Zápis č. 28
z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU)
dne 17.10.2013; ČMKU, Praha 8
Přítomni:
P ČMKU:
Za DR:
Tisková mluvčí:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

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

Kontrola zápisů z minulého zasedání
Zprávy z komisí
Evropská výstava
Došlá pošta
Různé

1. Kontrola zápisu z minulého jednání
Řád pro udělování titulu Šampion práce ČMKU
P ČMKU pověřuje Radu plemenných knih, aby vypracovala seznam zkratek pro zápisy CHP do PP
1/4/13 Žádost o možnost zapisovat tituly Dogdancingu do PP – předáno k prostudování garantovi za výcvik, nutné
dodat příslušné řády, úkol trvá do příštího zasedání
3/5/13 Přílohy č. 7 a 4 Směrnice o certifikátech, stížnost na nejasnosti ve věci vystavování certifikátů na zkoušky
ZVOP - P ČMKU konstatuje, že se jedná pouze o národní zkoušku, která neopravňuje jedince k obdržení
titulu CIB ani k účasti na mezinárodních akcích. Problematika byla zkonzultována s Ing. Loučku.
 Tituly ČMKU vystavené na základě certifikátu ZVOP vydaného do 30.5.2013 jsou platné.
 Pokud byla žádost o certifikát ZVOP prokazatelně doručený na KJ ČR do 30.5.2013, může být certifikát
ZVOP vystaven a může být použit pro udělení titulů ČMKU.
Pro: MVDr. L. Široký, I. Nováková, A. Karban, Ing. J. Kubeš, B. Uchy til
Proti: Ing. R. Lysák, M. Václavík
Zdrželi se: M. Kašpar, J. Kudrnáčová


Protinávrh M. Václavíka: Ti, kteří splnili podmínky pro udělení certifikátu do 30.5.2013, mohou požádat
o certifikát do konce roku 2013 – vzhledem ke schválení předchozího návrhu se o protinávrhu se
nehlasovalo
P ČMKU tímto považuje případ za definitivně ukončený.

Šampion šampionů 2013: 25.1.2014
MVDr. L. Široký a Bc. V. Tichá zpracují podrobně novou metodiku soutěže, která bude zveřejněna na webu ČMKU. V.
Tichá navrhuje termín do 27.10.2013.

Zápisy z měření kohoutkové výšky
Došla stížnost na schválený způsob měření, bude předmětem osobního jednání.
P ČMKU sděluje, že měření může provést kterýkoli rozhodčí, nemusí se jednat o specialistu na skupinu X.
3/9/13 Stížnost na činnost DaCK - projednáno za účasti předsedy DaCK, který se vyjádří k jednotlivým bodům
stížnosti; odpověď zašle sekretariát ČMKU stěžovateli – zatím nepředáno, sekretariát zaurguje.
8/9/13 Dostihové řády – viz Zápis z DaCK - prozatím staženy z projednávání, sekretariát zaurguje.
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14/9/13 Stížnost na nedodržování chovných podmínek, které stanovila KCHZ a schválilo P ČMKU – Českomoravský
klub cane corso informoval, že chovné podmínky dodržuje, předložil řád a na webu byla provedena oprava,
vše bylo uvedeno do souladu s předpisy.
Informace ČMKCC, že na webových stránkách Moloss klubu a Klubu málopočetných dogovitých plemen psů
chovné podmínky neodpovídají schváleným – zkontroluje J. Kudrnáčová.
17/9/13 ČM klubu cane corso trvá na pozastavení chovatelské stanice z Ebony Chan - P ČMKU pozve obě strany
k osobnímu jednání 7.11.2013 (statutární zástupce + poradce chovu); jednání se za P ČMKU zúčastní J.
Kudrnáčová, Ing. R. Lysák, M. Václavík, Ing. J. Kubeš


Předseda ČMKU seznámil P ČMKU s ekonomickými výsledky za 1-9/2013



Eukanuba World Challenge
P ČMKU schvaluje cestu předsedy na akci.



Sekretariát požádá právního zástupce ČMKU o stanovisko k reklamační době zvířat v novém zákoníku, úkol
trvá.



ČMKU sleduje legislativu kolem nového Občanského zákoníku týkající se klubů/spolků. V současnosti
nejsou pro kluby žádné povinnosti okamžitých legislativních úprav, o nutných změnách bude ČMKU včas
informovat.

2. Zápisy z komisí
Zpráva z reprezentace v Juniorhandlingu na Evropské výstavě 2013 v Ženevě

PŘÍLOHA 1

P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek možno proplatit

Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 3.10.2013

PŘÍLOHA 2

P ČMKU pozastavuje činnost rozhodčích, kteří 5 let neposuzovali, nebo nereagovali na výzvu na doložení aktivity.

