Zápis č. 9
ze zasedání Předsednictva (P ČMKU) Českomoravské kynologické unie
dne 11.2.2016; ČMKU, Praha 8
Přítomni:
P ČMKU:
DR ČMKU:
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
V. Tichá

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zprávy z komisí
DuoCACAIB 2016
Došlá pošta
Různé

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání


Moloss Club byl vyzván k odstranění nedostatků. Zapracováno, klub zašle příslušný normativ ke kontrole.

5/10/15

Žádost Shar-pei Clubu a Moloss Clubu o pomoc při vymáhání náhrady škody za neúčast rozhodčího
na výstavě – ČMKU informovala Norský kennel club, přijato k řešení, zatím bez konkrétní odpovědi,
sekretariát zašle další urgenci. V případě, že ČMKU neobdrží odpověď, požádá o pomoc FCI.
Schváleno jednomyslně

 Nový web ČMKU – prezentace dodána a schválena, členové P ČMKU zašlou do týdne své návrhy ke vzhledu a
funkčnosti webu na sekretariát.
 Úpravy Řádu pro jmenování rozhodčích
Předložena konečná verze
Schváleno jednomyslně, s platností od 1.4.2016
1/11/15

Žádost o prošetření RTG DKK boerboela Angel of Sky African Beauty – dvojí výsledek. MVDr. Snášil
potvrdil výsledek C/C, vyhodnoceno 26.9.2012. Další vyhodnocení: Snímky vyhotoveny 11.9.2013
(MVDr. Kolín) , vyhodnoceno MVDr. Duchkem jako A/B, datum neuvedeno.
Jako první byla fena vyhodnocena v r. 2012 s výsledkem C/C, který bude uveden v plemenné knize.
Sekretariát oznámí případ Komoře veterinárních lékařů, neboť pes byl 2x rentgenován.

1/12/15

Žádost o prošetření paternity vrhu L CHS Miss Mallorca – Moloss Club nemá pochybnosti o
správnosti paternity.
Stěžovatelka složila zálohovou kauci, P ČMKU nařizuje kontrolu paternity.
P ČMKU stanovuje stejné podmínky, jako v předešlých případech, tj. u odběru bude přítomen určený
zástupce ČMKU, který odebrané vzorky odešle do Genomie. Paternita bude provedena u všech
štěňat.
Zodpovědná osoba J. Janda + 1 člen DR. Stěžovatelka bude pozvána na ČMKU k ujasnění podrobnosti.
Sekretariát požádá chovatelku o seznam majitelů vrhu L.

6/12/15

Stížnost na chovatelku ČMKU odchovávající štěňata bez PP (věrohodně doloženo) – chovatelka
potvrdila vlastní odchovy bez PP na jedincích ve vlastnictví jejích dětí, tj. závažné porušení Zápisního
řádu ČMKU, Preambule, bod 3: S chovatelstvím je neslučitelný chov jakéhokoli plemene bez průkazu
původu vydaného národní kynologickou organizací zastřešenou FCI a podpora tohoto konání. …
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P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 zastavuje zápis štěňat na chovatelskou
stanici AMILKA na dobu neurčitou a zároveň vyslovuje zákaz chovu na chovné jedince v majetku
chovatelky na dobu neurčitou.
Schváleno jednomyslně

