Zápis č. 5
ze s zasedání Předsednictva (P ČMKU) Českomoravské kynologické unie
dne 17.9.2015; ČMKU, Praha 8
Přítomni:
P ČMKU:
Omluven:
Tisková mluvčí:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, J. Janda, M. Kašpar, I. Nováková, Ing. P. Pletka, O.
Vondrouš, J. Kudrnáčová
M. Krinke, DR ČMKU
V. Tichá

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zprávy z komisí
DuoCACIB Brno 2016
Došlá pošta
Různé

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Návrhy na doplňky Zápisního řádu ČMKU:
Návrh na doplnění Zápisního řádu čl. II, bod 8 RPK ze dne 21.5.2015.
P ČMKU mimo návrh RPK doplňuje Zápisní řád čl. X, bod 9 o formulaci:
V případě opakovaného nebo závažného porušení chovatelských předpisů ČMKU nebo FCI ze strany smluvního
chovatelského klubu může předsednictvo ČMKU rozhodnout, že bude zastaveno poskytování chovatelského servisu
tomuto klubu, a to po dobu předem určenou nebo až do odvolání.
Návrh na doplnění Zápisního řádu čl. XII, bod b, poslední odstavec
Jedinci zapsaní v pomocném registru smí být v chovu spojováni výhradně s partnery zapsanými v řádném rejstříku
(FCI) plemenné knihy ČMKU tzn. jedinci s plným průkazem původu (ve všech třech generacích uvedeno jméno a
číslo zápisu plemenné knihy FCI daného jedince).
P ČMKU se seznámilo se zpracovanými připomínkami a souhlasí se závěry komise zpracovatelů. Úpravy budou
zapracovány do Zápisního řádu ČMKU s okamžitou platností.
Zodpovídá: V. Tichá, I. Jarošová
3/6/15 Žádost o stanovisko na inseminaci NO – definitivní podmínky inseminací byly sjednány na schůzce
22.7.2015. Pro inseminaci u jedinců, kteří se dosud nereprodukovali přirozenou cestou, musí být v souladu
s předpisy FCI vyžádán souhlas ČMKU.
6/6/15 Žádost chovatelky o vystavení PP pro štěňata pocházející z nechtěného krytí – anglický kokršpaněl
Sekretariát informoval chovatelku, že vrh musí být zastřešený chovatelským klubem a zároveň klub musí
chovatelku sankcionovat v rámci jeho kompetencí. P ČMKU obdrželo vyjádření Klubu chovatelů loveckých
slídičů, ukončeno.
 V. Tichá vypracovala Manuál pro vedoucí kruhu - Výstavní komise souhlasí, P ČMKU schvaluje
 Namátková kontrola identity psů na MVP a NVP - Metodika byla předložena, bude předmětem dalšího
jednání P ČMKU.

ad Zápis z jednání Komise pro chov a zdraví ze dne 12.6.2015
ad 2) P ČMKU nesouhlasí s doplněním chovných podmínek o kontrolu vrhu, ale důsledně požaduje dodržovat
jednotné chovné podmínky, a to včetně povoleného křížení barev dle FCI – zástupci klubů pro chovatele
pudlů požádali o schůzku, která se bude konat 29.9.2015 na ČMKU.
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 Dostihové licence: Dotaz na evidenci v systému Dogoffice – jsou k dispozici licence italských chrtíků a vipetů,
ostatní plemena budou doplněna
Ad Komise pro sportovní kynologii
Svaz záchranných brigád kynologů nominoval do komise svého zástupce Bc. Viléma Babičku
Schváleno jednomyslně
Ad RPK 15.12.2014
Odvolání proti pozastavení zápisů štěňat na CHS DAMA KRKONOŠE – P ČMKU předává k prošetření DR ČMKU.
1/7/15 Zpráva a žádost KRK KPPPK
PŘÍLOHA 1
z hlediska ČMKU je otázka chovu PK vyřešena, další postupy jsou v pravomoci klubu. 11.8.2015 proběhla
schůzka se zástupci klubu, kde byly dosavadní kauzy uzavřeny.
Nově dotaz K. Beranové na práva k odebírání chovností a zákaz chovu – veškeré dotazy včetně příslušných
ustanovení normativů zodpovězeny přímo tazatelce.
3/7/15 Žádost právního zástupce Staffordshire bullterrier clubu o vysvětlení – bylo předáno právnímu zástupci
ČMKU k vysvětlení některých právních dotazů týkajících se řádů ČMKU. P ČMKU obdrželo vyjádření právního
zástupce, odešle ještě doplňující dotaz na předložený právní výklad řádu.
7/7/15 Žádost o zapisování titulu Master of Dogdancing do PP – předáno na ČKS k předjednání
11/7/15

