Zápis č. 15
z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU)
dne 24.5.2012, Praha 7
Přítomni:
P ČMKU:
Omluvena:
DR:

MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Kašpar, A. Karban, Ing. R. Lysák, I. Nováková J. Kudrnáčová, M.
Václavík, B. Uchytil
tisková mluvčí Bc. V. Tichá
H. Matějeková

Program:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Zprávy z komisí ČMKU
3. Došlá pošta
4. Různé

1. Kontrola zápisu z minulého jednání


Rozhodčí A. Polgár byl pozván k projednání jeho působiště a sjednocení místa chovu s místem výkonu
rozhodčího v souladu s řády FCI – na jednání bylo usneseno, že rozhodčí bude na vlastní žádost přeřazen
zpět do Srbska. Sekretariát se spojí se srbskou střešní organizací a zajistí převod.

5/1/12 Stížnost rozhodčího J. Marka – P ČMKU předvolalo rozhodčího J. Marka na dnešní jednání P ČMKU. J. Marek
se opětně odmítá účastnit veškerých jednání. Ve svém dopise zdůraznil, že v tomto případě vystupuje jako
soukromá osoba, nikoli jako představitel klubu. Zároveň v tomto dopise vyslovil omluvu J. Jandovi za
neopodstatněnou kritiku.
P ČMKU tímto považuje případ za definitivně uzavřený a nebude se jím nadále zabývat.

Evropská výstava 2014
Evropská výstava + národní výstava proběhne v termínu 23.-26. 10. 2014 (čt, pá, so, ne)
Web: www.2014eurodogshow.cz
Předloženy 2 návrhy grafiky webových stránek, P ČMKU vybrala variantu B
Texty připraví Propagační komise ve spolupráci s I. Novákovou
MVDr. L. Široký pověřil M. Truksovou shromažďováním poznatků a postřehů z EV a SV
M. Václavík navrhuje, aby se na EV nepsaly posudky – o tomto návrhu se nehlasovalo
MVDr. L. Široký navrhuje vyzvat české rozhodčí, kteří nebudou na EV v daný den posuzovat, aby pracovali jako
vedoucí kruhu a to zejména u zahraničních rozhodčích – bude projednáno na setkání rozhodčích začátkem roku
2013.
schváleno jednomyslně
Propagační stánek ČMKU na WDS v Salzburgu byl umístěn mezi ostatními členskými státy FCI. Stánek navštívili
všichni přítomní čelní představitelé ostatních členských států.
Rozpis činností – vypracoval MVDr. L. Široký, připraveno, je třeba doplnit jména a termíny, úkol trvá.
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Dogoffice
V příštím týdnu proběhne schůzka s programátorem

7/12/11 Žádost o rebonitaci brazilské fily – P ČMKU pozve chovatelku na oficiální přeměření, které se bude konat
před příštím zasedáním P ČMKU. Fenu přeměří: A. Karban, M. Kašpar, M. Václavík

1/2/12 Žádost o pozastavení činnosti Whippet klubu – zástupci všech 3 klubů pro plemeno vipet budou pozváni na
schůzku, která se bude konat před příštím zasedáním P ČMKU. Zástupci předloží chovné podmínky a veškeré
dosud podepsané dohody. Projedná: Ing. J. Kubeš, Ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová
V období do konání této schůzky je možné zápisová čísla pro vipety vydávat.

