Zápis č. 13
ze zasedání Předsednictva (P ČMKU) Českomoravské kynologické unie
dne 28.6.2016; Zbraslav u Brna
Přítomni:
P ČMKU:
DR ČMKU:
Omluveni:
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, H. Matějeková, P. Márová, P. Kalaš
tisková mluvčí V. Tichá, Ing. R. Fiala

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zprávy z komisí
Zhodnocení setkání chovatelských klubů 2016
Došlá pošta
Různé

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání


Nový web ČMKU
Nový web je již v provozu, opravují se zjištěné drobné nedostatky. V rubrice PORADNA je nové oddělení
WEB, kam je možné vkládat připomínky – přímé propojení s webmasterem.
Koordinuje: I. Nováková



Problematika dvojího rentgenování DKK - projednáno s KVL, MVDr. M. Snášilem. Pokud se pes zrentgenuje,
není možné RTG opakovat znovu. Záznam o provedení RTG musí být zapsán do PP psa. Ukončeno.

1/12/15 Žádost o prošetření paternity vrhu L CHS Miss Mallorca – P ČMKU obdržela kontakty na jedince z vrhu.
Sekretariát odeslal stěžovatelce návrh smlouvy a kalkulaci nákladů v případě, že se prokáže správná
paternita. Stěžovatelka smlouvu doplnila o vlastní návrhy a zaplatila další nevyžádanou zálohu. P ČMKU trvá
na původní smlouvě vytvořené právním zástupcem, na doplňky nereflektuje; způsob a postup bude shodný
jako v předchozích případech. Nevyžádanou zálohu ČMKU vrátí stěžovatelce.
Pro: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, M. Kašpar, I. Nováková, Ing. P. Pletka
Zdrželi se: J. Janda, J. Kudrnáčová

Dozorčí rada ČMKU
Kontrola účetních dokladů - chybějící schvalovací podpisy byly doplněny.
2/3/16

Stížnost na postup Moloss Clubu CZ ve věci neuzavření smlouvy s nečlenem – P ČMKU považuje postup
MC za nestandardní – P ČMKU souhlasí s navrženou schůzkou za účasti J. Kudrnáčové, Ing. J. Kubeše a P.
Márové; schůzka proběhne v prostorách ČMKU 16.8.2016.
Schváleno jednomyslně