Stížnost na porušení dohody o jednotných chovných podmínkách pro německé krátkosrsté ohaře – P
ČMKU bere na vědomí odpověď KCH NKO, ukončeno

ad 4/7/14 Odvolání proti rozhodnutí P ČMKU o zákazu zápisu štěňat na chovatelskou stanici OD IVETKY VEL-OM –
chovatelka uvádí, že trest mohl udělit Boxer klub. Zákaz zápisu štěňat na chovatelskou stanici může
vyslovit pouze P ČMKU, které postupovalo v souladu se Zápisním řádem ČMKU. P ČMKU na svém
rozhodnutí i nadále trvá.
ad 3/4/15 Prodej amerického buldoka bez PP – po pozastavení zápisů na chovatelskou stanici CHRISTO ASTERI
zaslala chovatelka vysvětlení, ve kterém potvrdila, že jako chovatel ČMKU odchovala štěňata pod jinou
kynologickou organizací, čímž se dopustila porušení řádu ČMKU. Pozastavení zápisu štěňat na
chovatelskou stanici CHRISTO ASTERI platí i nadále.

2. Zprávy z komisí
Zápis z jednání Výstavní komise ze dne 1.9.2015

PŘÍLOHA 2

ad 4)
ad 9)

Omezení krajských a oblastních výstav – bude předmětem příštího jednání P ČMKU
P ČMKU nesouhlasí se změnou Výstavního řádu ČMKU bod 15a) - protest proti rozhodnutí rozhodčího není
přípustný, je-li podaný jakoukoli osobou, nevztahuje se pouze na vystavovatele
Úprava zadávání titulu BOB a BOS dle řádu FCI schválena jednomyslně
ad 10) …do 14 dnů po obdržení upozornění od ČMKU
P ČMKU jednomyslně schvaluje zápis z Výstavní komise s výjimkou bodu 4, první části bodu 9 a s úpravou bodu 10.

-

-

P ČMKU schválilo návrh vzorových propozic na NVP a MVP.
M. Václavík navrhuje, aby Výstavní komise vypracovala vzorové propozice i pro výstavy krajské, oblastní,
klubové a speciální. P ČMKU souhlasí
P ČMKU schválilo formulář Hlášení o průběhu výstavy – doplnit: podává pořadatel výstavy

Zápis z jednání Komise pro rozhodčí ze dne 27.8.2015
Ad 8)
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PŘÍLOHA 3

Rozhodčí evidovaný ČMKU dodá k 31.1. každého roku potvrzení nebo čestné prohlášení o svém členství
v členském subjektu ČMKU

Schváleno jednomyslně
Zápis Komise pro rozhodčí schválen jednomyslně

Protokol z rozšiřovacích zkoušek ze dne 9.9.2015
příjmení
Frnčová
Frnčo

Mudra

Krejčová, Mgr.
Jílková

Kučerová

Jemelková, PhDr.
Maślanka, MUDr.
Ovesná, RNDr.
Spalová
Kubeš

Leinveber

jméno
Lenka

plemeno
irský vlkodav
deerhound
azawak
Ladislav erdelteriér
americký stafordšírský teriér
stafordšírský bulteriér
Antonín
aljašský malamut
samojed
sibiřský husky
Hana
francouzský buldoček
Zdenka
anglický kokršpaněl
americký kokršpaněl
clumber španěl
kooikerhondje
Martina
anglický buldok
bullmastif
tosa
Simona
maltézský psík
boloňský psík
Tadeáš
whippet
saluki
greyhound
Jaroslava jezevčík
Hana
norwich teriér
norfolk teriér
Robert
yorkshire teriér
norfolk teriér
norwich teriér
west highland white teriér
Tomáš
miniaturní bulteriér

teoretická zk. prospěl/neprospěl

prospěla
prospěla
prospěla
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěl
neprospěl
prospěl
prospěla
prospěla
prospěla
prospěl
prospěl
prospěl
neprospěl
prospěl

P ČMKU schvaluje a rozšiřuje aprobace L. Frnčové, Z. Jílkové, A. Mudry a J. Ovesné na výše uvedená plemena.
K. Hořák splnil podmínky pro udělení skupiny I. a byl přezkoušen při rozšiřovacích zkouškách – P ČMKU schvaluje
Z důvodu velkého zájmu o rozšiřovací zkoušky bude další termín zkoušek ve středu 23.9.2015
Zařazení K. Vaníčkové ke zkouškám – ztráta hospitačních listů zaslaných na ČMKU - hospitace ověřeny ze zpráv
hlavního rozhodčího
Zařazení ke zkouškám schváleno jednomyslně

