Zápis č. 4
ze zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie dne 26.5.2011
ČMKU, Praha 7
Přítomni:
P ČMKU:
Omluveni:
Za DR:

MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, Ing. R. Lysák, M. Kašpar od 9:20, A. Karban od 9:30, M. Václavík od
9:35, I. Nováková od 10:00
B. Uchytil, J. Kudrnáčová
H. Matějeková od 12:00

Program:
1.
Pozvaní hosté
2.
Kontrola zápisu z minulého zasedání
3.
Zápisy z odborných komisí
4.
Došlá pošta
5.
Různé

1. Pozvaní hosté
Jednání s J. Šmrhovou
23/4/11
Chov nečlena: Chovatelka J. Šmrhová byla pozvána, aby sdělila důvod nakrytí bez krycích listů.
Chovatelka své důvody objasnila (průtahy při jednání s kluby, neakceptovatelnost smlouvy pro nečleny).
P ČMKU doporučuje Moravskoslezskému klubu chovatelů a přátel leonbergerů vystavit podklady
k vydání PP dle článku I, odst. 1, 3 Zápisního řádu. Zástupci klubu budou pozváni k jednání o dohodě o
vydání PP. Dále bude klub požádán o předložení smluv s ostatními nečleny.
ČMKU vypracuje vzorovou smlouvu pro nečlena, která by byla závazným předpisem pro všechny
chovatelské kluby, a to včetně termínu, do kterého je klub povinen smlouvu uzavřít.
Jednání s J. Rudolfem, Klub chovatelů málopočetných plemen psů
5/4/11 Stížnost na Klub chovatelů málopočetných plemen psů – používání neschválených chovných podmínek:
Klub chovatelů málopočetných plemen psů byl vyzván k doložení řádného zápisu ze schůze výboru, na které
byly chovné podmínky schváleny. Dle informace zástupce Klubu chovatelů málopočetných plemen psů
nebyly nové chovné podmínky rozšířenému výboru předloženy, nejsou tedy oficiálně schválené. Jednotnými
chovnými podmínkami jsou proto podmínky oficiálně platné při vzniku Akita Inu Czech clubu.
Klub chovatelů málopočetných plemen psů může používat zpřísněné podmínky, pro Akita Inu Czech club
platí podmínky platné při vzniku klubu. Kluby si navzájem musí uznávat chovné jedince.
6/4/11 Stížnost na poradce chovu pro plemeno akita inu Klubu chovatelů málopočetných plemen psů PCH pro
zadržování podkladů k vydání průkazů původu – p. Rudolf si není vědom, že by byl klub vyzván k předání
podkladů. P ČMKU žádá DR o dohledání příslušných dokumentů.
7/4/11 Stížnost na Klub chovatelů málopočetných plemen psů – rozšiřování klamavých a poplašných zpráv.
P. Rudolf, zástupce Klubu chovatelů málopočetných plemen psů, konstatuje, že doložené zprávy byly
soukromou iniciativou p. Kortiše. Stěžovatelka měla podat stížnost na soukromou osobu.
M. Václavík upozorňuje, ž p. Kortiš je podepsaný v e-mailových zprávách jako poradce chovu KCHMPP, takže
tím vystupuje jménem klubu. P. Rudolf přislíbil, že tuto skutečnost s p. Kortišem projedná na úrovni klubu.
Jednání s MVDr. S. Chrpou, předsedou Dostihové a coursingové komise
Dostihová komise
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Doplnění 3. člena komise - MVDr. S. Chrpa informuje, že by bylo vhodné jmenovat zástupce pro coursing. Návrh
tohoto zástupce přišel pouze MVDr. S. Chrpovi, subjekt musí požádat oficiálně P ČMKU. Volba 3. člena komise se
odkládá na příští jednání P ČMKU.
Nová koncepce práce Dostihové a coursingové komise: Cca 4x do roka jednat přímo s kluby pro jednotlivá plemena
dostihových plemen
Požadavek P ČMKU: Zasílat zápis z jednání Dostihové a coursingové komise a účastnit se P ČMKU při jeho projednání,
MVDr. S. Chrpa souhlasí.