PŘÍLOHA 3
22.11.2013
seminář pro čekatele
13. + 14.12.2013
rozšiřovací zkoušky
9.3.2014 (neděle)
setkání rozhodčích Brno
Zápis schválen jednomyslně

Zápis z jednání ekonomické komise ze dne 1.10.2013
P ČMKU jmenuje inventární komisi ve složení: Ing. D. Juřicová, Ing. J. Kubeš, H. Matějeková, I. Jarošová. Termín
inventury stanoví inventární komise (do konce roku 2013). Stav závazků a pohledávek k inventuře.
Návrh rozpočtu zašlou předsedové komisí do 7.11.2013
Schváleno jednomyslně

Dozorčí rada ČMKU
DR ČMKU žádá P ČMKU, aby se vyjádřilo k přístupu chovatelského klubu, který nerespektuje doporučení DR ČMKU
(nerespektuje doporučení k odvolání kárného řízení zahájeného z nerelevantních důvodů) – P ČMKU konstatuje, že
se v tomto případě nejedná o porušení kynologických předpisů, může být řešeno pouze v rovině občanskoprávní.

3. Evropská výstava
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MVDr. L. Široký informoval o probíhajících jednáních s BVV (souběžně bude probíhat světová výstava koček
v pavilonu B)
A. Karban – návrhy diplomů a postupů s tiskovinami na EVP
P ČMKU bere na vědomí
ČMKU poskytne českým národním plemenům promo stánky na EVP k reprezentaci národních plemen

4. Došlá pošta
1/10/13 Problematika dvojí chovatelské stanice – 1 zrušena doživotně, 2. zaregistrována pod novým jménem a
adresou - P ČMKU konstatuje, že zákaz chovu trvá.
Vzhledem k doloženému doživotnímu zákazu a ověřené skutečnosti, že jsou registrovány 2 chovatelské
stanice jedné osoby, P ČMKU zastavuje zápis vrhů na chovatelské stanice ZE ZLOMENÉHO SRDCE a
DAMASTRO.
Schváleno jednomyslně
2/10/13 Stížnost na neoprávněné využívání klubových dat z plemenné knihy – případ řeší právní zástupci ČMKU, o
výsledku budou stěžovatelé informováni.
Schváleno jednomyslně
3/10/13 Zpráva ČMKJ o změně rozhodčích oproti propozicím
P ČMKU bere na vědomí
4/10/13 Žádost SZBK ČR o schválení akcí se zadáváním CACT
Schváleno jednomyslně

PŘÍLOHA 4

5/1013 Žádost Klubu chovatelů špiců o změnu Evropské výstavy špiců na Speciální výstavu při EVP
Schváleno jednomyslně
6/10/13 Žádost o udělení výjimky při inseminaci – gordonsetr
fena: Bora z Dvorku Čamourku (ČLP/GS/6131),
pes: Goango Black Antonius (FIN32475/05)
Pes musí mít průkaz původu řádně vystavený FCI členem/smluvním partnerem.
Krytí musí proběhnout v souladu s řády klubu, ČMKU a FCI.
Schváleno jednomyslně

5. Různé
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Sekretariát ověří povinnosti týkající se datových stránek od r. 2014
MVDr. L. Široký se zúčastní oslav k 20. výročí založení SKJ, předá věcný dar
Reglementy FCI – Zkoušky se zadáváním mezinárodních čekatelství
Předložit nově vydané předpisy každému P ČMKU
Zkontrolovat stávající stav – poslat subjektům s dotazem na překlady, termín do příštího P
Zodpovídá: I. Jarošová
Další postupy při překladech stanoví příští zasedání P ČMKU
Vícebarevný „pudl“ – změnu názvu plemene v souladu s oběžníkem 49/2012 FCI řeší ČMKU s VDH již od r.
2009.
Sekretariát bude informovat FCI o probíhajícím jednání s VDH. Kluby zastřešující plemeno vícebarevný
„pudl“ budou vyzvány ke spolupráci při změně názvu plemene.
Pokud nebude možné do konce r. 2013 úpravu provést, pozastaví ČMKU od 1.1.2014 vydávání PP pro toto
plemeno (přidělování zápisových čísel nebude zastaveno).
Pro: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák, B. Uchytil
Zdržela se: I. Nováková

USNESENÍ
149/10/13
150/10/13

P ČMKU pozastavuje činnost rozhodčích, kteří 5 let neposuzovali, nebo nereagovali na výzvu na
doložení aktivity.
P ČMKU do odvolání zastavuje zápis vrhů na chovatelské stanice ZE ZLOMENÉHO SRDCE a
DAMASTRO.

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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15:00
19.11.2013 od 10:00
I. Jarošová
MVDr. L. Široký