Výročí ČMKU
Sekretariát oslovil kluby, aby zaslaly návrhy významných kynologických osobností, které by mohly obdržet pamětní
bronzovou medaili vydanou k příležitosti tohoto jubilea.
Ing. R. Lysák navrhuje počet omezit na 20 oceněných (20. výročí). Ocenění in memoriam nezahrnovat do této kvóty,
ale projednat zvlášť.
Vzhledem k počtu zaslaných návrhů vybere vhodné kandidáty P ČMKU.
P ČMKU souhlasí jednomyslně



Zapracovat do Zápisního řádu ČMKU vysvětlení některých kynologických pojmů a dopracovat definice
způsobů vedení chovu. Práce na terminologii probíhá ve spolupráci s RPK, úkol trvá

4/3/12 Stížnost Klubů chovatelů německých krátkosrstých ohařů na nedodržování dohody o podmínkách zařazení
do chovu plemene NKO – P ČMKU se znovu vrátilo k tomuto případu a upozorňuje na bod Dohody o
podmínkách pro zařazení do chovu v tomto znění: Pokud se kluby dohodnou vždy do 15.8. kalendářního roku
mohou být vždy pro další kalendářní rok dohodnuty další dva termíny výstav, při kterých výběr do chovu
proběhne a kdo jej provede.
Dohoda mezi kluby musí být jednoznačná, provedená písemně.
 I. Nováková prostudovala výpis střediska 960 - Evropská výstava - účtováno v pořádku, některé položky je
nutné zrevidovat


Změny v účetnictví – ČMKU zkontaktuje daňového poradce, aby zpracoval standardní formuláře a metodiku
pro ČMKU i její členské subjekty, které uzavírají DPP a DPČ, úkol trvá

 Chov plemen ve více chovatelských klubech a systém přidělování speciálních výstav pro plemena, která jsou
zastřešena ve více klubech - dopracovat tabulku všech plemen, která jsou zastřešena ve více klubech,
v závislosti na odchovech. Sekretariát se spojí se všemi pracovišti PK, aby dodaly počty odchovů rozdělené na
kluby, a zpracuje podklady k dalšímu jednání. Výsledný systém bude řešit Výstavní komise ve spolupráci s I.
Novákovou
1/4/12 Žádost o zastřešení plemene Biewer Yorkshire prostřednictvím ČMKU – VDH zaslalo písemné vyjádření, že
toto plemeno neuznává. Vzhledem k této odpovědi P ČMKU nesouhlasí s přijetím plemene Biewer Yorkshire
do skupiny non-FCI plemen ČMKU.
8/4/12 Otevřený dopis o porušení řádu Klubu chovatelů jezevčíků ČR – P ČMKU postoupil ČMKJ. Případ byl ČMKJ
řádně uzavřen, P ČMKU souhlasí s vyjádřením ČMKJ.


Národní certifikáty mají pouze národní působnost, tzn. na všechny výstavy zastřešené ČMKU (s výjimkou
MVP) je možné přijmout jedince plemen FCI, která nepodléhají povinně pracovní zkoušce, pouze s národním
certifikátem vydaným ČMKU. Pro jedince non-FCI plemen je možné otevřít pracovní třídu na všech typech
výstav ČMKU, a to pouze na základě národního certifikátu vydaného ČMKU.
Sekretariát upozorní výstavy, že veškeré certifikáty vystavené pro české vystavovatele v cizí zemi nejsou
platné.
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Nové podmínky pro soutěž Pes roku ČMKU sekretariát zajistí zveřejnění na webu – zadáno, zaurgovat

2. Zápisy z komisí
Dozorčí rada:
 DR žádá, aby P ČMKU stanovilo pevný termín pro bývalou účetní k předání účetních výsledků
I. Nováková navrhuje nechat účetní protokolárně podepsat termín k předání dokladů včetně účetních
uzávěrek předchozích let. Sekretariát zajistí dopis od právníka.


Směrnice o uznávání chovatelských klubů – DR požaduje vytvořit ve směrnici alternativu pro plemena, která
nemají svůj samostatný klub. P ČMKU konstatuje, že tato směrnice byla vytvořena speciálně pro tato
plemena. Dále konstatuje, že DR nevyslovila v době připomínkování směrnice žádné námitky.