Zápis z Dostihové a coursingové komise z 18.1.2011

PŘÍLOHA 1

P ČMKU schvaluje zápis vyjma bodu 7. Národní řád bude uveden do souladu se stávající směrnicí:
Čl. 5.2. bod 3. - Malý certifikát mohou získat pouze všechna plemena chrtů (skupina FCI 10) a tato vyjmenovaná
plemena ze skupiny FCI 5 – faraónský pes, sicilský chrt, ibizský podengo, kanárský podengo, portugalský
podengo a basenži a národně uznaná plemena dlouhosrstý vipet a chortaja borzaja.
Pes, který má certifikát FCI pro vstup do pracovní třídy na mezinárodních výstavách FCI nemusí již plnit
„malý certifikát“, do třídy pracovní se přihlašuje na základě certifikátu FCI.
Schváleno jednomyslně.
Zápis ze školení dostihových rozhodčích z 28.11.2010
P ČMKU bere na vědomí

PŘÍLOHA 2

Zápis z Dostihového a coursingového mítinku konaného dne 26.2.2011
Schválen jednomyslně
Nepřítomen: M. Kašpar

PŘÍLOHA 3

2. Kontrola zápisu z minulého jednání


Provedení schváleného personálního auditu – Auditorka Ing. Svojšová zkontaktovala Ing. R. Lysáka s žádostí
o připomínky k zaslaným materiálům. Členové P ČMKU odešlou své připomínky auditorce. Bude předmětem
dalšího jednání.

ad Usnesení z XI. VH č. 4:
J. Kudrnáčová svolá schůzku pracovního týmu pro vytvoření směrnice pro uznávání nových klubů, proběhne příští
týden. Předběžný návrh pro toto jednání vypracovala Bc. V. Tichá.
Šampion šampionů 2012
Judith Korosz Papp – není možné pozvat, není skupinovou rozhodčí
Evropská výstava 2014:
Vypracovat itinerář jednotlivých úseků, činností a lidí zodpovědných za dané oblasti. Některé činnosti je potřeba již
prozkoušet - např. ozvučení, osvětlení závěrečného kruhu apod. Úkol trvá.
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Na webu ČMKU bude vytvořena nová rubrika pro oběžníky FCI, překlady zajistí MVDr. L. Široký, termín do
30.6.2011. Úkol trvá.

Propagační komise
Doplnění 3. člena komise – návrh: doplnit MVDr. L. Širokého
Pro: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Kašpar, A. Karban, Ing. R. Lysák, I. Nováková
Zdržel se: M. Václavík
Návrh byl schválen.
1/4/11 ČMKJ požádalo o zařazení nově dovezených plemen FCI portugalský ohař a Epagneul Pont-Audemer do
Klubu bretaňských ohařů
Schváleno jednomyslně.
2/4/11 Českomoravská kynologická jednota – žádost o CACT, CACIT. Při následné kontrole bylo zjištěno, že některé
zkoušky neodpovídají titulu CACT a CACIT.
PŘÍLOHA 4
Schválení CACIT akcí podléhá FCI.
I. Nováková navrhuje, aby všechny výsledkové listiny z CACT I CACIT akcí všech svazů byly předkládány
ČMKU.
Schváleno jednomyslně.
4/4/11 Stížnost na neoprávněné zařazení plemene karpatský ovčák na webu Klubu chovatelů málopočetných
plemen psů – Plemeno bylo po upozornění odstraněno z oficiálního webu KCHMPP. Klub se při zveřejňování
seznamu orientoval podle webu ČMKU, kde bylo plemeno karpatský ovčák začátkem roku omylem
uvedeno. Ukončeno.
15/4/11 Návrh Klubu chovatelů belgických ovčáků v českých zemích na zavedení titulu Výstavního šampiona ČMKU
pro pracovní plemena (obdoba CIE u mezinárodních šampionů)
P ČMKU předává Výstavní komisi k projednání.

