Zápis č. 6
Z mimořádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie dne 14.7. 2011
ČMKU, Praha 7
Přítomni:
P ČMKU:
DR:
Omluveni:

MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Kašpar, A. Karban, M. Václavík, I. Nováková, J. Kudrnáčová, B.
Uchytil
Ing. R. Fiala – omluven, mimo území ČR
Ing. R. Lysák

Program:
1.
Kontrola zápisu
2.
Zprávy z generálního zasedání FCI
3.
Různé

1. Kontrola zápisu z minulého jednání
Kluby pro plemeno německý krátkosrstý ohař, jednotné chovné podmínky
Kluby jsou pozvány ke společnému jednání 14. 7. 2011 od 13:00. S výsledkem tohoto jednání bude P ČMKU
seznámeno.
7/4/11 Stížnost na Klub chovatelů málopočetných plemen psů – rozšiřování klamavých a poplašných zpráv.
P. Rudolf přislíbil, že tuto skutečnost s p. Kortišem projedná na úrovni klubu. Sekretariát vyzve KCHMPP, aby
podal zprávu, zda a jak bylo projednáno, úkol trvá.


Provedení schváleného personálního auditu – Ing. R. Lysák na minulém zasedání navrhl pozvat auditorku Ing.
Svojšovou, připomínkovat zprávu a dojednat závěr akce.
Schůzky se zúčastní M. Kašpar, R. Lysák, I. Nováková, MVDr. L. Široký a tajemnice ČMKU, schůzku svolá Ing. R.
Lysák

ad Usnesení z XI. VH č. 4:
Bc. V. Tichá rozeslala členům P ČMKU upravenou verzi směrnice. Členové P ČMKU si připraví písemné připomínky.
Směrnice bude projednána na příštím zasedání.
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.
Rozhodčí na Evropskou výstavu: Kluby podají návrhy bez souhlasu rozhodčího, ČMKU bude při výběru rozhodčího
přihlížet k návrhu klubu. Sekretariát do konce 7/2011 osloví kluby, aby dodaly své návrhy.
Návrh Ing. R. Lysáka z předchozího jednání: Povolit při EV pořádání klubových a speciálních akcí a umožnit udělení
titulu Český šampion psům, kteří získají z těchto dvou akcí dvě čekatelství CAC – bude předmětem jednání Výstavní
komise, úkol trvá.


Na webu ČMKU byla vytvořena nová rubrika pro oběžníky FCI, překlady zajistí MVDr. L. Široký, termín do
30.6.2011. Úkol trvá.

2/4/11 Českomoravská kynologická jednota – žádost o CACT, CACIT. Akce CACIT není možné odeslat ke schválení
FCI bez kompletních údajů k jednotlivým akcím, ČMKJ opakovaně urgováno.
Na webu ČMKU budou u CACT loveckých zkoušek doplněny názvy zkušebních řádů, podle kterých se mohou
jednotlivým plemenům CACT zadávat, zajistí: tajemnice, neprodleně.
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Pověření k pořádání výstav:
Návrh M. Václavíka: Do pověření uvést doporučení dodržovat rozhodčí uvedené v propozicích, změnu provést pouze
v nejnutnějším případě.
Návrh M. Václavíka (na základě stížnosti na rozdílné platby): Povinnost organizátora výstavy stanovit v dané kategorii
stejné poplatky pro všechny vystavovatele na českých výstavách, na které dává ČMKU pověření.
Pro: MVDr. L. Široký, M. Václavík, A. Karban, I. Nováková, J. Kudrnáčová
Zdrželi se: Ing. J. Kubeš, M. Kašpar, B. Uchytil
Sekretariát vznesl dotaz na FCI, jak zacházet s certifikáty, které vystavil stát, v kterém nemá majitel psa trvalé
bydliště. Odpověď nebyla jednoznačná, zaslána žádost o specifikaci, zaurgovat do konce 7/2011.
I. Nováková navrhuje ujednotit základní normativy pro jmenování všech rozhodčích z výkonu – sekretariát vyzval
členské subjekty, aby informovaly, jaké seznamy vedou, zaslaly své řády pro jmenování rozhodčích a zaslaly aktuální
seznamy rozhodčích.
Zaslal ČKS, SZBK, MSKS, ostatní budou zaurgováni. Řády musí obsahovat metodiku, která je závazná pro zařazení
rozhodčích do seznamu mezinárodních.

Zápis z Rady plemenných knih ze dne 23. 5. 2011
Bod c

Úkol pro garanta pro SW – zjistit nejvýhodnější způsob vkládání/importování dat exportů z PK2, PK3, úkol
trvá.

I. Nováková navrhuje zadat ke zpracování funkcionalitu čištění dat, na kterou je již vypracovaná kalkulace ceny.
Schváleno jednomyslně


I. Nováková navrhuje, aby kluby PK1 doložily chovné podmínky pro zastřešená plemena plemenné knize
Cca 2/3 klubů již své podmínky zaslaly. Zbývající kluby budou zaurgovány, v příštím zápise budou uvedeny
kluby, které chovné podmínky nedodaly.