Na základě neúměrného množství řešených stížností na Klub chovatelů málopočetných plemen psů DR
doporučuje P ČMKU zabývat se možností pozastavení činnosti klubu. Problematikou se bude zabývat J.
Kudrnáčová, Ing. J. Kubeš + 1 člen DR

Zápis ze zasedání Ekonomické komise ze dne 22. 5. 2012

PŘÍLOHA 1

Na jednání P ČMKU se dostavila Ing. D. Juřicová a informovala P ČMKU o současném stavu.
 Nepředané doklady – Ing. D. Juřicová se bude podílet na formulaci protokolu, který bude předán k podepsání
Ing. R. Bauerové osobně (Ing. J. Kubeš, I. Jarošová, Ing. D. Juřicová)
 Nová firma – důsledně dodržovat stanovené mantinely a uvést do pořádku chybně zaúčtované položky
Zodpovídá: I. Jarošová

Zápis z Komise pro rozhodčí konané dne 11. 5. 2012

PŘÍLOHA 2

Schválen jednomyslně
Nepřítomen: A. Karban

Zápis z Komise pro mládež ze dne 23. 4. 2012

PŘÍLOHA 3

P ČMKU souhlasí s předloženým rozpočtem, nicméně konstatuje, že většina financí by měla být vložena do akce
Junior Open a rozpočet pro jednotlivé akce subjektů musí být snížen.

Zápis ze zasedání Rady plemenných knih ze dne 21. 5. 2012

PŘÍLOHA 4

Bod I.

Vzhledem k tomu, že při flyballu dochází ke zisku týmového výsledku, není možné zapisovat ocenění
jednotlivců
Jednomyslně neschváleno
Bod II. P ČMKU souhlasí
Bod III. P ČMKU souhlasí za předpokladu, že PK prověří všechny podklady předložené k vrhu, zejména validitu
potvrzení o čipování

3. Došlá pošta
1/5/12 Žádost klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha o dotaci na Memoriál Jindřicha Steinitze –
tato akce nespadá do systému poskytovaných dotací. P ČMKU předává tuto žádost ČMKJ, která žadatele
zastřešuje.
2/5/12 Oznámení E. Pravdové, že je poradcem chovu Tibetan Terrier Clubu – P ČMKU konstatuje, že za platný
doklad v současnosti považuje informaci vyhotovenou na základě volební členské schůze konané 17. 3. 2012,
která byla oficiálně zaslána a potvrzena Tibetan Terrier Clubem
Schváleno jednomyslně
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3/5/12 Stížnost na Klub chovatelů málopočetných plemen psů (2x), který požádal pořadatele výstav, aby konkrétní
osoby nevyužíval jako personál v kruhu u plemen KCHMPP - ČMKU bere na vědomí. Přestože P ČMKU
nepovažuje postup KCHMPP za standardní, obsazení personálem je věcí pořadatele výstavy.
4/5/12 Žádost Samostatného klubu chovatelů a přátel českého strakatého psa o individuální přístup k možnosti
přijetí tohoto klubu za chovatelský klub ČMKU prostřednictvím MSKS.
P ČMKU zkonstatovalo, že klub má veškeré předpoklady k tomu, aby splnil podmínky dané novou směrnicí.
P ČMKU podporuje snahu Samostatného klubu chovatelů a přátel českého strakatého psa, který zastřešuje
české národní plemeno, o začlenění mezi chovatelské kluby. Pokud budou splněny a řádně doloženy veškeré
požadavky směrnice, P ČMKU nemá proti přijetí tohoto klubu jakožto chovatelského námitky.

4. Různé




Mistrovství MSKS - zúčastní se A. Karban
Schváleno jednomyslně
Na MVP do Litoměřic pojede Ing. J. Kubeš
schváleno jednomyslně
Stánek na EV v Rumunsku – zajistí MVDr. L. Široký
schváleno jednomyslně

USNESENÍ
---

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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15:30
čtvrtek 28. 6. 2012 od 10 hod, speciální jednání od 9:00
Ivana Jarošová
MVDr. L. Široký