17/4/11 Národní výstavy 2012:
 Olomouc 6.-8.1. - změna místa, výstaviště je v rekonstrukci. Výstava se uskuteční ve stejném
termínu v Brně.
 Ostrava 14.-15.4. již druhým rokem chybně vypsané soutěže, které nejsou v souladu s Výstavním
řádem ČMKU, na chybu byl po loňské akci organizátor upozorněn.
Ing. R. Lysák – jelikož nešlo o první pochybení, navrhuje zvýšení odvodů pro ČMKU na 40 Kč za psa
Pro: MVDr. L. Široký, Ing. R. Lysák, I. Nováková, A. Karban
Proti: M. Václavík, M. Kašpar
Zdržel se: Ing. J. Kubeš
 Litoměřice 26.5. - MVDr. L. Široký dodal zprávu včetně fotodokumentace
PŘÍLOHA 5
Ing. R. Lysák konstatuje, že v prostoru výstaviště není vhodné pořádat 2 výstavy v průběhu 1 víkendu,(mj.
nezvládnutý příjezd většího množství vystavovatelů, závěrečný kruh na slunci na betonu–byla možnost
využít koberce z DuoCACIB Brno, v halách nejsou koberce po obvodu, udělovaly se tituly, které neodpovídají
Výstavnímu řádu ČMKU, ceny za získaná čekatelství CAC kvalitou neodpovídající typu akce).
Návrh A. Karbana: Povolit pouze dvoudenní mezinárodní výstavu místo 1x NV a 1x MV (podléhá schválení
FCI)
Pro: MVDr. L. Široký, Ing. R. Lysák, I. Nováková, A. Karban
Zdrželi se: Ing. J. Kubeš, M. Kašpar, M. Václavík
Návrh byl schválen.
P ČMKU ukládá Výstavní komisi, aby navrhla metodiku organizace výstavy – znění pověření, termíny dodání zpráv
apod.
Sekretariát osloví všechny pořadatele výstav, aby zabránili dvojímu nacenění výstav (různé ceny pro tuzemské a
zahraniční vystavovatele).
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Zasedání Středovýchodoevropské sekce FCI dne 4.-2.5.2011 Timisoara, Rumunsko
Za ČMKU se zúčastnili MVDr. L. Široký, Ing. R. Fiala a A. Karban

PŘÍLOHA 6

Uznání zkoušky z výkonu pro boxera z Bulharska- předáno A. Karbanovi, garantovi za výcvik k vyjádření – Český
kynologický svaz nemůže řešit již vydanou chovnost. Do budoucna nebude Boxer klub využívat zahraniční zkoušky
pro chovnost a klubové potřeby.
Sekretariát vznese dotaz na FCI, jak zacházet s certifikáty, které vystavil stát, v kterém nemá majitel psa trvalé
bydliště.
I. Nováková navrhuje ujednotit základní normativy pro jmenování všech rozhodčích z výkonu – sekretariát vyzve
členské subjekty, aby informovaly, jaké seznamy vedou, zaslaly své řády pro jmenování rozhodčích a zaslaly aktuální
seznamy rozhodčích.

3. Zápisy z komisí
Komise pro rozhodčí ze dne 19.5.2011

PŘÍLOHA 7

Bod 6

Změna Výstavního řádu článek 4, předposlední odstavec:
S výjimkou mezinárodních a národních výstav jsou u plemena německý ovčák vypsány třídy s jiným členěním
S platností od 1.1.2012.

Bod 8

Setkání rozhodčích - P ČMKU nesouhlasí s návrhem.
Protinávrh: Setkání uskutečnit 1x za 2 roky jako nepovinné
Protinávrh byl přijat jednomyslně.

Bod 11 Změna cestovného pro rozhodčí
Pro: M. Kašpar, M. Václavík, Ing. R. Lysák
Proti: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, I. Nováková, A. Karban
Návrh nebyl přijat, cestovné zůstává v původní výši
Rozšiřovací zkoušky se budou konat 9.6.2011, zkoušející Bc. V. Tichá, M. Václavík, J. Němec
Zápis schválen jednomyslně s výjimkou výše uvedených bodů 8+11

Výstavní komise ze dne 18.5.2011

PŘÍLOHA 8
Stahuje se, P ČMKU doporučuje tuto úpravu provést až v rámci celkové revize Výstavního řádu
Dlouhosrstý německý ovčák - Sekretariát obešle pořadatele výstav s informací, že třída může být vypsána
Změna v příloze Výstavního řádu
Zápis schválen jednomyslně s výjimkou výše uvedeného bodu 2
Bod 2
Bod 4

Zápis z Rady plemenných knih ze dne 23.5.2011
Bod c

PŘÍLOHA 9
Úkol pro garanta pro SW – zjistit nejvýhodnější způsob vkládání/importování dat exportů z PK2, PK3

Zpráva z FCI komise pro záchranné psy 2.-3.4.2011

PŘÍLOHA 10

P ČMKU bere na vědomí.
Standardní poplatek je možné proplatit.

