Zápis č. 17
z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU)
dne 9.8.2012, Praha 7
Přítomni:
P ČMKU:
Omluvena:
DR:

MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, A. Karban, Ing. R. Lysák, I. Nováková od 14:30, M. Václavík, B. Uchytil
M. Kašpar, J. Kudrnáčová, tisková mluvčí Bc. V. Tichá
Ing. R. Fiala 13:00-15:30

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

1. Kontrola zápisu z minulého jednání
Evropská výstava 2014
Evropská výstava + národní výstava proběhne v termínu 23. -26.10.2014 (čt, pá, so, ne)
Stánek na EV v Rumunsku – poskytne AChR zdarma Delegáti: MVDr. L. Široký, V. Kracíková, L. Fairaislová, K.
Vaníčková
Materiály do stánku doveze Ing. R. Lysák.
Web: www.2014eurodogshow.cz
Texty připraví Propagační komise ve spolupráci s I. Novákovou, spuštěny budou na konci září.
Sekretariát se spojí s reakcí OurDogs, aby opravili link.
Rozhodčí: Administrativní zpracování návrhů rámcově dokončeno.
7/12/11 Žádost o rebonitaci brazilské fily Rajavi do Fortal do Fila (stížnost na chybné přeměření při bonitaci) –
majitelka bude požádána, aby umožnila přeměření feny Komisí pro rozhodčí, která se dostaví k přeměření
feny se soudním znalcem v oboru kynologie. Jedná se o zjištění správnosti měření od rozhodčích při
provedené bonitaci. Přeměření nemá vliv na chovnost feny.
Pro:
MVDr. L. Široký, A. Karban, M. Václavík
Proti: Ing. J. Kubeš, Ing. R. Lysák, B. Uchytil
Postup byl schválen.
Zapracovat do Zápisního řádu ČMKU vysvětlení některých kynologických pojmů a dopracovat definice
způsobů vedení chovu. Práce na terminologii a na kompletní revizi Zápisního řádu probíhá ve spolupráci Bc.
V. Tiché s RPK.
Změny v účetnictví – ČMKU zkontaktuje daňového poradce, aby zpracoval standardní formuláře a metodiku
pro ČMKU i její členské subjekty, které uzavírají DPP a DPČ - na zadání se pracuje, termín do 31. 8. 2012,
zodpovídá I. Jarošová
Chov plemen ve více chovatelských klubech a systém přidělování speciálních výstav pro plemena, která jsou
zastřešena ve více klubech – byla předložena dopracovaná přehledná tabulka všech plemen, která jsou
zastřešena ve více klubech, v závislosti na odchovech. Výsledný systém bude řešit Výstavní komise ve
spolupráci s I. Novákovou, úkol trvá, bude vyhodnoceno po zasedání Výstavní komise
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Ad Dozorčí rada:
Problematika stížností na Klub chovatelů málopočetných plemen psů – pověření zástupci P ČMKU a DR
ČMKU se sešli k prošetření veškerých dosud došlých stížností na postupy KCHMPP. Klubu byla doručena
výzva k doložení konkrétních materiálů.
Ad Zápis z jednání Výstavní komise ze dne 5. 6. 2012
Bod 2 řešení odloženo na příští zasedání P ČMKU
Bod 7 řešení odloženo na příští zasedání P ČMKU
4/6/12 Informace Klubu chovatelů málopočetných plemen psů – požádáno o registraci ochranné známky s
všeobecným názvem plemene – P ČMKU obdrželo vyjádření vlastíka ochranné známky. P ČMKU vyčká na
závěrečné stanovisko Úřadu pro ochranu průmyslového vlastnictví.
5/6/12 Zastřešení plemene tornjak – Klub málopočetných dogovitých plemen psů souhlasí s rozšířením o toto
plemeno, P ČMKU souhlasí se zařazením plemene tornjak do KMDPP.
Schváleno jednomyslně.
Rozdělení titulu Český šampion práce na CHP z loveckého výkonu, CHP z pracovního výkonu, CHP záchranář
– řád pro další jednání zpracuje A. Karban a Bc. V. Tichá – bylo předloženo dílčí řešení, bude projednáno na
příštím zasedání.

2. Zprávy z komisí
Zápis z Rady plemenných knih ze dne 16. 7. 2012
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Schválen jednomyslně.

