Zápis č. 35
ze zasedání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU)
dne 15.11.2018 v Praze
Přítomni:
P ČMKU:

MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, I. Nováková, M. Kašpar, J. Janda, Ing. P. Pletka, J.
Kudrnáčová, O. Vondrouš
Za DR ČMKU:
M. Krinke
Tisková mluvčí ČMKU: V. Tichá
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zprávy z komisí ČMKU, FCI
Ekonomika ČMKU
Dozorčí rada ČMKU
Došlá pošta
Různé

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Vědecká komise, plemena žádající o uznání – 18.9.2018 proběhla schůzka se zástupci KPPPK, na které byla
shrnuta stávající situace. KPPPK se zavázal nejpozději do 18.3.2019 předat nové linie/rodiny, aby mohly být
v řádném termínu předloženy k jednání vědecké komisi FCI.
•

Postupy při registraci změn stávajících plemenných standardů českých neuznaných plemen – pražský
krysařík – proběhla kontrola předaných standardů v české a anglické verzi, AJ verze je v pořádku
(schválena jednomyslně) a může být předána FCI. Je nutné, aby ČJ verze odpovídala AJ verzi, P ČMKU
předává klubu k opravě, aby mohl být správný odpovídající standard vyvěšen na webu ČMKU do konce
11/2018.
Chodský pes – standard je v pořádku a může být předán FCI

•

Pasení:
Vzhledem k tomu, že P ČMKU do dnešního dne neobdrželo zápis z jednání Komise pro pasení (KP), které
se údajně konalo 13.10.2018, odvolává s okamžitou platností P. Burdíka z funkce předsedy KP.
P ČMKU svolává mimořádné jednání s KP na 22.11.2018 od 14:30. Za P ČMKU se zúčastní M. Václavík, I.
Nováková, O. Vondrouš, V. Tichá
Zvýšení aprobace D. Rájové - P ČMKU neobdrželo žádné námitky komise pro pasení vůči udělení
aprobace. Uznání aprobace bude předmětem mimořádného jednání s KP.

2/8/18 Zveřejněná informace o posuzování činovnice klubu, která se vydávala z rozhodčí ČMKU, na zahraniční
akci FCI
Výbor klubu zaslal vyjádření (bez podpisu), P ČMKU bere dodané informace na vědomí, ukončeno.
9/8/18 Žádost plemenné knihy č. 1 o stanovisko k pozdě dodávaným a chybějícím podkladům (vrh D a E) a
k žádosti o vynechání vystavení PP pro vrh D chovatelské stanice CZECH PAWS – chovatelka dodala

1

požadované podklady 18.10.2018, P ČMKU souhlasí v vydáním PP vrhu D a E. Chovatelka je povinna
převzít PP obou vrhů.
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 – doručeno odvolání majitele psa
proti rozhodnutí P ČMKU. P ČMKU revokuje termín zákazu vystavování psa v souladu s výstavním řádem
ČMKU čl. 18 bod b1 do 14.11.2019. Majitel bude pozván na jednání Komise pro rozhodčí.

