Zápis č. 29
z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU)
dne 19.11.2013; ČMKU, Praha 8
Přítomni:
P ČMKU:
Za DR:
Tisková mluvčí:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, Ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, I.
Nováková, B. Uchytil
H. Matějeková, Ing. R. Fiala od 14:00
V. Tichá

Kontrola zápisů z minulého zasedání
Zprávy z komisí
Informace ze sekretariátu ČMKU
Evropská výstava 2014
Šampion šampionů 2013
Došlá pošta
Různé

Prezentace Dogoffice platební brány
Na zasedání se dostavil ing. Čapek a seznámil P ČMKU s provozem platební brány a možnostmi jejího využití i pro
externí vstupy. Sekretariát osloví výstavy využívající DO a seznámí je s možností využívání platební brány (nutno
uzavřít smlouvu).

1. Kontrola zápisu z minulého jednání
Řád pro udělování titulu Šampion práce ČMKU
P ČMKU pověřilo Radu plemenných knih, aby vypracovala seznam zkratek pro zápisy CHP do PP – je součástí zápisu z
RPK
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

Zápisy z měření kohoutkové výšky - Došla stížnost na schválený způsob měření, proběhlo osobní jednání s p.
Vaňkem.
PŘÍLOHA 1
P ČMKU v souladu s tímto jednáním doporučuje rozšíření počtu členů DaCK.
Stávající DaCK bude pozvána k osobnímu jednání, kterého se zúčastní MVDr. L. Široký, M. Václavík, Ing. J. Kubeš
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 zaurgoval, bez odezvy,
bude předmětem výše uvedeného jednání
8/9/13 Dostihové řády – viz Zápis z DaCK - prozatím staženy z projednávání, sekretariát zaurgoval, budou
projednány na příštím zasedání.
14/9/13 Stížnost na nedodržování chovných podmínek, které stanovila KCHZ a schválilo P ČMKU – všechny kluby
zaslaly prohlášení, že stanovené jednotné chovné podmínky dodržují, P ČMKU považuje tento bod za
ukončený.
17/9/13 ČM klub cane corso trvá na pozastavení chovatelské stanice z Ebony Chan – proběhlo osobní jednání se
zástupci klubu a chovatelkou. P ČMKU konstatuje, že ke klubem popisovaným proviněním skutečně došlo a
pozastavuje CHS z Ebony Chan do 31.12.2014. PP na rozpracovaný vrh C u Moloss clubu budou vystaveny.
Schváleno jednomyslně.
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Sekretariát požádal právního zástupce ČMKU o stanovisko k reklamační době zvířat v novém občanském
zákoníku (NOZ) – vyjádření v příloze
PŘÍLOHA 2



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.

2/10/13 Stížnost na neoprávněné využívání klubových dat z plemenné knihy – případ řeší právní zástupci ČMKU, o
výsledku budou stěžovatelé informováni. Chihuahua klub dokládá další podklady. Případ je v jednání.


Sekretariát ověřil povinnosti týkající se datových stránek pro občanská sdružení od r. 2014 - dle vyjádření
MV nemají občanská sdružení a sdružení samostatných právnických osob povinnost ke zřízení datové
schránky v r. 2014



Reglementy FCI – Zkoušky se zadáváním mezinárodních čekatelství
Proběhla kontrola stávajícího stavu, odpověď přišla pouze z ČMKJ
Další postup: Výzva kynologické veřejnosti k pomoci s odbornými překlady na web, část přeložit do konce
roku
Zodpovídá: I. Jarošová



Vícebarevný „pudl“ – změnu názvu plemene v souladu s oběžníkem 49/2012 FCI řeší ČMKU s VDH již od r.
2009.
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) a nebude možné plemeno vystavovat na
výstavách zastřešených ČMKU.