Následující nevyřízené body došlé pošty zápisu č. 5 budou vyřízeny do konce 7/2011 a budou předmětem příštího
jednání.
1/6/11 Žádost o pomoc při postupu odvolání proti rozhodnutí bonitační komise – Klub švýcarských salašnických
psů nekomunikuje. Sekretariát vyzve klub, aby se vyjádřil a v dané věci jednal. P ČMKU požaduje, aby klub
do 1 měsíce zaslal kopii projednání případu s žadatelkou na sekretariát ČMKU.
Úkol trvá.
2/6/11 Žádost o zajištění dodržování jednotných chovných podmínek pro plemeno novofoundlandský pes - P
ČMKU předává J. Kudrnáčové k prošetření, bude předmětem dalšího jednání. J. Kudrnáčová vypracuje
odpověď, která bude po schválení členy P ČMKU odeslána žadateli. Úkol trvá.
3/6/11 Stížnost na chovatelku, která odchovává v nevhodných podmínkách psy s PP i bez PP – P ČMKU doporučuje
klubu obrátit se na Krajskou veterinární správu se žádostí o provedení kontroly. Sekretariát vyžádá oficiální
prohlášení kupujících. Chovatelka bude pozvána, aby se k podání vyjádřila.
Úkol trvá.
4/6/11 Žádost Českého kynologického svazu o změnu MVP 3. -4. 11. 2012 na dvě samostatné výstavy pro všechna
plemena.
Schváleno jednomyslně, podléhá schválení FCI. Úkol trvá.
Kluby budou elektronicky vyzvány, aby doložily rozhodčí na oba dny, bude vyvěšeno na webu ČMKU.
5/6/11 Žádost Klubu anglického bull terriera o možnost zapisovat varietu miniaturní bulteriér. Sekretariát ČMKU
požádá o vyjádření Klub chovatelů málopočetných plemen psů a Českomoravskou kynologickou jednotu a
bude informovat KABT, že dojde-li ke schválení, musí se zavázat k dodržování stávajících chovných
podmínek Klubu chovatelů málopočetných plemen psů. Úkol trvá.
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7/6/11 Stížnost na hrubé slovní napadání vystavovatelů a rozhodčích chovatelkou a vystavovatelkou na
sociálních sítích – P ČMKU bere na vědomí. Jedná se o osobní spor, který byl správně předán k řešení policii
ČR. Sekretariát požádá stěžovatele o poskytnutí závěrů policie. Úkol trvá.
9/6/11 Stížnost na způsob uchovňování v Klubu chovatelů málopočetných plemen psů – P ČMKU doporučuje
majiteli obrátit se se svými námitkami na dozorčí orgány klubu, v jehož pravomoci je uznání chovnosti.
Pokud svá tvrzení může doložit důkazy, je možné obrátit se na Komisi pro chov a zdraví ČMKU. Úkol trvá.


Zástupci ČMKJ předložili písemné informace z Klubu anglický špringršpaněl (KASS) – KASS nerespektuje
chovné podmínky, které se zavázal plnit před svým přijetím.
I. Nováková informovala, že PK2 doposud nezapsala žádného anglického špringršpaněla podle nových
podmínek; zároveň se dotázala, za jakých podmínek je možné udělit výjimku z chovných podmínek - U
importů starších než 1 rok, ze zemí, kde byli tito jedinci určeni k reprodukci, odkud byli importováni (nutné
změřit výšku, zkontrolovat zuby a absolvovat předepsané zdravotní testy, pokud je nemá). Toto neplatí u
reimportů (ČLP) z ČR.
Do doby dohody zůstávají pro KASS platné chovné podmínky KCHLS, které se zavázal dodržovat.
Klubu KASS odpoví J. Kudrnáčová, text odsouhlasí P ČMKU. Dopis obdrží i Český kynologický svaz a
Českomoravská kynologická jednota.
Sekretariát vyžádá od KASS zápis z členské schůze, na které byla odsouhlasena změna (včetně prezenční
listiny).
Schváleno jednomyslně



Úprava evidence směrnic – zpracuje Bc. V. Tichá, I. Jarošová a H. Matějeková, úkol trvá.



Revize Výstavního řádu a Řádu pro jmenování rozhodčích proběhne do konce srpna 2011, úkol trvá.

2. Zápisy
Zápis z generálního zasedání předsednictva FCI v Paříži ve dnech 3. – 6.7. 2011

PŘÍLOHA 1

M. Kašpar se z účasti omluvil, jako náhradník se jednání zúčastnil Ing. R. Fiala

Zápis z Ekonomické komise ze dne 11. 7. 2011

PŘÍLOHA 2

Schválen jednomyslně

3. Došlá pošta
1/7/11

P ČMKU obdrželo žádost Sonii Philippou, Iuzy Beradze a Mgr. Christiana Kasta o možnost uspořádat
národní výstavy některých členských států FCI za pomoci ČMKU na území ČR.
Návrh MVDr. L. Širokého: Spolupráci se zahraničními organizátory národních výstav
na území ČR odmítnout.
Schváleno jednomyslně

4. Různé
Zasedání Evropské sekce FCI po Evropské výstavě v Nizozemí
I. Nováková navrhuje 1 delegáta – předsedu ČMKU
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Schváleno jednomyslně
A. Karban navrhuje, aby předseda ČMKU kandidoval do předsednictva Evropské sekce FCI.
Schváleno jednomyslně
Ve stánku na propagaci evropské výstavy ČMKU v roce 2014 při evropské výstavě v Nizozemí budou: K.
Vaníčková a H. Janková nebo E. Dragovič – dle časových možností navrženého personálu.

USNESENÍ

35/07/11

P ČMKU schválilo tuto úpravu Výstavního řádu: Článek 14, bod l) s platností od 1. 7. 2011:
Hlasité povzbuzování psů zpoza kruhu (tzv. double-handling) je zakázáno. Je také zakázáno poutání
pozornosti psů zpoza kruhu jakýmkoliv jiným způsobem (například používání píšťalek, hraček,
krmiva, volání na psa apod.). Porušení tohoto zákazu může mít za následek vyloučení psa z
posuzování.

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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13:30
25. 8. 2011
Ivana Jarošová
MVDr. L. Široký

