Zápis č.25
ze zasedání P ČMKU dne 14. 5. 2009
zasedací místnost ČMKU
Přítomni:
P ČMKU:

MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, M. Václavík, ing. R. Lysák, I. Nováková, B.
Uchytil, M. Kašpar, A. Karban
J. Kudrnáčová, Bc. Vladimíra Tichá
M. Krinke
omluvena

Omluveni:
DR:
Tisková mluvčí:

Program:
1. Hodnocení X. VH 18. 4. 2009
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
3. Zprávy z odborných komisí (VK, RPK)
4. Došlá pošta
5. Různé
6. Diskuze a závěr

1) Hodnocení X.VH 18. 4. 2009
Předseda ČMKU zhodnotil průběh X. VH. VH proběhla v kulturním prostředí a byla konstruktivní. Byla
úspěšným zakončením prvního dvouletého období P ČMKU.

2) Kontrola zápisu z minulého jednání
11/5/07

Programové vybavení – firma Merz požádala o urychlené vyřízení dodatku ke
smlouvě, JUDr. Valenta bude zaurgován, jeho vyjádření bude bez prodlení rozesláno
členům P ČMKU.
Zodpovídá: Sekretariát
I. Nováková podala informace o současném stavu: Poslední verze programu výstav
bude předána dnes.
P ČMKU bere na vědomí zápisy ze zasedání SW komise. Nemá připomínky.

2/3/07

Webová prezentace – I. Nováková konstatuje, že na hlavních stranách v zahraniční
části by mělo být úvodní slovo, úkol trvá
připraví MVDr. L. Široký
-

Evidence certifikátů: Evidence bude vedena v novém programu. Souvisí se
směrnicí pro zkoušky, úkol trvá.
Zodpovídá: I. Nováková

Prezentace rozhodčích – Úkol ukončen.
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1/4/08

Certifikát DKK: Úkol ukončen

5/5/08

Chov nečlenů klubů - ÚOHS bude informován o konečném stavu k 1.5.2009. Kluby,
které podklady nepředaly nebo chov neumožní, budou naposledy vyzvány; pokud se
nevyjádří kladně do 30.6.2009, automaticky jim dále nebude poskytován servis
ČMKU.
Zodpovídá: MVDr. L. Široký a sekretariát

6/6/08

Klub chovatelů ČF: Došla odpověď z VDH, ve které nebyl zodpovězen původní dotaz.
VDH bylo obesláno znovu s původní žádostí o vysvětlení. Úkol trvá, do týdne odeslat
urgenci.
Zodpovídá: MVDr. L. Široký a sekretariát

3/8/08

Zkompletování směrnice o vydávání certifikátů
Směrnice připravena dle FCI, upraven nový certifikát dle cirkuláře FCI. Kompletní
materiál připravený komisí byl předložen členům P ČMKU k prostudování. ČMKJ
předložila aktualizovaný soubor loveckých zkoušek, který bude zapracován do
směrnice. Dále budou zapracovány postupy pro vydávání certifikátů chrtům.
MVDr. L. Široký projedná s DaCK problematiku vydávání velkých a malých certifikátů
pro chrty. Úkol trvá.
Zodpovídá: A. Karban, I. Nováková, M. Kašpar, ing. R. Lysák

•

Jednotná pravidla pro výjimky na vrcholné akce plemen (EV apod.) – VK doporučuje
nevytvářet směrnici a postupovat individuálně – možnost výjimky posoudí P na základě
písemné žádosti příslušného klubu.
Schváleno jednomyslně, úkol ukončen.
Stížnost majitele na nepředání PP chovatelkou – chovatelka telefonicky odmítla
účast na dnešním jednání, bude pozvána znovu před příštím zasedáním P ČMKU.
Chovatelka bude informována, že pokud se nedostaví k jednání, bude její chovatelská
činnost pozastavena.
Zodpovídá: Sekretariát

3/9/08

RPK

Ad PP BO/2/09 – Úkol ukončen.

