Zápis č. 41
z řádného zasedání Předsednictva (P ČMKU) Českomoravské kynologické unie
dne 18.12.2014; Praha 8
Přítomni:
P ČMKU:
DR ČMKU:
Tisková mluvčí:

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Kontrola zápisů z minulého zasedání
Zprávy z komisí ČMKU
Rozpočet ČMKU
Valná hromada ČMKU
Došlá pošta
Různé

1. Kontrola zápisu z minulého jednání


Reglementy FCI – Zkoušky se zadáváním mezinárodních čekatelství
Reglementy jsou zveřejněny na webu ČMKU. V první fázi přeložit názvy na web – úprava programu. Úkol
trvá.



I. Nováková navrhla možnost evidovat měření vipetů a italských chrtíků v Dogoffice – aplikace dokončena,
Ing. Čapek proškolí obsluhu.

Dozorčí rada - Klub přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)
Komise čeká na vyhodnocení dalších odebraných vzorků. Sekretariát vyžádal oficiální závěr genetických
laboratoří k odebraným vzorkům Vikinga Čekanky a Pettynky Čekanky, paternita neodpovídá. Schůzka s
chovatelkou CHS Čekanka 14.1. 2015.
Jedinci, kterým bude upraven PP:
Viking Čekanka – otec nepotvrzen
Pettynka Čekanka – otec nepotvrzen
Engrešt Edjami – oba rodiče neurčeni, PReg
Fenykl Edjami – otec nepotvrzen
Forzítie Edjami – otec nepotvrzen
Sekretariát zaurguje Genomii o vyhodnocení zbylých dodaných testů.
Schváleno jednomyslně
Nová členská schůze KPPPK proběhla 13.12.2014 – zvoleno nové vedení.
4/11/14

Stížnost na CHS z DIXIE provozovanou českou rezidentkou a registrovanou v Srbsku – ČMKU oslovila
střešní organizací v Srbsku. Přijetí CHS v Srbsku nebylo ani po urgencích uspokojivě vysvětleno.
Sekretariát se obrátí na FCI s dotazem, jak v tomto případě postupovat.
Schváleno jednomyslně

Zpráva z jednání Rady plemenných knih ze dne 10.11.2014
Ad d) CHS Lištička - klub doložil podklady, chovatelka se dosud nevyjádřila – P ČMKU vyčká na vyjádření chovatelky
do příštího zasedání P ČMKU

Zpráva z jednání Komise pro chov a zdraví ze dne 3.11.2014
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Ad 1)

řešeno v rámci RPK 15.12.2014

Evropská výstava
P ČMKU rozhodlo o vyplacení příspěvku pro členy ČMKU, kteří nezaplatili členské příspěvky ve stanoveném termínu,
takto (v závislosti na datu úhrady):
1012 Klub chovatelů bichon a poil frise – v plné výši
1014 Bloodhound klub -10%
1022 Klub karelských medvědích psů a lajek -30%
1024 Cavalier King Charles spaniel klub Čech, Moravy a Slezska - v plné výši
1027 Spolek chovatelů slovenských čuvačů - v plné výši
1041 Klub pinčů ČR -10%
1049 Shar-pei club - v plné výši
1051 Shih-Tzu klub ČR - v plné výši
1052 Klub chovatelů málopočetných plemen psů - v plné výši
1056 Klub amerických staffordshirských teriérů - v plné výši
1072 Wolfhoud klub - v plné výši
1009 - Klubu přátel psů pražských krysaříků nebude prozatím dotace vyplacena, nutno ověřit číslo účtu.


Jednání na Komoře veterinárních lékařů ve věci množíren psů se zúčastnil MVDr. L. Široký.
V. Tichá se zúčastnila jednání na MZe s Dr. Krumlem. Informovala P ČMKU o tomto jednání týkajícím se
legislativních opatření zaměřených na množírny psů.



Sjezd ČKS - zvoleno nové předsednictvo



8.12.2014 Eukanuba World Challenge v Amsterodamu – zprávu podal MVDr. L. Široký.



Inventura: Proběhla 15.12.2014; P ČMKU schvaluje navržený odpis majetku.

