4.2018, P;
NVP Ml. Boleslav 14.07.18, P
NVP Ml. Boleslav 15.07.18, P

02.11.17; 21.03.18;
Střalková, Mgr.
Naděžda FCI skupina I
30.05.18, P
NVP Ml. Boleslav 14.07.18, P
Schváleno jednomyslně, P ČMKU jmenuje výše uvedené skupinové rozhodčí.
Školení pro rozhodčí juniorhandlingu 25.7.2018
rozhodčí
účast
Beránková Svatava
účastnila se
Brůžková Alena, Bc.
účastnila se
Bušta Jan, Ing.
účastnil se
Cepková Renata
účastnila se
Hegr Klivarová Martina
účastnila se
Chovanec Václav
účastnil se
Kašpar Radim, PhDr.
účastnil se
Knedlhans Tereza
účastnila se
Maślanka Tadeáš, MUDr.
účastnil se
Mervová Darina, Ing.
účastnila se
Müllerová Jana
účastnila se
Peroutka Karel
účastnil se
Plundra Milan
účastnil se
Semeráková Michaela
účastnila se
Svobodová Lucie
účastnila se
Rozsypalová Dagmar
neomluvena
P ČMKU jmenuje rozhodčí, kteří se školení zúčastnili, rozhodčími pro juniorhandling
Zápis z FCI dostihové komise
P ČMKU bere na vědomí, cestovné je možné proplatit

PŘÍLOHA 2

Zápis vedoucího ekipy z ME v coursingu
P ČMKU bere na vědomí, schválený příspěvek na cestovné je možné proplatit

PŘÍLOHA 3

Zápis z FCI komise pro pasení
P ČMKU bere na vědomí, schválený příspěvek na cestovné je možné proplatit

PŘÍLOHA 4

Zpráva z FCI komise pro britské ohaře
P ČMKU bere na vědomí, český delegát byl omluven

PŘÍLOHA 5

Zpráva z generálního zasedání FCI
P ČMKU bere na vědomí

PŘÍLOHA 6

3. Dozorčí rada ČMKU
Bude předmětem příštího jednání

4. Došlá pošta
1/8/18 Stížnost xxxxx na porušování řádů KPPPK – P ČMKU požádá klub o vyjádření k případu, odpověď do
20.9.2018
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2/8/18 Zveřejněná informace o posuzování xxxxx, která se vydávala z rozhodčí ČMKU, na zahraniční akci FCI –
vzhledem k tomu, že se jedná o funkcionářku Českomoravského klubu cane corso, P ČMKU bude situaci
řešit s chovatelským klubem.
Schváleno jednomyslně
3/8/18 Posuzování xxxxx na akci pro biewer yorkshire – jedná se o funkcionářku Českomoravského klubu
chovatelů maltézských a boloňských psíků, která nezastává funkci rozhodčího ČMKU. P ČMKU
konstatuje, že v tomto případě dochází propagaci plemene bez PP FCI, bude situaci řešit se zastřešujícím
subjektem tohoto klubu (SKK).
Schváleno jednomyslně
4/8/18 Stížnost na chov a prodej mexického naháče a na způsob vystavování v neodpovídajícím rázu, podezření
na překupnictví štěňat – stěžovatelka byla informována, že se jedná o jedince řádně zapsané v plemenné
knize ČMKU ve spolumajitelství osob z různých států. Česká spolumajitelka bude požádána o doložení
smlouvy o umístění a prodeji štěňat. Chov je realizován na Slovensku, je tedy plně v kompetenci SKJ.
Schváleno jednomyslně
5/8/18 ČKS – předložen překlad nového FCI řádu IGP
P ČMKU bere na vědomí, ČKS požádán o kontrolu směrnice pro vydávání certifikátů a její případnou
úpravu.
6/8/18 Dostihový kalendář na rok 2019
Schváleno jednomyslně