Zápis z Rady plemenných knih ze dne 7.9.2015

PŘÍLOHA 4

a) Bude projednáno na schůzce klubů pro chovatele pudlů 29.9.2015
b) Zástupci KCH anglického mastifa i Klubu málopočetných dogovitých plemen psů budou pozváni na schůzku
8.10.2015 za účasti M. Václavíka, J. Jandy, O. Vondrouše, J. Kudrnáčové
c) Na základě žádosti Klubu švýcarských salašnických psů P ČMKU ruší PP vrhu B chovatelské stanice BLACK
AND BLACK LOVE. Dále v souladu s čl. X, bod 9 Zápisního řádu vyslovuje zákaz zápisů na CHS BLACK AND
BLACK LOVE a na chovné jedince ve vlastnictví chovatelky R. Sirotkové na 10 let, tj. do 16.9.2025.
Pro: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, J. Janda, M. Kašpar, I. Nováková, Ing. P. Pletka, O. Vondrouš
Zdržela se: J. Kudrnáčová
Návrh byl přijat
d) Schváleno jednomyslně
e) schváleno jednomyslně
f) Případ boerboel Olaf from South Africa – P ČMKU navrhuje následující řešení:
- vzhledem k neplatným podpisům na krycích listech budou v PP s uvedeným psem Olafem from South Africa
zrušeny údaje o otci
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-

-

Pro: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, M. Kašpar, Ing. P. Pletka, O. Vondrouš
Zdrželi se:
I. Nováková, J. Janda, J. Kudrnáčová
Návrh byl přijat
Pochybení chovatelského klubu – zástupci Moloss Clubu budou pozváni k jednání 8.10.2015 (předseda,
hlavní poradce chovu) za účasti M. Václavíka, J. Jandy, O. Vondrouše, .J Kudrnáčové a V. Tiché
Schváleno jednomyslně
Pochybení chovatelky – bude pozvána na schůzku 8.10.2015, konečné řešení bude předmětem příštího
jednání P ČMKU
Schváleno jednomyslně
J. Janda: Pochybení není na straně ČKS, který nemá důvod zpochybňovat pravost PP členské země FCI a za
další chovatelské náležitosti je odpovědný chovatelský klub jako garant chovu plemene.

Zápis z Komise pro chov a zdraví ze dne 3.9.2015

PŘÍLOHA 5

4) Zařazení do chovu feny uchovněné na Slovensku - je v pravomoci klubu, zda fenu zařadí do chovu v ČR. Výsledek
DKK D/D je dle řádů klubu postačující
Zápis schváleno jednomyslně s úpravou v bodě 4.

Zápis ze zasedání Evropské sekce v Oslu

PŘÍLOHA 6

P ČMKU bere na vědomí

Zápis ze zasedání komise FCI CdL

PŘÍLOHA 7

P ČMKU bere na vědomí

Zpráva vedoucího ekipy z ME v coursingu 6.-7.6.2015 Helsinky

PŘÍLOHA 8

P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek je možné proplatit

Zpráva vedoucího ekipy z ME v dostizích 4.-6.9.2015 Hünstetten

PŘÍLOHA 9

P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek je možné proplatit

3. DuoCACIB 2016
Seznam rozhodčích je vyvěšen na webu výstavy, tištěné propozice budou k dispozici do konce září.
Sponzor Royal Canin
Termíny pro další roky: 4.+ 5.2.2017, 3.+ 4.2.2018. Schváleno FCI.

4. Došlá pošta
1/9/15 Žádost Moloss Clubu o zastřešení FCI neuznaného plemene kangal – odloženo na příští jednání, bude
projednáno na plánované schůzce s klubem 8.10.2015
2/9/15 Žádost Klubu severských psů o povolení pořádat Mistrovství ČR v pullingu v Uherském Ostrohu dne
19.9.2015
Schváleno jednomyslně
3/9/15 Žádost o povolení výjimky při inseminaci při 1. krytí:
Briard
fena: Bergerie Mystique Bella’s Liberi CMKU/BRI/5897/11
pes:
Stormfield Seiso At Charson AJ01083501, Velká Británie
Schváleno jednomyslně
Krytí se musí uskutečnit v souladu s řády chovatelských klubů a ČMKU.
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4/9/15 Žádost Klubu chovatelů čivav a naháčů a Klubu chovatelů málopočetných plemen psů o převedení plemene
mexický naháč z KCHČaN do KCHMPP. P ČMKU souhlasí za předpokladu, že plemeno mexický naháč odejde
z KCHČaN jako celek. P ČMKU v tomto případě doporučuje KCHČaN změnit mj. i název klubu.
Schváleno jednomyslně
Nepřítomna I. Nováková
5/9/15 Žádost Klubu chovatelů málopočetných plemen psů o zastavení zápisů na CHS KERBEROS DOG – P ČMKU
předává k prošetření DR ČMKU
Schváleno jednomyslně
6/9/15 Návrh Mops klubu ČR o nové rozdělení barev u plemene mops na všech výstavách na skupiny:
1. Béžový / stříbrný / apricot
2. Černý
Schváleno jednomyslně, platí pro výstavy od 1.1.2016
7/9/15 Žádost Klubu chovatelů málopočetných plemen psů o udělení výjimky pro vystavení PP štěňat narozených
spojení dvou jedinců zapsaných v P Reg u plemene tibetská doga – výjimka v tomto případě není možná.
Jednomyslně neschváleno
8/9/15 Stížnost na chovatelku, která nechává kupírovat uši štěňatům a prezentuje je na veřejných serverech,
stížnost byla zaslána i na Komoru veterinárních lékařů – P ČMKU požádá chovatelku o vyjádření a o objasnění
důvodů
9/9/15 Žádost Dalmatin klubu o přestup do ČMKJ – P ČMKU nemá námitek a přestup schvaluje.
10/9/15 Žádost Klubu švýcarských salašnických psů o zneplatnění PP a zastavení CHS BLACK AND BLACK LOVE na
10 let – bylo předmětem jednání Komise pro chov a zdraví, viz výše
11/9/15 Žádost o dodatečné schválení CACT akce obedience 12.9.2015 v České Lípě – Akce není uvedena v seznamu
plánovaných akcí, P ČMKU trvá na tom, že CACT nemůže být zadán.
12/9/15 Žádost ČMKJ o dodatečné vyžádání CACIT akce, která se konala 7.-9.12.2012 na FCI, o akci nebylo na FCI
požádáno a CACIT byl zadán.
Schváleno jednomyslně