Výstavní komise
Žádosti o změny termínů/míst již schválených klubových akcí a krajské výstavy- schváleno jednomyslně
Změna výstavního řádu: Článek 6, 1c) - Klubový vítěz - Podmínky udělení titulu klubový vítěz jsou plně v kompetenci
příslušného chovatelského klubu.
Schváleno jednomyslně

Komise pro rozhodčí
M. Václavík informoval P ČMKU, že hlavní rozhodčí výstav nedokládají „zprávy hlavního rozhodčího“. P ČMKU
projednalo a odsouhlasilo, že zprávy jsou povinni předkládat hlavní rozhodčí mezinárodních, národních, krajských a
oblastních výstav. U klubových akcí je povinná pouze zpráva pořadatele.
P ČMKU souhlasí s tím, aby Komise pro rozhodčí připravila nový tiskopis pro zprávu hlavního rozhodčího.
Závěrečné praktické zkoušky splnili tito čekatelé:
Pavel Polián
německý ovčák
Lenka Folget-Klímová
bearded kolie
Ing. Miluše Böhmová
pražský krysařík
Ing. Monika Otáhalová
bulmastif
Kateřina Šmejkalová, DiS.
kavalír King Charles španěl
P ČMKU jednomyslně schvaluje výsledky zkoušek a jmenuje výše uvedené čekatele rozhodčími ČMKU.
Dozorčí rada
Předseda DR seznámil P ČMKU s postojem DR k novému chovatelskému klubu pro české strakaté psy. Dále
informoval o plánovaných chovných podmínkách pro plemeno český strakatý pes, které by mohly rozvoj plemene
zásadně narušit a zpomalit.
P ČMKU navrhuje, aby DR prověřila znění smluv mezi chovatelskými kluby a jednotlivými pracovišti plemenné knihy a
navrhla jednotné znění.
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3. Došlá pošta
1/8/12 Žádost MSKS o navázání chovatelské spolupráce s Klubem malého kontinentálního španěla, členem MSKS –
kontrolou PK bylo zjištěno, že klub prozatím nesplňuje počet jedninců přeregistrovaných plemennou knihou.
P ČMKU nemá námitky proti přijetí klubu za předpokladu, že klub doplní počet jedinců předepsaný směrnicí.
2/8/12 Žádost Interdog Bohemia o výměnu termínu MVP a NVP v Mladé Boleslavi 2013 – nové termíny:
MVP – 20. -21. 7. 2013
NVP – 24. -25. 8. 2013
Žádost Interdog Bohemia o schválení termínu MVP v Mladé Boleslavi 2015: 29. -30. 8. 2015
Schváleno jednomyslně
3/8/12 Žádost Svazu záchranných brigád kynologů o dotaci na MS záchranných psů družstev konané 23. -26. 8. 2012
v Žatci.
P ČMKU jednomyslně schvaluje dotaci dle usn.44/08/11 ve výši 10000,- Kč splatnou proti faktuře.
4/8/12 Žádost Klubu chovatelů špiců o rozdělení barev pro trpasličí špice na klubových a speciálních výstavách
(CAC) takto: Bílý, černý, hnědý, oranžový, orangesable, krémový, cremesable, vlkošedý, strakoš, black and
tan.
Pro: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, I. Nováková, Ing. R. Lysák, B. Uchytil
Proti: A. Karban
Návrh byl přijat

4. Různé
MS agility v Liberci – pojede A. Karban jako delegát ČMKU, předá pohár za ČMKU
M. Václavík se zúčastní KV jack russel teriérů na Konopišti
MVDr. L. Široký se zúčastní MS záchranných psů družstev v Žatci
Předseda informoval P ČMKU o vyúčtování DuoCACIB
Zpracování účetnictví: Účetní výsledky jsou nepřesné, sekretariát svolá co nejdříve schůzku s účetní firmou za
účasti předsedy, I. Novákové a Ing. D. Juřicové
Eukanuba World Challenge – P ČMKU souhlasí s účastí předsedy na akci, ČMKU hradí letenku
Schváleno jednomyslně
MVDr. L. Široký informoval P ČMKU o výběru psa reprezenujícího ČMKU, který proběhne 30. 9. 2012 na NV
v Brně. Výběr provede M. Václavík, O. Vondrouš, M. Kašpar
Schváleno jednomyslně

