Zápis č. 10
ze zasedání Předsednictva (P ČMKU) Českomoravské kynologické unie
dne 2.3.2016; 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
DuoCACIB 2016
Došlá pošta
Různé

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
 Moloss Club byl vyzván k odstranění nedostatků. Zapracováno, klub zašle příslušný normativ ke kontrole,
úkol trvá.
Zodpovídá: J. Kudrnáčová
5/10/15

Žádost Shar-pei Clubu a Moloss Clubu o pomoc při vymáhání náhrady škody za neúčast rozhodčího
na výstavě – NKK se za jednání rozhodčího Antonia di Lorenza omluvil a vyslovil rozhodčímu
důraznou výtku. Otázka finanční kompenzace je nutné řešit přímo mezi pořadatelem výstavy a
rozhodčím. Ukončeno.

 Nový web ČMKU
Bez připomínek
Koordinuje: I. Nováková
1/11/15

Žádost o prošetření RTG DKK boerboela Angel of Sky African Beauty – dvojí výsledek.
KVL sdělila, že případ je již promlčen (2012+2013), nicméně MVDr. Kolín byl upozorněn na
nepřípustnost dvojího snímkování.
MVDr. L. Široký navrhuje pozvat prezidenta KVL k jednání k této problematice.
Pozve osobně MVDr. L. Široký.
Schváleno jednomyslně

1/12/15

Žádost o prošetření paternity vrhu L CHS Miss Mallorca - sekretariát požádal chovatelku o seznam
majitelů vrhu L, dosud bez odpovědi, sekretariát zaurguje
Schůzka se stěžovatelkou plánována na 9.3.2016.

Dozorčí rada ČMKU


Upozornění na odchov pod UCI, CHS Nord Valley – porušení řádů chovatelkou ukončeno.
Schůzka se zástupcem Pudl klubu plánována na 14.3.2016
10/2/16
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Odvolání proti kárnému opatření uděleném Cavalier King Charles Spaniel klubu Čech, Moravy a
Slezska – předáno, materiál je v šetření DR ČMKU

1/2/16 Stížnost na porušení zákona – prezentace kupírovaných jedinců na setkání plemen Moloss Clubu – ČMKU
předala případ k posouzení Státní veterinární správě, která je oprávněna stanovit, zda se v tomto případě
jednalo o porušení zákona 246/92, odpověď zatím nedoručena.
3/2/16 Stížnost na únik informací ze sekretariátu ČMKU – úkol trvá.


Úkol pro Radu plemenných knih: Sjednotit zkratky pro zdravotní vyšetření uvedená v PP potomků – dohoda
s laboratoří Vemodia, poskytne seznam zkratek

Valná hromada ČMKU
ČKS, ČMKJ, MSKS – žádají o odložení VH z důvodu nevyhovujícího termínu. S přihlédnutím k těmto žádostem a
vzhledem k tomu, že s výjimkou hospodářského výsledku (na vědomí) není plánovaný jiný závažný bod, který by bylo
třeba na VH projednat, ČMKU s péčí řádného hospodáře nedoporučuje svolávat v letošním roce VH.
4.6.2016 se uskuteční pravidelné setkání chovatelských klubů
Místo konání: Kongresové centrum hotelu Holiday Inn Brno
Schváleno jednomyslně
Šampion šampionů 2015
Předseda seznámil P ČMKU s vyúčtováním akce ŠŠ
Na příští ročník je nutné dojednat lepší zásobení občerstvením pro návštěvníky, lepší obsluhu v restauraci.
Předběžné termíny k dalšímu jednání v roce 2017: 14. nebo 21. 1. 2017

2. Zprávy z komisí
Komise pro rozhodčí
Teoretické rozšiřovací zkoušky proběhly 18. a 25. 2 2016
příjmení

jméno

Bušta, Ing.

Jan

Eichacker, MVDr.

Klára

Formánek, Ing.

Jiří

Hutěčka, Ing.