PŘÍLOHA 7

7/8/18 Žádost Moloss Clubu o výjimku při spojování registrů u nově vzniklého plemene kangalský pastevecký
pes – vzhledem k tomu, že původní FCI plemeno anatolský pastevecký pes neodpovídá zcela nově
vzniklému standardu a původní ne-FCI plemeno kangal nemá jedince s evidovanými třemi generacemi
předků (a to ani v zemi původu), P ČMKU v tomto výjimečném případě povoluje výjimku při spojování
jedinců s nekompletními generacemi, vyjma spojování dvou pomocných registrů (= aplikace podmínek
pro plemena zapsaná v NReg). Výjimka se povoluje na období 5 let, tj. do 30.8.2023.
Schváleno jednomyslně
8/8/18 Žádosti o povolení výjimky pro inseminaci
Plemeno:
Welsh corgi pembroke
CHS:
OF ROYAL ANCESTRY
Fena:
Dragonjoy Shoot for the Moon, CMKU/WCP/1434/-15/15/15
Pes:
Dwynella Take a Chance, USA
Plemeno:
CHS:
Fena:
Pes:

Barzoj
CHARLOTTE SPELL
Chocolate Nijinsky Ballet, ČLP/B/3514/17
Solovyev Triumf, RKF 3351747

Plemeno:
Bulteriér
CHS:
SASE BULL
Fena:
Rút Perla Jas-Ver, ČLP/BT/12495
Pes:
Bullistorgame Jerome Le Banner, LOI514102
Inseminace schváleny jednomyslně. Inseminaci je možné uskutečnit výhradně při splnění podmínek
chovatelského klubu a ČMKU.

5

9/8/18 Žádost plemenné knihy č. 1 o stanovisko k pozdě dodávaným a chybějícím podkladům a k žádosti o
vynechání vystavení PP pro vrh D chovatelské stanice CZECH PAWS – P ČMKU konstatuje, že PP je
nedílnou součástí štěněte, PP vrhu D musí být vystaveny, poté může být vystaven PP pro vrh E. P ČMKU
prodlužuje termín pro dodání podkladů k oběma vrhům do konce září 2018. Pokud nebudou podklady
dodány, může být chovatelka kárně řešena v souladu s řády ČMKU.
Schváleno jednomyslně
10/8/18 Český pointer a setter klub - žádost o vyjádření k rozhodčím z loveckého výkonu – současné řády pro
rozhodčí z loveckého výkonu jsou v souladu s legislativou ČR, jsou platné a vyhovující.
Schváleno jednomyslně
11/8/18 Podnět Hlasu zvířat, z.s. k zahájení kárného řízení, CHS MIROŠOVSKÝ KLENOT – stručný přehled situace:
V chovatelské stanici DUILLY bylo státními orgány zabaveno z nevhodných podmínek téměř 100
dospělých jedinců i štěňat plemene čivava a jezevčík ve špatném stavu. Bylo prokázáno, že na čivavy byly
vydány PP, a to v chovatelské stanici MIROŠOVSKÝ KLENOT. Registrovaná chovatelka je za svůj chov plně
zodpovědná.
Vzhledem k závažnosti případu a současné šetření ve věci podezření z týrání zvířat P ČMKU v souladu se
Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 pozastavuje zápis vrhů na CHS DUILLY a MIROŠOVSKÝ KLENOT
včetně zákazu chovu na chovných jedincích v majetku obou chovatelek až do odvolání, tedy na dobu
neurčitou.
Schváleno jednomyslně
12/8/18 Projednání případu německého boxera Willi Jisuko (CMKU/BOX/15863/16), který napadl jiné psy 22.4.2018
na MVP v Českých Budějovicích a 15.7.2018 na NVP v Mladé Boleslavi – P ČMKU v souladu s Výstavním
řádem ČMKU čl. 12, bod d) vyslovuje výše uvedenému psovi zákaz účasti na výstavách na dobu neurčitou.
Schváleno jednomyslně
V této věci byla na vystavovatele podána v květnu 2018 stížnost na Boxerklub ČR – sekretariát vyžádá od
klubu závěr, s jakým byla záležitost uzavřena.
Schváleno jednomyslně