5. Různé









Eukanuba World Dog Show: Na výstavu v Českých Budějovicích bude pozváno 6 nejúspěšnějších jedinců, ze
kterých bude vybrán účastník soutěže.
V. Tichá: Proběhne webinář „Co by měl veterinář vědět o chovu psů s PP“, kterého se V. Tichá zúčastní
V. Tichá: Parlament – stále probíhají jednání o jednotném označování psů
V magazínu Domov (týdeník MF Dnes) probíhá v každém čísle představení jednoho plemene.
Žádost Klubu přátel chodského psa o pořádání EV pro chodské psy 6.8.2016
Schváleno jednomyslně
P ČMKU souhlasí s proplacením faktury za aplikaci hologramů na formuláře PP
Sekretariát zjistí na FCI možnosti pro zasílání žádostí o mezinárodní tituly samotnými chovateli
Sekretariát zjistí u účetní firmy datum roční účetní závěrky

USNESENÍ
17/09/15
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P ČMKU schválilo změnu Výstavního řádu ČMKU, čl. 6, bod h), i)
h) Vítěz plemene - Best of Breed - BOB

18/09/15

19/09/15

Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) a fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy
veteránů) a fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes a fena (NV, CACIB, Klubový
vítěz či Vítěz speciální výstavy). Titul může být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC.
i) Nejlepší z opačného pohlaví - Best of Opposite Sex – BOS)
Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) nebo fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy
veteránů) nebo fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes nebo fena (NV, CACIB,
Klubový vítěz či Vítěz speciální výstavy) opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB.
Rozhodčí evidovaný ČMKU je povinen dodat k 31.1 každého roku potvrzení nebo čestné prohlášení o
svém členství v členském subjektu ČMKU.
P ČMKU jmenuje rozhodčí na tyto aprobace:
příjmení
Frnčová

jméno
Lenka

Mudra

Jílková

Ovesná, RNDr.

plemeno
irský vlkodav
deerhound
azawak
Antonín
aljašský malamut
samojed
sibiřský husky
Zdenka
anglický kokršpaněl
americký kokršpaněl
clumber španěl
kooikerhondje
Jaroslava jezevčík

P ČMKU jmenuje K. Hořáka rozhodčím pro sk. I FCI.
20/09/15

P ČMKU ruší PP vrhu B chovatelské stanice BLACK AND BLACK LOVE pro neodpovídající paternitu.
Dále v souladu s čl. X, bod 9 Zápisního řádu vyslovuje zákaz zápisů na CHS BLACK AND BLACK LOVE a
na chovné jedince ve vlastnictví chovatelky R. Sirotkové na 10 let, tj. do 16.9.2025.

21/09/15

P ČMKU schválilo převedení plemene mexický naháč z Klubu chovatelů čivav a naháčů do Klubu
chovatelů málopočetných plemen psů

22/09/15

P ČMKU schválilo rozdělení barev u plemene mops na všech výstavách s platností od 1.1.2016:
1. Béžový / stříbrný / apricot
2. Černý

23/09/15

P ČMKU schválilo přestup Dalmatin klubu do ČMKJ

24/09/15

P ČMKU jmenuje Bc. Viléma Babičku členem Komise pro sportovní kynologii

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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16:30
22.10.2015 od 10:00, ČMKU
I. Jarošová
MVDr. L. Široký