Zápis z jednání Výstavní komise ČMKU ze dne 6.9.2018
bod 4 z 5.4.2018 – P ČMKU na předchozím jednání zrušilo povinnost vydávat karty čekatelství.
Vzhledem k častým dotazům chovatelských klubů P ČMKU sděluje: povinnost vydávat karty byla zrušena,
pokud má klub zájem vydávat je i nadále, je to v jeho kompetenci. Podkladem pro vystavení titulů
šampionů je od 1.1.2019 výhradně platný posudek.
10/8/18 Český pointer a setter klub – odvolání proti rozhodnutí P ČMKU ve věci CACT zkoušek pro ohaře. P
ČMKU trvá na svém předchozím rozhodnutí. Případnou změnu přepisů pro lovecké zkoušky je možné
projednat s ČMKJ.
Schváleno jednomyslně
5/10/18 Podnět k prošetření podvodného jednání – záměna psů na výstavách a loveckých zkouškách:
- Doložena parentita psa Radara od Řeky Lomnice ČLP/KO/82273 s výsledkem „genetický profil je
nekompatibilní s udanou matkou“. P ČMKU ruší platnost PP psa NKO Radara od Řeky Lomnice
ČLP/KO/8227.
Schváleno jednomyslně
- P ČMKU ruší výsledky výstav psa NKO Radara od Řeky Lomnice ČLP/KO/8227.
Schváleno jednomyslně
- O situaci bude informována ČMKJ a ČMMJ.
- O situaci bude informován chovatelský klub, který dořeší případ s majitelkou a zainteresovanými
chovateli. Klub bude následně informovat P ČMKU, jak byl případ uzavřen.
- P ČMKU vyžádá vyjádření veterinárního lékaře, který provedl přetetování psa.
Schváleno jednomyslně
8/10/18 Žádost Klubu chovatelů naháčů o kontrolu standardu peruánského naháče a jeho překladu v souvislosti
s chovem na osrstěných jedincích – P ČMKU konstatuje, že překlad standardu odpovídá originálnímu
standardu a vykládá znění standardu tak, že chov je možný pouze na osrstěných jedincích narozených ze
spojení dvou jedinců bez srsti. Pro potvrzení správnosti výkladu standardu požádala ČMKU o vyjádření
zemi původu plemene, vyžádáno detailní vysvětlení.
10/10/18

Stížnost na článek stanov Klubu chovatelů belgických ovčáků v českých zemích týkající se smluv
s nečleny, které je v rozporu se Zápisním řádem ČMKU. ČMKU vyzvala klub k vyjádření, které bylo
dodáno.
P ČMKU konstatuje, že stanovy klubu odporují předpisům ČMKU a postupy klubu odporují zákonu.
Bude konzultováno s právníkem.

11/10/18

Klub severských plemen, ME v závodech psích spřežení

1/1/18

Žádost CHS Rozárka o obnovení zápisu štěňat na CHS – předložená dokumentace není autorizována,
sekretariát vyžádá potvrzení KVS
Schváleno jednomyslně

3/6/18

Nová žádost o převedení plemene jakutská lajka do jiného klubu (KCHMPP nebo KCH honičů)
P ČMKU trvá na původním rozhodnutí, jednomyslně zamítnuto
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PŘÍLOHA 1

2. Zprávy z komisí
Komise pro chov a zdraví

PŘÍLOHA 2

Projednáno elektronicky
Schváleno jednomyslně

Zápis ze zasedání evropské sekce FCI

PŘÍLOHA 3

P ČMKU bere na vědomí

Zpráva ze stánku ČMKU na EV ve Varšavě

PŘÍLOHA 4

P ČMKU bere na vědomí

Návrh Komise pro rozhodčí ze dne 13.11.2018

PŘÍLOHA 5

Schváleno jednomyslně

3. Ekonomika
•
•

Předseda ČMKU seznámil členy P ČMKU s hospodařením do 10/18
Rozpočet 2019 bude předložen na příštím jednání

4. Dozorčí rada ČMKU
Předseda DR ČMKU seznámil P ČMKU s projednávanou agendou ze zasedání 18.10.2018
• Kontrola účtů, hlavní knihy, DPP probíhá
• Pojištění rozhodčích – DR ČMKU navrhuje jednání mezi DR ČMKU a Komisí pro rozhodčí, projednat
možnost oslovit i jiné pojišťovny (zúčastní se zástupce P ČMKU, DR ČMKU, KR) – znovu projednáno,
předseda ČMKU do konce roku projedná s jinou pojišťovnou
• Případ D. Rájové – DR ČMKU vzala na vědomí, řeší P ČMKU