2. Zprávy z komisí
Zpráva z DR ČMKU
Informace z DR přednesl Ing. R. Fiala
- Připravuje se nová smlouva plemenné knihy s kluby
- Schůzka s programátorem se uskuteční po novém roce
K projednání záležitostí Dostihové a coursingové komise se dostavil předseda DaCK MVDr. S. Chrpa

Zpráva z jednání Dostihové a coursingové komise ze dne 3.12.2014
3a)
3b)

PŘÍLOHA 1

P ČMKU doporučuje vyslovit majitelce i pořadateli napomenutí
Schváleno jednomyslně
Jedná se o úmyslné porušení normativů pořadatelem Klubem chovatelů chrtů ADP (písemně potvrzeno) – P
ČMKU uděluje pořadateli postih dle Národního DaC řádu čl. 7.9. bod 3:
Pořadatel KCHCH ADP – P ČMKU vyslovuje zákaz pořádání jakéhokoliv dostihu/coursingu v termínu 1.1.2015
– 31.12.2015
s výjimkou tréninků
Vedoucí dostihu – P ČMKU vyslovuje zákaz výkonu funkce vedoucího dostihu/coursingu na 1 rok tj. 1.1.2015
– 31.12.2015

Schváleno jednomyslně
Ze strany pořadatele se jedná o opakované porušení řádů - P ČMKU doporučuje DaCK doplnit do řádu kárný
postih pro opakované případy hrubého porušení předpisů.
6)
P ČMKU souhlasí se zajištěním oficiálního překladu
Celý zápis jednomyslně schválen

Zpráva z jednání Dostihové a coursingové komise + školení rozhodčích a adeptů ze dne 3.12.2014
PŘÍLOHA 2

2

Noví rozhodčí: Žaneta Rouchalová, Petr Smrček
P ČMKU jednomyslně schvaluje a jmenuje navržené rozhodčí
P ČMKU bere na vědomí zprávu ze školení rozhodčích

Zpráva ze zasedání Výstavní komise ze dne 9.12.2014

PŘÍLOHA 3 + 3A

Ad 9) P ČMKU konání KV všech plemen mimo NO povoluje
Ad 10) 3. výstava s CAC: Termín zadání na sekretariát ČMKU do konce 1/2015 – upoutávka na web
1) Pozvat zúčastněnou rozhodčí k projednání na Komisi pro rozhodčí
3) P ČMKU žádá o napomenutí vystavovatelky
8) P ČMKU nesouhlasí a výstavu nepovoluje
15) Na základě uskutečněné diskuze P ČMKU tento bod odkládá
16) JBIS a BIS – P ČMKU jednomyslně nesouhlasí. Platí VŘ, JBIS a BIS jsou tituly pro MV a NV
další akce doslané dodatečně
Kromě bodů Ad 9), 8), 15) a 16) P ČMKU schvaluje zápis s přihlédnutím k výše uvedeným doplňkům.
Mladí vystavovatelé – nominace na 2015
Crufts - Anna Nováková
WDS - Eliška Kubínová
EDS - Kateřina Navrátilíková
Schváleno jednomyslně

Komise pro rozhodčí
Směrnice pro delegování rozhodčích – bod 5d) doplnit i do bodu 4
Výsledky závěrečných teoretických zkoušek 4.12.2014:
příjmení
jméno
titul
plemeno
prospěl/neprospěl
Böhm
Martin
Ing.
jezevčík
prospěl
Cepková
Renata
landseer
prospěla
Dreslerová
Šárka
šeltie
prospěla
Gogolínová
Jitka
kolie dlouhosrstá
prospěla
Hamšík Petrová
Lucie
yorkšírský teriér
neprospěla
Hrdličková Jelínková
Edita
Ing.
italský corso pes
prospěla
Lysák
Radovan Ing.
aljašský malamut
prospěl
Michalová
Kateřina
dobrman
prospěla
Mozíková
Petra
MUDr. jezevčík
prospěla
Plundra
Milan
svatobernardský pes
prospěl
Semeráková
Michaela
sibiřský husky
prospěla
Slezák
Martin
hovawart
prospěl
Svatoň
Jiří
německý ovčák
neprospěl
P ČMKU bere na vědomí.
Závěrečné praktické zkoušky se budou konat na výstavách: NVP Hanácká, DuoCACIB, České Budějovice
Výsledky zkoušek na neuznaná plemena
Mgr. Zuzana Brotánková, Lenka Frnčová, Jiří Janda, Antonín Karban - prospěli
P ČMKU jednomyslně schvaluje výše uvedené rozhodčí skupinovými rozhodčími pro skupinu neuznaných plemen
Podmínky pro zařazení mezi mezinárodní rozhodčí splnili: Kristina Vaníčková, Ing. Jan Bušta
P ČMKU jednomyslně schvaluje výše uvedené mezinárodní rozhodčí
Kristina Vaníčková – posuzování soutěží (páry, veteráni, chov. skupiny)
Schváleno jednomyslně
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FCI umožňuje nepsat posudky při počtu více než 80 posuzovaných psů – P ČMKU o zrušení posudků zatím neuvažuje