2. Zápisy z komisí
Zápis ze zasedání Rady plemenných knih ze dne 11.11.2013

PŘÍLOHA 3

Bod c) Zkratky pro šampiony práce – P ČMKU souhlasí, ve zkrácené verzi vynechat pr.
Bod c) P ČMKU neakceptuje rozdělení šampionů všestranného výcviku na podrobné specializace
Zápis schválen jednomyslně vyjma úprav v bodu c)

Zápis ze zasedání Komise pro chov a zdraví ze dne 11.11.2013

PŘÍLOHA 4

Bod 1 – P ČMKU souhlasí s doporučením, konečné rozhodnutí je v kompetenci klubu, odpověď bude zaslána i klubu
Bod 2 – P ČMKU předává k prověření DR
Bod 3 – P ČMKU doporučuje řídit se závěry KCHZ a předávat si informace. Situaci týkající se provádění testů a
předávání informací prověří J. Kudrnáčová
Schváleno jednomyslně

Zpráva z Komise pro pasení FCI

PŘÍLOHA 5

P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek je možné proplatit

Zápis z měření kohoutkové výšky 5.10.2013 v Mladé Boleslavi

PŘÍLOHA 6

P ČMKU bere na vědomí

Komise pro rozhodčí
Praktické rozšiřovací zkoušky 11.7.2013
příjmení

jméno

plemeno

teoretická zk.
praktická zk., místo
prospěl/neprospěl konání, P/N*

Daňková, Ing.

Jana

český teriér

prospěla
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14.09.13 KVP Ml. Bol.
P

Praktické rozšiřovací zkoušky 12.7.2013
Kučerová Chrpová,
Ing.

Janická

Veronika

afgánský chrt

prospěla

barzoj

prospěla

deerhound

prospěla

Stanislava štýrský brakýř

prospěla

05.10.13 MVP Č. Bud.
P
05.10.13 MVP Č. Bud.
P
05.10.13 MVP Č. Bud.
P
05.10.13 MVP Č. Bud.
P

P ČMKU schvaluje nové aprobace výše uvedených rozhodčích
5.12.2013 proběhne přezkoušení rozhodčích, kteří neposuzovali 5 let
13 +14.12.2013 rozšiřovací zkoušky (M. Václavík, Bc. V. Tichá, , PÁ Z. Jílková, SO J. Němec)
RNDr. J. Ovesná bude pozvána k přezkoušení sk. 3
Schváleno jednomyslně

3. Informace ze sekretariátu ČMKU
I. Jarošová předala P ČMKU report činnosti zaměstnanců plemenné knihy a sekretariát za období 1-10/2013

4. Evropská výstava








MVDr. L. Široký informoval o probíhajících jednáních s BVV (původně plánovaná Světová výstava koček se
nebude konat)
Rusko – nabídka promo stánků pro EV, projedná sekretariát se sekretariátem RKF
Diplomy budou hradit sponzoři, bude předmětem dalšího jednání
ČMKU poskytne českým národním plemenům promo stánky na EVP k reprezentaci národních plemen –
zajišťuje J. Kudrnáčová, stánek k dispozici na všechny 4 dny (stůl, židle; ostatní vybavení dle požadavků
klubu), prezentace českých národních plemen bude probíhat každý den v předem určeném časovém
rozsahu
Doprovodný program – za přípravu zodpovídá propagační komise
P ČMKU obdrželo dotaz rozhodčího, zda může posuzovat na Evropské výstavě, když vystavuje na souběžně
probíhající Národní výstavě – P ČMKU jednomyslně rozhodlo, že posuzovat a zároveň vystavovat na těchto
akcích není možné. Posuzovatelé nesmí vystavovat.

5. Šampion šampionů 2013
25.1.2014
MVDr. L. Široký a Bc. V. Tichá seznámili P ČMKU podrobně s novou metodikou soutěže, která bude zveřejněna na
webu ČMKU.