Dozorčí rada ČMKU


Upozornění na odchov pod UCI, CHS Nord Valley
- Pudl klub v souladu se Směrnicí pro vydávání zápisových a tetovacích čísel řádně potvrdil platnost žádanky a
zaslal na plemennou knihu (PK) přihlášku k zápisu štěňat CHS NORD VALLEY (nepotvrzenou razítkem klubu)
- Pes Wekays Tyler je uchovněn v UCI (chovnost UCI zaslána na PK od Pudl klubu).
- PK vrátila materiály klubu 11.8.2015 s tím, že vrh nemůže být vystaven na základě dodaných podkladů
- DR ČMKU obdržela podklady, ze kterých vyplývá, že štěňata byla zapsána v UCI pod názvem CHS VON NORTH
VALLEY, matka vrhu Royal Lady for You je v PK stále registrována na CHS NORD VALLEY.
- Dále byla doložena smlouva o prodeji štěněte, na které je jako chovatelka a prodávající uvedena majitelka CHS
NORD VALLEY. Smlouva uvádí, že se jedná o štěně s PP FCI. Prodávající tak vědomě uvedla novou nabyvatelku
v omyl.
DR ČMKU konstatuje, že došlo k porušení Zápisního řádu ČMKU ze strany Pudl klubu i ze strany chovatelky. DR
ČMKU doporučuje P ČMKU projednat možnost postihu pro klub i chovatelku.
Chovatelka a zástupce klubu se nedostavili na plánovanou schůzku (klub omluven). Chovatelka zaslala
10.2.2016 vysvětlení.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a k tomu, že chovatelka na svém webu propaguje chov pod UCI,
dochází k porušení Zápisního řádu ČMKU, Preambule, bod 3: S chovatelstvím je neslučitelný chov jakéhokoli
plemene bez průkazu původu vydaného národní kynologickou organizací zastřešenou FCI a podpora tohoto
konání. …
P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 zastavuje zápis štěňat na chovatelskou stanici NORD
VALLEY na dobu neurčitou a zároveň vyslovuje zákaz chovu na chovné jedince v majetku chovatelky na dobu
neurčitou.
Schváleno jednomyslně

2. Zprávy z komisí
Komise pro rozhodčí ze dne 14.1.2016

PŘÍLOHA 1

8) z 27.8.2015 P ČMKU vyřazuje Ing. Miluši Böhmovou ze seznamu rozhodčích ČMKU – nedoložila své
členství v ČMKU, na výzvy nereaguje
2) P ČMKU jmenuje tyto mezinárodní rozhodčí: Petr Adam, PhDr. Radim Kašpar
3) P ČMKU jmenuje tyto rozhodčí pro posuzování závěrečných soutěží:
Karel Hořák (mimo JBOD, BOD, JBIS, BIS, JH)
Ing. Veronika Kučerová Chrpová (mimo JBOD, BOD, JBIS, BIS)
10) Úprava výstavního řádu – vyjmout čl. 15, bod e)
Schváleno jednomyslně s platností od 1.3.2016
12) P ČMKU nesouhlasí se zrušením soutěže Dítě a pes, soutěž bude povolena pouze na klubových a
speciálních výstavách
platnost od 1.3.2016
Zápis jednomyslně schválen vyjma bodu 12.
-
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Lenka Fairaislová – žádost o rozšíření na německé dogy
Schváleno jednomyslně
Kristina Vaníčková – ukončená aprobace na grónského psa

Schváleno jednomyslně, P ČMKU jmenuje Kristinu Vaníčkovou rozhodčí pro plemeno grónský pes
-

Rozhodčí je povinen umožnit kontrolu identity psa v kruhu v průběhu posuzování. Pracovníci kontroly
budou označeni visačkou.
Schváleno jednomyslně, bude rozesláno organizátorům MVP a NVP a rozhodčím

-

MVDr. Štourač omluvil se ze schůzky k podání vysvětlení chybného zadávání titulů.
Návrh J. Jandy: Pozvat k vysvětlení znovu
Schváleno jednomyslně

Zápis z jednání Komise pro sportovní kynologii ze dne 1.12.2015

PŘÍLOHA 2

Projednána již 17.12.2016
Schváleno jednomyslně

Zpráva ze zasedání Výstavní komise FCI

PŘÍLOHA 3

P ČMKU bere na vědomí

Zpráva ze zasedání Komise rozhodčích a Výstavní komise FCI

PŘÍLOHA 4

P ČMKU bere na vědomí

3. DuoCACIB
PŘÍLOHA 5
MVDr. L. Široký podal informaci o průběhu výstavy DuoCACIB konané 6.-7.2.2016 v Brně.
Výstava proběhla bez závad a byla kladně hodnocena.

