Zápis č. 25
z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU)
dne 30.5.2013, lázně Dolní Lipová
Přítomni:
P ČMKU:
Omluveni:
Tisková mluvčí:

Program:
1.
2.
3.
4.

MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, Ing. R. Lysák, I. Nováková, B.
Uchytil
J. Kudrnáčová, Ing. R. Fiala za DR
Bc. V. Tichá

Kontrola zápisů z minulého zasedání
Zprávy z komisí
Došlá pošta
Různé

1. Kontrola zápisu z minulého jednání
7/9/12 Chybně uvedený výsledek DLK na stránkách Fila Brasileiro Clubu - případ sporného potvrzení o DLK (2 různé
výsledky). MVDr. L. Široký a M. Václavík projednali případ s předsedou klubu posuzovatelů při KVL. Závěr:
Protokol o výsledku DLK 3/0 jako jediný splňuje veškeré náležitosti předepsané vnitřním předpisem KVL.
Nové rentgenogramy pro vyjasnění mohou být zhotoveny na VFU v Brně. Ukončeno.


Informace švédského kennel clubu SKK o nevhodném chování rozhodčího K. Hořáka na výstavě ve Švédsku.
Komise pro rozhodčí případ s K. Hořákem osobně projednala. SKK zaslala konkrétní stížnosti na posuzování.
Po prošetření těchto podkladů P ČMKU zastavuje posuzování rozhodčího K. Hořáka na zahraničních
výstavách dle čl. VIII, 4e), a to od 1.1.2014 do 31.12.2014

2/3/12 Žádost p. Popkové o obnovení činnosti CHS Brakemon – chovatelka se znovu omluvila z dalšího
nabídnutého termínu k jednání. Rozhodnutí zůstává v platnosti, zápis štěňat na CHS Brakemon není
prozatím možné obnovit. Sekretariát zpracuje podrobný seznam přestupků proti předpisům, který bude
chovatelce zaslán. P ČMKU ukončuje pozastavení CHS Brakemon k 31.12.2014.
Schváleno jednomyslně

Šampion práce ČMKU
Řád jednomyslně schválen ke zveřejnění k připomínkování, bez přílohy pro agility. Bude vyvěšen na webu ČMKU.


Pořadatel MVP a NVP předloží porovnání rozhodčích v propozicích se skutečným stavem na výstavě.
V případě, že rozhodčí uvedený v propozicích nebyl využit, doplní pořadatel výstavy důvod – platí pro výstavy
od 1.1.2013. Dále pořadatel uvede počty posouzených jedinců u jednotlivých rozhodčích. Vše v termínu do 2
měsíců po skončení výstavy. Sekretariát zaurguje pořadatele výstav o dodání.

ad Komise pro chov a zdraví ze dne 18.2.2013
Bod 2 – P ČMKU žádá informaci, jak byl chovatel za přestupek postižen – klub projedná na schůzi v 6/2013 a
následně bude P ČMKU informovat.
ad KCHZ z 18.2.2013, bod 7
Odvolání KCH čivav a naháčů (žádá předkládat bonitační karty jedinců uchovněných v druhém klubu nebo znovu je
předvést na chovných přehlídkách) – ukončeno, KCHČN zrušil toto usnesení.
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Žádost Spolku českého strakatého psa o navázání spolupráce s ČMKU – zaslané podklady zkontrolovala J.
Kudrnáčová

J. Kudrnáčová neshledala závažné nedostatky, podmínky pro navázání spolupráce byly splněny. Proběhla
schůzka zástupců Spolku českého strakatého psa se SKCHP ČSP. Cílem schůzky bylo ujištění, že bude zajištěna
možnost regulérního a nediskriminačního vstupu členů do nového chovatelského klubu a záruka
poskytování chovatelského servisu nového specializovaného klubu pro naše české národní plemeno pro
všechny majitele a chovatele tohoto plemene, k čemuž se zástupci obou klubů, kandidujících na status
chovatelského klubu, zavázali. Informaci o schůzce s oběma kluby podali Ing. J. Kubeš a Ing. R. Lysák; P ČMKU
v této věci rozhodne za přítomnosti J. Kudrnáčové, garanta za kluby.