Vladimír

Kočová, MVDr.
Kučerová Chrpová,
Ing.

Jana

Rybárová, Mgr.
Raba, MUDr.
Smékal
Štursová

Václava
Milan
Dalibor
Gabriela
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Veronika

plemeno
belgický grifonek
bruselský grifonek
brabantík
irský teriér
welsh teriér
výmarský ohař
maďarský ohař
krátkosrstý
maďarský ohař
drátosrstý
Parson Russell teriér
Jack Russell teriér
kerry blue teriér
velký münsterlandský
ohař
čínský chocholatý pes
čivava
king Charles španěl
tibetský španěl
lakeland teriér
patterdale teriér

teoretická zk.
prospěl/neprospěl

prospěl
prospěl
prospěl
prospěla
prospěla
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěla
prospěla
prospěla
prospěl
prospěl
prospěl
omluvena

Vaníčková
Leinveber

Kristina
Tomáš

Němcová

Lenka

sibiřský husky
stafordšírský bulteriér
laggotto romagnolo
portugalský vodní pes
španělský vodní pes
sussex španěl
americký vodní pes

prospěla
prospěl
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla

Schváleno jednomyslně
Lenka Němcová – Komise pro rozhodčí doporučuje schválit výjimku při praktických zkouškách: neprovádět
praktickou zkoušku na plemena americký vodní pes a španělský vodní pes
Schváleno jednomyslně
Pohovor s MVDr. M. Štouračem – chybně zadané tituly Národní vítěz a čekatelství CAC ČMKU u plemene německá
doga na NVP v Brně 9.1.2016 - P ČMKU odebírá zadaná čekatelství CAC ČMKU titul NV, BOB a titul Šampion ČMKU
vydaný feně VALHALLA HERA TOP DOG na základě neoprávněně uděleného CAC ČMKU. Komise pro rozhodčí
doporučuje vyslovit rozhodčímu napomenutí.
Schváleno jednomyslně, P ČMKU ruší výše uvedené tituly a uděluje rozhodčímu napomenutí
Na vědomí Výstavní komisi
17.3.2014 je plánováno setkání s konzultanty pro skupiny. Hlavním bodem jednání je znění nového Řádu pro
jmenování rozhodčích

Zápis ze zasedání Dostihové a coursingové komise ze dne 16.1.2016

PŘÍLOHA 1

Schváleno jednomyslně

Zápis ze zasedání Dostihové a coursingové komise ze dne 13.2.2016

PŘÍLOHA 2

ad 1) Navrácení možnosti národního certifikátu – P ČMKU nesouhlasí se zavedením národního certifikátu, situaci
v návaznosti na Směrnici o certifikátech a Mezinárodní dostihový řád prověří V. Tichá
Zápis schváleno jednomyslně s výjimkou národních certifikátů

Komise pro SW
I. Nováková seznámila P ČMKU s naprogramovanými novinkami dle listopadového jednání. Urgováno, dosud není
naprogramováno vše, další programování pokračuje.
P ČMKU souhlasí se svoláním schůzky s programátorem a zodpovědnou firmou.
Jednání s PhDr. Hájkem - profesní sdružení bezpečnostních služeb
P ČMKU bere na vědomí

3. DuoCACIB
MVDr. L. Široký podal informaci o zúčtování akce.
Poděkování sponzorovi Royal Caninu, bude vyhotoven pohár pro sponzora
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4. Došlá pošta
1/3/16

Žádost Klubu chovatelů naháčů ČR, z.s. o řešení případu čínského chocholatého psa Crest-Vue’s Civil
Disturbance – doklady doložené k zápisu do plemenné knihy jsou adekvátní a obvyklé. P ČMKU upozorní
klub, že pes byl řádně klubem uchovněn, je i k dnešnímu dni veden v seznamu chovných psů na
oficiálním webu klubu.
Sekretariát požádá klub o vysvětlení.