4. Došlá pošta
1/2/16 Stížnost na porušení zákona – prezentace kupírovaných jedinců na setkání plemen Moloss Clubu –
nejednalo se o akci schvalovanou ČMKU. ČMKU předá případ k posouzení Státní veterinární správě, která je
oprávněna stanovit, zda se v tomto případě jednalo o porušení zákona 246/92.
2/2/16
-

Žádost o schválení CACT SZBK na rok 2016:
24.1.2016 – Bohemia Cup – RH-LB/CACT – nelze schválit, akce již proběhla
21.2.2016 – Šumavský pohár – ZLP3/CACT
6.3.2016 – Český pohár ZLP – ZLP3/CACT
28.5.2016 – Pohár prezidenta – ZZP3/CACT
10.6.-12.6.2016 - Intercup Humanity – RH-TB, FLB, FB/CACT
9.7.2016 – Bohemia Cup – RH-TB/CACT
10.7.2016 – Bohemia Cup – RH-WB/CACT
16.7.2016 – Bohemia Cup - RH-FLB/CACT
17.7.2016 – Bohemia Cup - RH-FB/CACT
23.7.2016 – Český pohár - ZVP3/CACT
6.8.2016 - Eurocup - RH-WB/CACT
27.8.2016 – Český pohár – ZTV3/CACT
3.9.2016 – Český pohár - ZZP3/CACT
1.10.2016 – Mistrovství SZBK ČR - ZPJ/CACT
15.10.2016 – Český pohár – ZZS/CACT
Schváleno jednomyslně vyjma akce z 24.1.2016

3/2/16 Stížnost na únik informací ze sekretariátu ČMKU – bude předmětem dalšího šetření.
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4/2/16 Žádost o schválení CACT, CACIT akcí ČKS
Schváleno jednomyslně, CACIT podléhá schválení FCI

PŘÍLOHA 6

5/2/16 Žádost ČKS o změnu delegáta FCI v komisi pro agility
Schváleno jednomyslně, novým delegátem je Eva Lačnáková
6/2/16 Žádost o prošetření poplatků DuoCACIB – (již řešila DR ČMKU). Diferencované platby by měly být
specifikovány. DR ČMKU doporučuje uvést do souladu platby pro další ročníky DuoCACIB.
Pro další ročníky bude poskytnuta sleva pro české občany, kteří mají psy zapsané v české plemenné knize.
Schváleno jednomyslně
7/2/16 Žádost o příspěvek na Mistrovství světa flanderských bouvierů 21.-23.10.2016
V souladu s usn. 44/08/11 P ČMKU schvaluje jednomyslně standardní příspěvek.
8/2/16 Žádost o povolení výjimky při inseminaci při 1. krytí:
- Černý ruský teriér
fena: Halva Sladkaya s Zolotogo Grada, CMKU/CET/1483/-14/13
pes: Ermak Ter’Avalon, RKF
Schváleno jednomyslně
-

Leonberger
fena: Adela Leon Moravia, CLP/L/5023
pes: Kipazin Kiss of Flames, EST-04033/09
Schváleno jednomyslně

-

Gordon setr
fena: Celtic Carpediem Samarkan Kochanej Emilki, CLP/GS/6523
pes: Sunsetter's Sign 'O' The Times, GKC 3241
Schváleno jednomyslně

-

Black and Tan Coonhound
fena: Blessed Remi Blossoming Meadow, CLP/BTC/34
pes: Windbourne Every Hand’s a Winter, AKC HP12251701
Schváleno jednomyslně

-

Irský červenobílý setr
fena: Tuscanors Caispern, CLP/RWS/286/15
pes: Killary’s Grand Venture with Vanders and Romaunt, AT0905197
Schváleno jednomyslně

-

Novofoundlandský pes
fena: Xara Magic Gold od Jihlavské brány, CMKU/NF/5780
pes: Rambo Highlander od Trojsko skály, CMKU/NF/6027
Schváleno jednomyslně