ad Dostihová a coursingová komise z 25.11.2012
Vytvořit směrnici pro možný postih pro dostihové rozhodčí při prokazatelném provinění – sekretariát zaurguje

ad Dostihová a coursingová komise z 6.4.2013
Bod 2) Český coursingový řád pro nechrtí plemena – MVDr. S. Chrpa předloží materiál k 30 dennímu připomínkování
na příští jednání P ČMKU – materiál nebyl předložen, předložit i s případnými připomínkami, které DaCK obdržela,
sekretariát zaurguje
Navržen titul Mistr coursingu ČMKU pro nechrtí plemena, zapisovat do PP
Pro:
MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, A. Karban, Ing. R. Lysák, B. Uchytil
Proti: M. Václavík, I. Nováková
Návrh byl přijat.
1/4/13 Žádost o možnost zapisovat tituly Dogdancingu do PP – předáno k prostudování garantovi za výcvik, nutné
dodat příslušné řády, úkol trvá
2/4/13 Žádost o prověření dodržování dostihových a coursingových řádů – vyřešila a odpověděla DCK
4/4/13 Svaz psovodů s hendikepem - žádost o prozatímní členství v ČMKU, materiály prověří J. Kudrnáčová,
projednání odloženo na příští zasedání, úkol trvá
15/4/13 NordWindClub – zaslána smlouva o zastřešení Klubem faraonských psů, prověří J. Kudrnáčová, odkládá se
na příští jednání, úkol trvá


DR ČMKU žádá P ČMKU, aby se zabývalo definování pojmu málopočetné plemeno a dalším nakládáním
s tímto pojmem v rámci ČMKU.
P ČMKU konstatuje, že pojem „málopočetný“ v názvu členských subjektů je pouze vžitým názvem, který
nemá vliv na zastřešená plemena.

2. Zprávy z komisí
Zápis z mimořádného zasedání KR ze dne 9.5.2013

PŘÍLOHA 1

Schválen jednomyslně
Zkoušky pro rozšiřující proběhnou 11.7.2013





Stížnost na hospitaci Z. Brotánkové na akci a u rozhodčího, který nebyl doporučen klubem –
hospitantka musí absolvovat klubovou akci dle podmínek klubu, nový hospitační list
Některé skupiny jsou stále málo obsazené skupinovými rozhodčími, Komise pro rozhodčí připraví
podklady pro možnost individuálního rozšíření.
Žádosti o rozšíření předkládá předseda Komise pro rozhodčí a schvaluje P ČMKU.
Sekretariát zaurguje pořadatele, kteří nezaslali zprávu hlavního rozhodčího v předepsaném termínu.

Společné zasedání Komise pro rozhodčí + Výstavní komise ze dne 26.3.2013
Předloženo 2. vydání Výstavního řádu
- A. Karban projedná třídy pro německé ovčáky s ČKS
- bude doplněno vyloučení agresivního psa ze závěrečného kruhu a odebrání titulů
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PŘÍLOHA 2

Zpráva ze zasedání komise FCI pro norníky

PŘÍLOHA 3

P ČMKU bere na vědomí, standardní poplatek je možné proplatit

Zpráva z generálního zasedání FCI a ze zasedání Evropské sekce FCI v Budapešti PŘÍLOHA 4
přednesl MVDr. L. Široký, P ČMKU bere na vědomí

Zpráva ze Světové výstavy v Budapešti

PŘÍLOHA 5

přednesl MVDr. L. Široký, P ČMKU bere na vědomí

ad DaCK 2012
Příspěvek pro vedoucí ekip – P ČMKU jednomyslně schvaluje příspěvek 5000,- pro akce konané v r. 2013
ad EV:
 Sekretariát dojedná s FCI podrobnosti stánku v Praze
 Ženeva – předávání vlajky se zúčastní MVDr. L. Široký, K. Vaníčková, H. Janková a 2 psovodi s plemeny
český fousek, český teriér. Dále se zúčastní pracovníci EV M. Václavík, Ing. R. Lysák, A. Karban, M.
Karbanová.
 Natáčení spotu: Podklady pro národní plemena dodá: Bc. V. Tichá - český fousek, Ing. D. Juřicová český teriér.

3. Došlá pošta
1/5/13

Žádost KCHKa KCHŠ o zapisování genetických testů – Bc. V. Tichá nabídla, že do konce prázdnin
zpracuje seznam používaných zkratek, P ČMKU souhlasí.
Sekretariát zaurguje KCHZ ve věci zpracování seznamu akreditovaných laboratoří a akreditovaných
vyšetření.