13/2/09

Žádost o schválení Catahoula klubu – vzhledem k dnešní nepřítomnosti J.
Kudrnáčové, která vede agendu klubů, P ČMKU odkládá tento bod na příští jednání.

1/3/09

Návrh ČKS na zrušení reliéfního razítka ČMKU pro označování exportních průkazů
původu: Bude-li průtlačný lis funkční pro formuláře PP ČMKU, sekretariát ČMKU
objedná 3 strojky s novou raznicí, které přefakturuje pracovištím PK.
Zajistí: Sekretariát

• I. Nováková, požaduje doplnění webových stránek ČMKU o standardy národních plemen
v německém a anglickém jazyce. ČMKU nechá přeložit na vlastní náklady do 30. 6. 2009.
Překlady byly zadány, úkol trvá.
Zodpovídá: Sekretariát
Za zveřejnění: I. Nováková
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15/2/08

Žádost o přijetí Chihuahua klubu ČR – vzhledem k dnešní nepřítomnosti J.
Kudrnáčové, která vede agendu klubů, P ČMKU odkládá tento bod na příští jednání

1/4/09

Návrh na změnu v ZŘ ČMKU, článek IX., bod 6. – úkol ukončen.

2/4/09

Žádost o přijetí zkoušky ZPU-S (KJ ČR) – úkol ukončen. Zkoušku není možné zařadit
mezi zkoušky splňující podmínky pro vydání velkého certifikátu, neboť v oddílu C
neobsahuje obranu (jak nařizuje směrnice FCI). Zařazení zkoušky ZPU-S bude součástí
směrnice o certifikátech.

3/4/09

Žádost společnosti Petskiss s.r.o. o sdílení databází PP – úkol ukončen.

4/4/09

Žádost o dotaci ČMKJ – úkol ukončen.

5/4/09

Žádost o dotaci Klubu chovatelů pudlů – úkol ukončen.

6/4/09

Žádost o příspěvek na zasedání komise FCI (kontinentální ohaři, ing. Vlasák) –
příspěvek bude vyplacen po dodání zprávy, která bude zveřejněna na webu ČMKU.
Úkol trvá.
Zajistí: Sekretariát

7/4/09

Informace ČKS o nezařazení do chovu psů s výsledky III. stupně – úkol ukončen.

8/4/09

Žádost M. Petra o znovuzařazení do registru čekatelů na funkci rozhodčího – úkol
ukončen.

9/4/09

Žádost M. Šindelářové o zajištění opravy PP vystavených PK 2 – viz zápis z RPK. Úkol
ukončen.

10/4/09

Mgr. Šubertová – žádost o příspěvek za reprezentaci v JH na Crufts – úkol ukončen.

11/4/09

Žádost Klubu švýcarských salašnických psů o rozhodnutí ve věci porušení řádů ČMKU
– P ČMKU obdrželo vyjádření chovatelky, které poskytne klubu. Řešení porušení
zápisního řádu je v kompetenci chovatelského klubu v rámci jeho vnitřních
normativů.
Zodpovídá: Sekretariát

12/4/09

Návrh KCHMPP - nominace rozhodčích na Duo CACIB – úkol ukončen.

13/4/09

Návrhy na doplnění a úpravy Výstavního řádu – úkol ukončen.

14/4/09

Doplněk VŘ pro BONB – úkol ukončen.

15/4/09

Žádost o členství Czech Deerhound Clubu vyčleněného z Wolfhound a deerhound
klubu – P ČMKU obdrželo písemné upřesnění, že klub žádá o prozatímní členství.
Vzhledem k dnešní nepřítomnosti J. Kudrnáčové, která vede agendu klubů, P ČMKU
odkládá tento bod na příští jednání.