Zpráva z FCI komise pro pracovní plemena 19.-20.3.2011

PŘÍLOHA 11

P ČMKU bere na vědomí.
Standardní poplatek je možné proplatit.

Zpráva z FCI chovatelské komise 14.5.2011
P ČMKU bere na vědomí.
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PŘÍLOHA 12

4. Došlá pošta
1/5/11 Žádost Klubu Coton de Tuleár o sponzoring na klubovou a speciální výstavu – dotace jsou poskytovány
podle schváleného schématu, další dotace se nepřidělují
2/5/11 Žádost o zrušení a změnu majitele CHS – P ČMKU doporučuje znovu objasnit chovatelce systém uvedený
v řádech ČMKU
3/5/11 Žádost o změnu zkoušek pro třídu pracovní u plemene leonberger – sekretariát se dotáže 2. klubu pro
plemeno

5. Různé
 Metodika pro nakládání se standardy

PŘÍLOHA 13

17:00 odchází M. Kašpar


M. Václavík rámcově seznámil P ČMKU s prvotním návrhem směrnice pro delegování rozhodčích



I. Nováková navrhuje, aby kluby PK1 doložily chovné podmínky pro zastřešená plemena plemenné knize
Schváleno jednomyslně



Žádost Českého kynologického svazu
SVE výstava bude pouze dvoudenní v termínu 5-6.5.2012.
Schváleno jednomyslně, podléhá schválení FCI.



Na NV v Litoměřicích byla americká akita zařazena ve třídě pracovní – sekretariát vyžádá podklady pro
zařazení.



Školení rozhodčích v Nizozemí 1.-4.9.2011 - P ČMKU navrhuje účast Ing. R. Fialy, Z. Jílkové, Ing. N. Klírové
P. Jipping nabídl ČMKU stánek při Evropské výstavě zdarma.



Sekretariát vyřídí korespondenci P ČMKU pokud možno ihned po zveřejnění zápisu na webu ČMKU.

USNESENÍ
21/05/11

Propagační komise byla doplněna o 3. člena – MVDr. L. Širokého

22/05/11

P ČMKU zařazuje plemena FCI portugalský ohař a Epagneul Pont-Audemer do
ohařů (ČMKJ)

23/05/11

Změna konání původního místa konání NV v Olomouci na Brno. Termín zůstává zachován.

24/05/11

P ČMKU schvaluje konání NV v Ostravě v termínu 14.-15.4. 2011 a zvyšuje pořadateli odvod
poplatků pro ČMKU na 40,- Kč za psa.

25/05/11

P ČMKU povoluje konání dvoudenní MV v Litoměřicích v termínu 26.-27.5.2012

26/05/11

Změna Výstavního řádu článek 4, předposlední odstavec: S výjimkou mezinárodních a národních
výstav jsou u plemena německý ovčák vypsány třídy s jiným členěním.
S platností od 1.1.2012.
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Klubu bretaňských

27/05/11

Změna Národního dostihového a coursingového řádu:
Čl. 5.2. bod 3. - Malý certifikát mohou získat pouze všechna plemena chrtů (skupina FCI 10) a tato
vyjmenovaná plemena ze skupiny FCI 5 – faraónský pes, sicilský chrt, ibizský podengo, kanárský
podengo, portugalský podengo a basenži a národně uznaná plemena dlouhosrstý vipet a chortaja
borzaja.
Pes, který má certifikát FCI pro vstup do pracovní třídy na mezinárodních výstavách FCI nemusí již
plnit „malý certifikát“, do třídy pracovní se přihlašuje na základě certifikátu FCI.

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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18:00
23.6.2011 společné s DR
Ivana Jarošová
MVDr. L. Široký