6. Došlá pošta
1/11/13 Žádost Klubu chovatelů naháčů o rozdělení plemene na výstavách na osrstěnou a neosrstěnou varietu. P
ČMKU nesouhlasí - nomenklatura FCI toto rozdělení neuvádí. Klub může požádat o rozdělení na klubových a
speciálních výstavách, žádost je v tomto případě třeba specifikovat
2/11/13 Žádost Border Collie Clubu CR o pozastavení zápisů štěňat na chovatelské stanice BEAUTIFUL LIFE a
BOHEMIA MAX - sekretariát požádá oba chovatele o vyjádření
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3/11/13 Žádost o povolení názvu a zadávaných titulů na Evropské speciální výstavě leonbergerů v r. 2014
Schváleno jednomyslně
4/11/13 Žádost o znovupřidělení chovatelské stanice, kterou původní majitelka převedla na jinou osobu – řády
ČMKU toto neumožňují, P ČMKU výjimku jednomyslně neschvaluje.
5/11/13 Žádost ČMKJ o schválení CACT, CACIT zkoušek na rok 2014
Schváleno jednomyslně - zkoušky, o které žádají OMS-ČMMJ ve spolupráci s příslušnými kluby, byly
schváleny podmínečně. Pořádány mohou být pouze v tom případě, že bude uzavřena nová smlouva o
spolupráci mezi ČMKJ a ČMMJ.
6/11/13 Žádost ČMKJ o změnu směrnice o certifikátech
Příloha 3 lovečtí psi:
jezevčík standardní:
a) certifikát pro třídu pracovní – ZN s minimálním ziskem 56 bodů
b) certifikát pro C.I.B - BZ, SBZ, LZ, BZH, HZ, VZ, PZ a případně jejich modifikace
jezevčík trpasličí, králičí:
a) certifikát pro třídu pracovní – ZN nebo jakákoliv zkouška pro jezevčíky nejméně v II.c
b) certifikát pro C.I.B - jakákoliv zkouška pro jezevčíky.

-

Směrnice, bod 3.1: Mezinárodní certifikát určený pro doložení C.I.B. a zároveň opravňující k zařazení do
třídy pracovní na všech typech a druzích výstav (pokud není v příloze uvedeno jinak).
Schváleno jednomyslně
52/10/11

Žádost manželů Bajerových o obnovení zápisů štěňat na chovatelské stanice OF BAJER a
Z MÁCHOVA KRAJE. P ČMKU rozhodlo, že na základě této žádosti souhlasí s uvolněním zápisů
štěňat na obě chovatelské stanice.
Schváleno jednomyslně

7. Různé
Dozorčí rada



Ing. R. Fiala informoval o kontrole hospodaření
DR doporučuje vypracování komplexního rozpočtu na EV

P ČMKU jednomyslně schvaluje stánek EV ve Welsu 7.-8. 12. 2013 – zodpovídá MVDr. L. Široký
P ČMKU jednomyslně schvaluje stánek EV v Kyjevě 13.-15. 12. 2013 – MVDr. L. Široký, Ing. R. Lysák, N.
Bezvodová

USNESENÍ
151/11/13
152/11/13

P ČMKU pozastavuje zápis štěňat na CHS z Ebony Chan do 31.12.2014
P ČMKU schvaluje nové aprobace těchto rozhodčích:
Daňková, Ing.

Jana

Kučerová Chrpová, Ing.

Veronika

český teriér
afgánský chrt
barzoj
deerhound

Janická
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Stanislava štýrský brakýř

153/11/13

P ČMKU schvaluje změnu směrnice o certifikátech bod 3.1: Mezinárodní certifikát určený pro
doložení C.I.B. a zároveň opravňující k zařazení do třídy pracovní na všech typech a druzích výstav
(pokud není v příloze uvedeno jinak).
a Přílohy 3 – jezevčíci:
jezevčík standardní:
a) certifikát pro třídu pracovní – ZN s minimálním ziskem 56 bodů
b) certifikát pro C.I.B - BZ, SBZ, LZ, BZH, HZ, VZ, PZ a případně jejich modifikace
jezevčík trpasličí, králičí:
a) certifikát pro třídu pracovní – ZN nebo jakákoliv zkouška pro jezevčíky nejméně v II.c
b) certifikát pro C.I.B - jakákoliv zkouška pro jezevčíky.

154/11/13

P ČMKU obnovuje zápis štěňat na chovatelské stanice OF BAJER a Z MÁCHOVA KRAJE.

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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15:30
19.12.2013 od 10:00, společné s DR
I. Jarošová
MVDr. L. Široký