2/5/13

Žádost o registarci plemene Thai Bangkaew Dog prostřednicvím Klubu chovatelů špiců
Schváleno jednomyslně
Ing. R. Lysák navrhuje, aby bylo možné zapsat nově dovezené a v ČMKU dosud nezapsané plemeno
FCI (uznané nebo prozatímně uznané) do plemenné knihy bez ohledu na to, zda je zastřešeno
chovatelským klubem ČMKU. Tato plemena bude zapisovat pracoviště PK č. 1, číselná řada může
být po začlenění do klubu předána na pracoviště, které má s příslušným klubem uzavřenou
smlouvu.
Schváleno jednomyslně
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3/5/13

Žádost o opravu přílohy č. 7 a 4 Směrnice o certifikátech – vyjmutí zkoušek ZVOP a ZPOP pro
vystavení certifikátu, pro všechna plemena mimo border kolie a australské kelpie pouze národní
certifikáty.
Schváleno jednomyslně, bude informována KJ ČR.

4/5/13

Stížnost na měření kohoutkové výšky chrtů a na nesrovnalosti v účetních dokladech DaCK
Komise pro rozhodčí pozve obě strany účastné měření k jednání.
Stížnost na nesrovnalosti v účetních dokladech šetří DR ČMKU.

5/5/13

Vysvětlující dopis Klubu přátel psů pražských krysaříků - P ČMKU bere na vědomí a konstatuje, že
vůči činnosti klubu nemá výhrady. Stížnosti na údajné neodpovídající paternity řeší DR ČMKU.

6/5/13

Samostatný klub chovatelů a přátel ČSP – zaslán názor na platnost Směrnice o navázání spolupráce
- XII. VH vzala informaci o schválení směrnice na vědomí. Směrnice ani časový postup jejího
schvalování nebyl členskými subjekty připomínkován ani v písemných připomínkách zaslaných jako
podklady pro jednání VH, ani na VH přímo delegáty. P ČMKU konstatuje, že směrnice i nadále
zůstává v platnosti.

P ČMKU upozorňuje, že tento klub je oprávněn předávat materiály k jednání P ČMKU pouze
prostřednictvím MSKS, přímého člena ČMKU.

4. Různé







Žádost KCH foxteriérů o příspěvek na schválenou Klubovou EV, která se bude konat 14.9.2013. P
ČMKU jednomyslně schvaluje příspěvek dle usn. 44/08/11.
Bc. V. Tichá poděkovala P ČMKU za poháry k výročí českého teriéra
30 let výstavnictví v Nitře – pozván MVDr. L. Široký, předá pohár, P ČMKU schvaluje jednomyslně
Podhajského memoriál 28.9.2013 – pozván MVDr. L. Široký, předá pohár vítězi
Schváleno jednomyslně
Návrhy rozhodčích na DuoCACIB – MVDr. L. Široký, M. Václavík, I. Nováková, Ing. R. Lysák, A. Karban
I. Jarošová informovala o přípravách na stěhování ČMKU do nových kancelářských prostor (budova
ČSCH, Maškova 3, Praha 8). Podrobné informace budou zveřejněny na webu ČMKU.

USNESENÍ
136/5/13

P ČMKU zastavuje posuzování rozhodčího K. Hořáka na zahraničních výstavách dle čl. VIII, 4e), a to
od 1.1.2014 do 31.12.2014

137/5/13

Thai Bangkaew Dog bude zapisován plemennou knihou ČMKU prostřednictvím Klubu chovatelů
špiců

138/5/13

Nově dovezené a v ČMKU dosud nezapsané plemeno FCI (uznané nebo prozatímně uznané) může
být zapsáno do plemenné knihy bez ohledu na to, zda je zastřešeno chovatelským klubem ČMKU.
Plemeno v tomto případě zapíše pracoviště PK č. 1, číselná řada plemene může být po začlenění do
klubu předána na pracoviště, které má s příslušným klubem uzavřenou smlouvu.

139/5/13

P ČMKU ruší zkoušky ZVOP a ZPOP v příloze č. 7 a 4 Směrnice o certifikátech. Pro všechna plemena
mimo border kolie a australské kelpie mohou být vystaveny pouze národní certifikáty.

140/5/13

P ČMKU schvaluje příspěvek na schválenou Klubovou EV KCH foxteriérů dle usn. 44/08/11.

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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23:15
3. 7. 2013 od 12:00 Libavá
I. Jarošová
MVDr. L. Široký