Zápis z Rady plemenných knih ze dne 15.12.2014

PŘÍLOHA 4

a) P ČMKU nesouhlasí a doplňuje:
Garantem za plemeno je klub a ten má v kompetenci s ohledem na platný standard i gesci za barvy. Nejsou-li
pevně dány barvy ve standardu konkrétního plemene, domluví se klub s příslušným pracovníkem PK na nově
používaném vzorníku (ideálně do 10 používaných barev). Nedojde-li k dohodě, rozhodne o barvách P ČMKU
b) P ČMKU souhlasí. Do 31.1.2015 odebrat vzorky, poslední termín dodání výsledků do 28.2.2015. Odběr je třeba
provést za přítomnosti zástupce klubu.
c) P ČMKU souhlasí
P ČMKU schvaluje zápis s výjimkou bodu a) s přihlédnutím k výše uvedeným doplňkům

Zpráva reprezentanta v Juniorhandlingu WDS

PŘÍLOHA 5

P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek možno proplatit

Zpráva z komise FCI pro flyball

PŘÍLOHA 6

P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek možno proplatit

Zpráva z komise FCI pro mondioring

PŘÍLOHA 7

P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek možno proplatit

Zpráva z komise FCI pro agility

PŘÍLOHA 8

P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek byl již v r. 2014 proplacen na zasedání v lednu 2014. P ČMKU souhlasí
s vyplacením příspěvku na toto zasedání. V příštím roce nebude příspěvek poskytnut.

Zpráva z komise FCI pro záchranné psy

PŘÍLOHA 9

P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek možno proplatit
Na příští zasedání do Tokia je pozván předseda ČMKU, P ČMKU souhlasí

3. Rozpočet ČMKU
P ČMKU schvaluje předložený rozpočet.

4. Valná hromada ČMKU
Návrh nových stanov ČMKU bude po zpracování vyvěšen na webu ČMKU k připomínkování.

5. Došlá pošta
1/12/14

Žádost o poskytnutí příspěvku na zasedání pracovní komise FCI konané v ČR 3/2013 a 9/2013 – v r.
2013 vyplaceno 20.000,-, dle usnesení 217/11/14 možno doplatit.
Schváleno jednomyslně

2/12/14

Informace o konání MS belgických ovčáků a světové výstava belgických ovčáků a žádost o převzetí
záštity - podléhá stanoveným podmínkám; jelikož o akce nebylo dosud požádáno, nejsou povolené a
ČMKU nad nimi nemůže převzít záštitu. Klub v uvedených termínech požádal o konání klubové
výstavy, která byla schválena.
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USNESENÍ
218/12/14

P ČMKU schvaluje úpravu těchto PP pražských krysaříků:
Viking Čekanka – otec nepotvrzen
Pettynka Čekanka – otec nepotvrzen
Engrešt Edjami – oba rodiče neurčeni, PReg
Fenykl Edjami – otec nepotvrzen
Forzítie Edjami – otec nepotvrzen

219/12/14

P ČMKU vyslovuje zákaz pořádání jakéhokoliv dostihu/coursingu s výjimkou tréninků
Klubu chovatelů chrtů anglických dostihových plemen v termínu 1.1.2015 – 31.12.2015

220/12/14

P ČMKU vyslovuje p. Ungermannové zákaz výkonu funkce vedoucího dostihu/coursingu na období
1.1.2015 – 31.12.2015

221/12/14

P ČMKU jmenuje Mgr. Zuzanu Brotánkovou, Lenku Frnčovou, Jiřího Jandu a Antonína Karbana
skupinovými rozhodčími pro skupinu neuznaných plemen

222/12/14

P ČMKU jmenuje Kristinu Vaníčkovou a Ing. Jana Buštu mezinárodními rozhodčími

223/12/14

P ČMKU jmenuje Kristinu Vaníčkovou rozhodčí pro posuzování soutěží (páry, veteráni, chov. skupiny)

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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16:30
čtvrtek 29.1.2015 od 10:00
I. Jarošová
MVDr. L. Široký