Výročí ČMKU 8. 12. 2012
Slavnostní akce proběhne v Top hotelu, kongresové centrum 2. Návrh programu přednesl předseda ČMKU
MVDr. L. Široký
Program:
1)
Slavnostní oběd
2)
Prezentace
3)
Předávání medailí
4)
Diskuze
5)
Večeře
6)
Diskotéka
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Pozvánka: Pozvat všechny předchozí prezidenty ČMKU (Philippová, Němec, Ohlídal)
Schváleno jednomyslně
Pozvat prezidenty okolních států: Krainer (A), Fridrich (D), Mania (PL), Jurza (SK), Štefík (zástupce FCI), Korosz
(HU), Skok (CRO), Kavčič (SLO), Onishchenko (UA)
Schváleno jednomyslně
Pamětní bronzové medaile ČMKU - došlo cca 100 návrhů, P ČMKU vybralo 20 osob k ocenění.
Sjednocení místa chovu s místem výkonu rozhodčího A. Polgara v souladu s řády FCI – sekretariát se spojil
se srbskou střešní organizací, dosud bez odezvy. Zaurgováno mailem i písemně, nekomunikuje.
M. Václavík navrhuje definitivně přeřadit A. Polgára od 1. 1. 2013 do Srbska.
Schváleno jednomyslně.
Smlouvy o jednotných chovných podmínkách mezi kluby pro jedno plemeno – bylo prověřeno, kluby, které
nemají smlouvy doloženy, byly vyzvány k doložení. Termín, k doložení smluv – do konce listopadu 2012.
Pokud nebudou smlouvy doloženy, kluby se vystavují riziku ukončení servisu od PK.
Karban seznámil P ČMKU s výsledky společné schůzky zástupsců ČKS a MSKS, která proběhla dne 26. 4. 2012.
P ČMKU bere na vědomí.
I. Jarošová seznámila P ČMKU s předložením falešných dokladů, kdy byl plemenné knize předložen PP psa ve
spolumajitelství norské chovatelky a M. Smetanové (Švecové) a neplatná smlouva zplnomocňující M.
Smetanovou k disponováním se psem včetně jeho prodeje. Na základě této smlouvy byl pes prodán bez
vědomí spolumajitelky. P ČMKU se s případem seznámilo, závěr projedná na příštím zasedání.
Šampion šampionů 2012 – proběhne v Top hotelu 12. 1. 2013, pořádající organizace Kynologický klub
Hartvíkovice, MSKS.
P ČMKU souhlasí.

USNESENÍ
87/08/12

P ČMKU schválilo zastřešení plemene tornjak Klubem málopočetných dogovitých plemen psů

88/08/12

P ČMKU schálilo změnu Výstavního řádu ČMKU, Článek 6, 1c) - Klubový vítěz - Podmínky udělení
titulu klubový vítěz jsou plně v kompetenci příslušného chovatelského klubu.

89/08/12

P ČMKU jmenovalo tyto nové rozhodčí z exteriéru:
Pavel Polián
německý ovčák
Lenka Folget-Klímová
bearded kolie
Ing. Miluše Böhmová
pražský krysařík
Ing. Monika Otáhalová
bulmastif
Kateřina Šmejkalová, DiS.
kavalír King Charles španěl

90/08/12

P ČMKU schvaluje tyto termíny výstav:
MVP Mladá Boleslav – 20. -21. 7. 2013
NVP Mladá Boleslav – 24. -25. 8. 2013
MVP Mladá Boleslav - 29. -30. 8. 2015

91/08/12

P ČMKU schvaluje dotaci na MS záchranných psů družstev konané 23. -26. 8. 2012 v Žatci dle
usn.44/08/11 ve výši 10000,- Kč splatnou proti faktuře.

4

92/08/12

P ČMKU schvaluje rozdělení barev pro trpasličí špice na klubových a speciálních výstavách (CAC)
takto: Bílý, černý, hnědý, oranžový, orangesable, krémový, cremesable, vlkošedý, strakoš, black
and tan.

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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22:15
čtvrtek 13. 9. 2012 od 12 hod v VU 3180 Grabštejn
I. Jarošová
MVDr. L. Široký