•

I. Nováková požaduje, aby byly dohledány podklady k rozesílání zápisů z P ČMKU členským
subjektům. Dle usnesení V. z V. VH ČMKU budou zápisy z P ČMKU rozesílány členským
subjektům ČMKU elektronicky.
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Zodpovídá: Sekretariát
12:00 Odchází B. Uchytil

3) Zprávy z odborných komisí
Výstavní komise
Zápis z 23.4.2009
PŘÍLOHA 1
Pro:
MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, ing. R. Lysák, A. Karban, I. Nováková
Zdrželi se:
M. Václavík, M. Kašpar
P ČMKU schvaluje zápis z VK.
Komise pro rozhodčí:
Zkoušky adeptů a opravné zkoušky 28.4.2009: PŘÍLOHA 2
Ing. Libuše Brychtová

čínský chocholatý pes

omluvena

Kamila Dlabalová

bišonek

neomluvena

Michaela Dočekalová

labradorský retriever

prospěla

Jitka Dopitová

karelský medvědí pes

prospěla

Jana Hrbková

pražský krysařík

prospěla

Jiří Kalivoda

český fousek

neprospěl

MVDr. Jana Kočová

výmarský ohař

prospěla

Michal Korynta

anglický buldok

prospěl

MVDr. Štepánka Kotoučová

šarplaninec

omluvena

Ing. Zita Krepsová

výmarský ohař

neprospěla

Lenka Malíková

labradorský retriever

prospěla

František Matouš

německý ovčák

omluven

Martin Petr

německý krátkosrstý ohař

omluven

Josef Prášil

německý ovčák

omluven

Miroslav Roškota

německý boxer

prospěl

Mgr. Václava Rybárová

ruský toy teriér

omluvena

Ivana Slapničková

bišonek

omluvena

Věra Slapničková

irský vlkodav

omluvena

Hana Stuchlá

barzoj

omluvena

Hana Vaněčková

brazilská fila

omluvena

Radka Vondrová

clumber španěl

prospěla

Miloslava Fialová

německý boxer

neomluvena

2 adepti se omluvili den po zkouškách. Předseda KR navrhuje, aby neomluvení adepti byli vyškrtnuti
ze seznamu.
Pro:
MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, M. Václavík, M. Kašpar, I. Nováková, ing. R. Lysák
Zdržel se:
A. Karban
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Závěrečné praktické zkoušky čekatelů:
Budková

Barbora

beagle

Dědouch

Josef

český fousek

Plšková

Oldřiška

bílý švýcarský ovčák

Sitterová

Dagmar

anglický setr

P ČMKU jmenuje výše uvedené čekatele do funkce rozhodčí pro splněné plemeno.
Rozšiřovací zkoušky budou začátkem července, zkušební komise M. Václavík, Bc. Vladimíra Tichá, J.
Němec. Termín bude upřesněn.
Zasedání KR plánováno na 4.6.2009 od 14 hod, sekretariát pozve MVDr. Petříkovou k jednání.
P ČMKU souhlasí se školením nových čekatelů, podrobnosti upřesní KR.
Rada plemenných knih
PŘÍLOHA 3
Zápis z 12.5.2009
P ČMKU jednomyslně souhlasí se závěry RPK.

4) Došlá pošta
4/8/08

KCHMPP vyslovil nesouhlas s rozhodnutím P ČMKU ve věci přeřazení plemene opičí
pinč do Klubu pinčů ČR. P ČMKU na svém rozhodnutí trvá, neboť 100% členské
základy chovající toto plemeno se jednomyslně dohodlo na přestupu.

KCHZ/2/09

Žádost o vysvětlení k pozastavenému importu feny z Puerto Rica - P ČMKU se
ztotožňuje s odpovědí tajemnice ČMKU. Dojde-li k opravě chybného PP, může být
zápis importu obnoven.

1/5/09

Žádost o výjimku při pořádání CAC výroční výstavy BK – problematika řešena
v zápise z jednání VK.

2/5/09

Vyjádření SMSC k zápisu z DaCK komise – dopis bude předán předsedovi DaCK
k vyjádření.
Zajistí: Sekretariát

3/5/09

Informace Basset klubu o chovu nečlenů – P ČMKU bere na vědomí a souhlasí
s postupem.

4/5/09

Žádost Catahoula clubu o prošetření – problematika se vztahuje k bodu 13/2/09 viz
výše, prostuduje J. Kudrnáčová a se závěry seznámí P ČMKU na příštím jednání.