2/3/16

Stížnost na postup Moloss Clubu CZ ve věci neuzavření smlouvy s nečlenem – P ČMKU považuje postup
MC za nestandardní.
Materiály prověří a MC požádá o vyjádření J. Kudrnáčová

3/3/16

Žádost o dodatečné schválení inseminace – P ČMKU výjimečně dodatečně schvaluje (k inseminaci nebyl
objektivní důvod)
Boerboel
Fena:
Eleonor Ballotada, NReg/BOE/98/10
Pes:
Izar Tyson Ballotada, NReg/BOE/176/12/15
P ČMKU vyslovuje chovatelce napomenutí. Sekretariát předá na vědomí Moloss Clubu CZ.
Pro:
MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, J. Janda, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, Ing. P. Pletka,
O. Vondrouš
Zdržela se: I. Nováková

4/3/16

Žádost Klubu severských psů o radu v případě předem nepovolené inseminace – P ČMKU dodatečně
schvaluje inseminaci:
Samojed
Fena:
Comedy in MY Heart Tatranská žiara, CMKU/S/2487/-14/13
Pes:
Dragviken’s Hanniball of Samson, PKR.V-12642
KSP informoval P ČMKU, že vzniklou situaci bude s chovatelkou řešit. P ČMKU doporučuje klubu vyslovit
chovatelce napomenutí.
Pro:
MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, J. Janda, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, Ing. P. Pletka,
O. Vondrouš
Zdržela se: I. Nováková

P ČMKU upozorňuje, že výjimky pro inseminaci provedenou při prvním krytí budou nadále schvalovány pouze
v řádně odůvodněných případech (specifikované zdravotní důvody, import zmraženého spermatu ze vzdáleného
zahraničí apod.), a to zpravidla pouze pro zahraniční krytí. O povolení je třeba žádat s dostatečným časovým
předstihem.
5/3/16

Žádost klubu chovatelů honičů o výjimku pro inseminaci při prvním krytí
Basset Hound
Fena: Dorothy Bohemia Gorgony, CLP/BH/5826/14
Pes: Switherland Distant Image, KC
Schváleno jednomyslně

5. Různé
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MVDr. L. Široký pozván na akci Šampion šampionů Slovenska 1.4.2016, P ČMKU souhlasí



Osobně se dostavila MUDr. R. Bočanová, aby projednala případ odchovů dobrmanů bez PP v CHS
HALIT PAŠA. P ČMKU se seznámilo s podklady a zkonstatovalo, že chovné jedince v majetku CHS
HALIT PAŠA převedené na nového majitele nelze zpětně penalizovat v rámci postihu této chovatelky.
P ČMKU doporučilo klubu vyslovit nabyvateli převedených psů napomenutí za porušení normativů
(chybí řádné nahlášení převodu chovných jedinců).



Nominační výstavy pro Crufts:
na 2017: DuoCACIB 6.2.2016 (schválená), České Budějovice 8.-9.10.2016
na 2018: DuoCACIB 4.2.2017, Mladá Boleslav 12.-13.8.2017
Schváleno jednomyslně, podléhá schválení Crufts

USNESENÍ
57/03/16
58/03/16

59/03/16
60/03/16

P ČMKU schvaluje konání schůzky chovatelských klubů dne 4.6.2016 v Kongresovém centru hotelu
Holiday Inn v Brně
P ČMKU odebírá čekatelství CAC ČMKU titul NV, BOB zadaný u plemene německá doga na NVP v Brně
9.1.2016 a titul Šampion ČMKU vydaný feně VALHALLA HERA TOP DOG na základě neoprávněně
uděleného CAC ČMKU.
P ČMKU uděluje rozhodčímu MVDr. M. Štouračovi napomenutí za chybně zadaná čekatelství a tituly.
P ČMKU uděluje chovatelce Ing. M. Kynclové napomenutí za porušení řádu.

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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15:15
14.4.2016 od 10:00, ČMKU Praha
I. Jarošová
MVDr. L. Široký