-

Černý ruský teriér
fena: Cita Balu z Jabkenických doubků, CMKU/CET/1460/13/15
pes: General Gromov Noch na Kupalu, 17/3316
Schváleno jednomyslně
Veškerá krytí se musí uskutečnit v souladu s řády chovatelských klubů a ČMKU.
9/2/16 Žádost o úpravu standardu českého fouska
Úprava: délka mozkovny pes: 13 cm, délka čenichové partie pes: 14 cm
Schváleno jednomyslně, bude odesláno na FCI
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10/2/16

Odvolání proti kárnému opatření uděleném Cavalier King Charles Spaniel klubu Čech, Moravy a
Slezska - P ČMKU nezasahuje do kárných opatření udělených klubem a nezpochybňuje oprávnění
klubu postihovat chovatele ve vlastní kompetenci.
P ČMKU předává DR ČMKU, která prověří, zda klub jednal v souladu se svými normativy.

11/2/16

Žádost Boxerklubu ČR, ÚP Staňkov o poskytnutí příspěvku k 90. výročí založení klubu (jubilejní
výstava 2.4.2016) – ČMKU poskytne pohár BOS a BOB

Na vědomí:
 Odpověď revizní komise Klubu chovatelů naháčů H. Kocmanové
P ČMKU bere na vědomí


Oznámení Klubu chovatelů naháčů o dočasném pozastavení chovu a podmínečném vyloučení - P ČMKU
bere na vědomí a upozorňuje KCHN, že klub není oprávněn pozastavit chov jako takový. Klub je oprávněn
v souladu se Zápisním řádem ČMKU, čl. X, bod 9 pozastavit zápis štěňat na chovatelskou stanici pro konkrétní
plemeno, které zastřešuje.

5. Různé
- Úkol pro Radu plemenných knih: Sjednotit zkratky pro zdravotní vyšetření uvedená v PP potomků

USNESENÍ
46/02/16
47/02/16

48/02/16

49/02/16
50/02/16
51/02/16

52/02/16
53/02/16

54/02/16
55/02/16
56/02/16

P ČMKU nařizuje prošetření paternity vrhu L CHS Miss Mallorca.
P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 zastavuje zápis štěňat na chovatelskou
stanici AMILKA na dobu neurčitou a zároveň vyslovuje zákaz chovu na chovné jedince v majetku
chovatelky na dobu neurčitou.
P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 zastavuje zápis štěňat na chovatelskou
stanici NORD VALLEY na dobu neurčitou a zároveň vyslovuje zákaz chovu na chovné jedince
v majetku chovatelky na dobu neurčitou.
P ČMKU vyřazuje Ing. Miluši Böhmovou ze seznamu rozhodčích
P ČMKU jmenuje tyto mezinárodní rozhodčí: Petr Adam, PhDr. Radim Kašpar
P ČMKU jmenuje tyto rozhodčí pro posuzování závěrečných soutěží:
Karel Hořák (mimo JBOD, BOD, JBIS, BIS, JH)
Ing. Veronika Kučerová Chrpová (mimo JBOD, BOD, JBIS, BIS)
Úprava Výstavního řádu ČMKU,– vyjmout čl. 15, bod e), s platností od 1.3.2016
Úprava Výstavního řádu ČMKU, čl. 7, bod 2a) doplnit: Na klubových a speciálních výstavách, pro děti
starší 3 let a mladší 9 let za podmínek stanovených pro soutěž Mladý vystavovatel (Junior Handling).
S platností od 1.3.2016
P ČMKU schvaluje úpravu standardu českého fouska: délka mozkovny pes: 13 cm, délka čenichové
partie pes: 14 cm
P ČMKU schvaluje 2. vydání Řádu pro jmenování rozhodčích
P ČMKU jmenuje Kristinu Vaníčkovou rozhodčí pro plemeno grónský pes

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
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15:40
2.3.2016 od 10:00, ČMKU Praha
I. Jarošová

Za správnost:
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MVDr. L. Široký