5. Došlá pošta
1/11/18 Stížnost na nekorektní postup KCHMPP (neuznání platné chovnosti, nevystavení krycích listů) – P ČMKU
konstatuje, že bonitační podmínky klubu byly splněné. Sekretariát se dotáže KCHMPP na důvody
nevystavení krycích listů.
Schváleno jednomyslně
2/11/18 Žádost o zápis nově dovezeného FCI neuznaného plemene východoevropský ovčák - podmínky splněny,
zastřeší Klub chovatelů málopočetných plemen psů
Schváleno jednomyslně
3/11/18 Samojed klub - nesouhlas se splněním podmínek adepta na rozhodčí pro plemeno samojedi – k dnešnímu
dni neeviduje ČMKU žádost adeptky, P ČMKU bere na vědomí
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4/11/18 Stížnost na jednání předsedkyně Klubu bretaňských ohařů – P ČMKU předává ČMKJ, které je KBO
členem.
Schváleno jednomyslně
5/11/18 P ČMKU obdržela několik informací členů Českomoravského klubu Cane Corso o nefunkčnosti výboru
klubu + žádost o pozastavení činnosti klubu. Vzhledem k tomu, že v současnosti není možné určit, kdo je
právoplatným členem výboru a může za klub jednat, P ČMKU vyčká na zápis z mimořádné členské schůze,
která se bude konat 18.11.2018 a následně se bude řídit platným zápisem ve spolkovém rejstříku.
Schváleno jednomyslně
6/11/18 Žádost Klubu švýcarských salašnických psů o zrušení chovnosti psa uchovněného KCHMPP – proběhla
kontrola dohody mezi kluby: pokud byla bonitace započata, musí být záznam v PP. P ČMKU
zkonstatovalo, že KCHMPP nepochybil, když psa uchovnil, jelikož v PP psa záznam o nedokončené
bonitaci chyběl. Kluby by se měly vzájemně informovat o nedokončených bonitacích i o neuchovněných
jedincích.
Žádost byla jednomyslně zamítnuta
7/11/18 Návrh Fila Brasileiro Clubu na zrušení hlášení o průběhu výstavy z klubových a speciálních výstav
Schváleno jednomyslně – P ČMKU ruší povinnost podávat hlášení o průběhu výstavy.

6. Různé
•
•

•
•

Předseda ČMKU seznámil P ČMKU s dosud zpracovanými podklady pro WDS
P ČMKU ruší písemné potvrzování rozhodčích z exteriéru ČMKU, kteří jsou uvedeni
v mezinárodním seznamu Judges Directory FCI (http://www.fci-judge.org/FciJudge). Uvedení
rozhodčího v mezinárodním seznamu nahrazuje povinnost písemného potvrzení uvedeného v čl.
VII bod 3 Řádu pro jmenování rozhodčích ČMKU. Rozhodčí z exteriéru budou o této skutečnosti
vyrozuměni.
Na akci Eukanuba World Challenge byl nominován anglický setr Aslan like an Angel Royal Setter,
ČLP/AS/6241
Předseda obdržel pozvánku na sněm veterinárních lékařů, zúčastní se, prodiskutuje záležitosti
ČMKU.

USNESENÍ
216/11/18
217/11/18
218/11/18
219/11/18
220/11/18
221/11/18
223/11/18
224/11/18
225/11/18
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P ČMKU schvaluje znění standardu pražského krysaříka doložené v anglickém jazyce.
P ČMKU odvolává Petra Burdíka z pozice předsedy Komise pro pasení
P ČMKU revokuje termín zákazu vystavování psa německého boxera Willi Jisuko
(CMKU/BOX/15863/16) v souladu s výstavním řádem ČMKU čl. 18 bod b1, a to do 14.11.2019.
P ČMKU ruší platnost PP psa NKO Radara od Řeky Lomnice ČLP/KO/8227.
P ČMKU ruší výsledky výstav psa NKO Radara od Řeky Lomnice ČLP/KO/8227.
P ČMKU přijímá do plemenné knihy FCI neuznané plemeno východoevropský ovčák
P ČMKU ruší povinnost podávat hlášení o průběhu výstavy
P ČMKU ruší písemné potvrzování rozhodčích z exteriéru ČMKU, kteří jsou uvedeni
v mezinárodním seznamu Judges Directory FCI (http://www.fci-judge.org/FciJudge)
Na akci Eukanuba World Challenge byl nominován anglický setr Aslan like an Angel Royal Setter,
ČLP/AS/6241

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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15:00
čtvrtek 6.12.2018 v Brně od 12:00
I. Jarošová
MVDr. L. Široký