5. Různé
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Akce mimo ČMKU – P ČMKU opakovaně upozorňuje, že výsledky z akcí nepořádaných organizacemi
zastřešenými partnery FCI zapsané v PP ČMKU znehodnocují tuto listinu a pro účely ČMKU je není
možné použít.
Předseda ČMKU seznámil P ČMKU s podrobná informace hospodařením a plněním rozpočtu do
7/2018 – P ČMKU jednomyslně schvaluje vrácení členských příspěvků klubům, které řádně a včas
zaplatily
Hospitanti se mohou školit pouze u rozhodčích, kteří na výstavě posuzují méně než 90 jedinců.
Schváleno jednomyslně
Předseda pozván na akci k 25. výročí založení SKJ – zúčastní se, předá věcný dar
Zasedání při EDS ve Varšavě se zúčastní předseda, K. Seidlová, L. Melicharová
Schváleno jednomyslně

USNESENÍ
201/08/18
202/08/18
203/08/18

P ČMKU jmenuje Komisi pro pasení ČMKU ve složení: Petr Burdík - předseda, Simona Sochorová,
Daniel Jeleń, Lucie Jetmarová, Eva Štemberová
Úprava přílohy 3 a 4 ke směrnici o certifikátech ve smyslu otevření pracovní třídy pro plemena
argentinská doga a španělský vodní pes na mezinárodních výstavách.
P ČMKU jmenuje rozhodčí pro tato plemena:
příjmení
jméno
plemeno
Volšická
Jiřina
ruská barevná bolonka
Mervová, Ing.
Darina
labradorský retriever
zlatý retriever
Leinveber
Tomáš
border teriér
cairn teriér
welsh teriér
Lysák, Ing.
Radovan japonský špic
německý špic
thai bangkaew dog
Cepková
Renata
leonberger

204/08/18

P ČMKU jmenuje rozhodčí pro tyto skupiny FCI:
van Ruiten Hajnová,
MUDr.
Gabriela FCI skupina III
Frolíková
Veronika FCI skupina X
Formánek, Ing.
Jiří
FCI skupina VII
Hutěčka, Ing.
Vladimír FCI skupina III
Němcová
Lenka
FCI skupina VIII
Raba, MUDr.
Milan
FCI skupina IX
Střalková, Mgr.
Naděžda FCI skupina I

205/08/18

P ČMKU jmenuje rozhodčí pro juniorhandling:
Beránková Svatava
Brůžková Alena, Bc.
Bušta Jan, Ing.
Cepková Renata
Hegr Klivarová Martina
Chovanec Václav
Kašpar Radim, PhDr.
Knedlhans Tereza
Maślanka Tadeáš, MUDr.
Mervová Darina, Ing.
Müllerová Jana
Peroutka Karel
Plundra Milan
Semeráková Michaela
Svobodová Lucie

206/08/18
207/08/18
208/08/18

P ČMKU bere na vědomí předložený překlad nového FCI řádu IGP
P ČMKU schvaluje Dostihový kalendář na rok 2019
P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 pozastavuje zápis vrhů na CHS DUILLY a
MIROŠOVSKÝ KLENOT včetně zákazu chovu na chovných jedincích v majetku obou chovatelek do
odvolání, tedy na dobu neurčitou.
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209/08/18
210/08/18

P ČMKU v souladu s Výstavním řádem ČMKU čl. 12, bod d) vyslovuje německému boxerovi Willi
Jisuko (CMKU/BOX/15863/16 zákaz účasti na výstavách na dobu neurčitou.
Hospitanti se mohou školit pouze u rozhodčích, kteří na výstavě posuzují méně než 90 jedinců.

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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14:30
pátek 5.10.2018 v Hluboké od 11:00
I. Jarošová
MVDr. L. Široký