5/5/09

Odvolání proti usnesení P ČMKU 60/8/2007 ve věci rozhodčí p. Schwippelové – P
ČMKU předává případ Komisi pro rozhodčí.
Pro:
MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, M. Václavík, M. Kašpar, ing. R. Lysák
Zdrželi se:
A. Karban, I. Nováková
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6/5/09

Žádost o výjimku při inseminaci SBT chlazeným spermatem z UK – P ČMKU
jednomyslně schvaluje.

7/5/09

Žádost společnosti Pejsbook.cz o spolupráci – P ČMKU nesouhlasí s poskytováním
databázových údajů ČMKU.

8/5/09

Žádost MSKS o pořádání CACT závodů IPO3 v roce 2009 – P ČMKU jednomyslně
schvaluje.

9/5/09

MSKS navrhuje udělit bronzovou medaili doc. MVDr. Z. Procházkovi za dlouholeté
kynologické zásluhy.
Pro:
MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, M. Václavík, M. Kašpar, ing. R. Lysák
Nepřítomni:
I. Nováková, A. Karban

10/5/09

Stížnost na rozhodčího – P ČMKU konstatuje, že dle VŘ je nutné řešit stížnosti
v průběhu výstavy formou podaného protestu. Stížnosti ex post nelze řešit.

11/5/09

Žádost ICO o rozčlenění plemene pekinéz dle barevných rázů na klubových akcích –
dle usnesení č. 4 X. VH platí pro tyto akce členění platné pro národní výstavy do
18.4.2009. Žádosti nelze vyhovět.

5) Různé
1/9/08

Japan klub žádá opravu sdělení uveřejněného pod bodem 1/9/08 v zápise z P ČMKU
dne 25.11.08. P ČMKU předává podnět J. Kudrnáčové, vyjádří se na příštím zasedání.

12/5/09

Žádost KCH honičů o zastřešení santogenoiského honiče – P ČMKU jednomyslně
souhlasí.

DaCK/2/09

V návaznosti na schválení Řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení psů pro
pořádání dostihů, cousingů a licenčních zkoušek ČMKU Ministerstvem zemědělství P
ČMKU jednomyslně schvaluje Národní dostihový a coursingový řád.

-

Předseda ČMKU doplňuje do týmu pro EV v Dublinu ing. Libuše Brychtovou, která bude
spolupracovat při prezentacích ve stánku ČMKU.

-

I. Nováková vznesla dotaz na nové třídění plemen dle FCI. Toto třídění nabylo platnosti
1.6.2009.
Pro:
MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, M. Kašpar, ing. R. Lysák, I. Nováková, A. Karban
Nepřítomen: M. Václavík

-

Titul BONB v roce 2009 se bude zadávat tak, jak byl avizován v propozicích výstavy.

-

Na dotaz I. Novákové na přidělování tetovacích čísel u plemen, která jsou rozdělená na více
pracovišť PK bylo sděleno, že tetovací (zápisová) čísla přiděluje ta plemenná kniha, která k
tomu byla v minulosti zmocněna. Většinu přiděluje PK1, nebylo-li určeno jinak.
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USNESENÍ
92/05/09
93/05/09

94/05/09

Zápisy z jednání P ČMKU se budou členským subjektům ČMKU zasílat elektronicky.
P ČMKU schvaluje tyto nové čekatele na funkci rozhodčích z exteriéru:
Michaela Dočekalová

labradorský retriever

Jitka Dopitová

karelský medvědí pes

Jana Hrbková

pražský krysařík

MVDr. Jana Kočová

výmarský ohař

Michal Korynta

anglický buldok

Lenka Malíková

labradorský retriever

Miroslav Roškota

německý boxer

Radka Vondrová

clumber španěl

P ČMKU jmenuje tyto rozhodčí z exteriéru:
Budková

Barbora

beagle

Dědouch

Josef

český fousek

Plšková

Oldřiška

bílý švýcarský ovčák

Sitterová

Dagmar

anglický setr

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:

15:30
čtvrtek 18. 6. 2009
Ivana Jarošová
MVDr. L. Široký
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