4/4/16 Stížnost na diskriminační postupy Klubu přátel psů pražských krysaříků – řešila DR ČMKU.
Zjištění: Na základě usnesení ČS KPPPK ze dne 18.4.2015 bylo stěžovateli s okamžitou platností pozastaveno
členství v KPPPK a současně pozastaven chovatelský servis - požadavek doložit podklady k finančním
transakcím na jeho účtu pro podezření spáchání trestného činu při správě cizího majetku. Podle šetření
Policie ČR nenaplnilo jednání stěžovatele podstatu trestného činu. Navíc se nejedná o porušení normativů
KPPPK nebo ČMKU, ale o občanskoprávní záležitost.
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Dle čl. 3.5. Stanov KPPPK výbor rozhoduje o pozastavení členství do doby konání členské schůze (o tomto
pozastavení rozhodla přímo ČS) a pozastavením členství se rozumí dočasné přerušení práv a povinností
člena. O vyloučení člena rozhoduje členská schůze.
Další ČS konaná dne 27.2.2016 záležitost neprojednala a neuzavřela. Stěžovatel nebyl na ČS pozván a neměl
možnost vyjádření (porušení Stanov KPPPK čl. 3.5). Na vyžádání DR ČMKU zaslal KPPPK usnesení z této ČS
dne 26.6.2016, zápis z ČS nebyl v době stížnosti k dispozici. ČS ze dne 27.2.2016 se případem nezabývala a
neuzavřela jej.
Kárná opatření v KPPPK řeší Postup při porušení normativů. Pozastavení chovatelského servisu do členské s
chůze je možné až při 3. případu porušení normativů. V tomto případě se o porušení normativů nejedná.
DR ČMKU doporučuje informovat KPPPK, že v tomto případě postup neodpovídal normativům klubu a je
třeba neprodleně případ dořešit v souladu s nimi.
Pro:
MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, J. Janda, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, Ing. P. Pletka
Zdržela se:
I. Nováková
P ČMKU akceptuje návrh DR ČMKU
5/4/16 Stížnost na postup Klubu chovatelů naháčů ve věci dočasného zákazu využití chovných jedinců v chovu –
v této věci byla svolána schůzka se zástupci KCHN, řeší komise ve složení Ing. J. Kubeš, J. Kudrnáčová, P.
Márová.
Na schůzce bylo projednáno: KCHN udělil dočasný zákaz využití chovných jedinců ve spolumajitelství
chovatelky za nakrytí feny psem s vyšetřením na DOV neplatným v době krytí. Vyšetření krycího psa bylo
provedeno 13 dní po krytí, k pochybení chovatelky došlo. Chovatelka uznala chybu (nezkontrolovala platnost
očního vyšetření u krycího psa), fena nezabřezla. Zákaz využití chovných jedinců se vztahuje na fenu Jannet
Nort Brun nakrytou psem bez vyšetření a na chovného psa v majetku chovatelky Blackyho Nort Brun, který
nemá souvislost s inkriminovaným krytím. Odvolání/stížnost chovatelky bylo podáno prostřednictvím KRK,
která následně o odvolání informovala výbor. Pes byl v r. 2016 převeden na Slovensko.
Závěr: vyslovené kárné opatření je neúměrné k provinění, které chovatelka uznala a které bylo napraveno. P
ČMKU doporučuje KCHN přehodnotit výši postihu, zejména ve vztahu k zákazu využití psa Blackyho
Nort Brun. P ČMKU žádá KCHN o vyjádření, zda a jak bylo doporučení P ČMKU aplikováno.
Schváleno jednomyslně
6/4/16 Žádost Klubu ruských a asijských psů o přijetí opatření; upozornění na závažné porušování chovatelských
předpisů ČMKU a FCI – všechny strany byly pozvány k jednání za účasti J. Kudrnáčové, Ing. J. Kubeše a P.
Márové. Schůzka se uskutečnila 10.5.2016. Klubu bylo objasněno, že nelze penalizovat chovatele za odchovy
bez PP FCI rodinných příslušníků. Nedošlo k porušování předpisů ČMKU ani FCI, komise doporučila klubu
uzavřít s chovatelem smlouvu pro chov nečlena. Sekretariát obešle klub s dotazem, jak byl případ ukončen.
8/4/16 Označování chovatelské dokumentace falešným razítkem – v této věci proběhne nová schůzka dne
13.7.2016 od 13:00 za přítomnosti komise ve složení MVDr. L. Široký, I. Nováková, V. Tichá. Pozváni budou
chovatelé CHS DEL MONTE DE HAYA, INSPICITA VITA a TAKYTAK. Předmětem jednání bude mj. i PP shiby
MEGAMI ITTOUSEI GO YOU DJENIMA.
Do vysvětlení a vyřešení případu P ČMKU pozastavuje v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 zápis
vrhů na CHS DEL MONTE DE HAYA a zároveň vyslovuje zákaz chovu na chovných jedincích v majetku
chovatelky.
Schváleno jednomyslně
V souladu s platným Řádem pro jmenování rozhodčích ČMKU P ČMKU pozastavuje Ing. Haně Petrusové
činnost rozhodčího do vysvětlení a vyřešení výše uvedeného případu.
Schváleno jednomyslně
Žádost DEL MONTE DE HAYA o možnost stanovení maternity po uhynulé matce z příbuzných jedinců –
pokud bude laboratoř schopna sestavit DNA profil dle testovaných jedinců a ověřit tak parentitu feny KAVKY
KALIFA BOHEMICA, P ČMKU nemá námitky vůči tomuto postupu. Vše by mělo probíhat v součinnosti
s chovatelským klubem.
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Terminář akcí ČMKU 2017:
Valná hromada: 25.3.2017 – chráněný termín!
Šampion šampionů: 2015 21.1.2017
DuoCACIB: 4.-5.2.2017
1/5/16 Žádost o prozatímní členství a navázání spolupráce s Boerboel Clubem CZ, z.s. – P ČMKU obdrželo dopis
vyjadřující nesouhlas s přijetím Boerboel Clubu CZ za člena ČMKU pod vedením současného výboru.
P ČMKU vyžádá od Boerboel Clubu CZ seznam chovných jedinců včetně uvedení jejich majitelů ke kontrole.
2/5/16 Stížnost na Klub chovatelů naháčů na neoprávněné rozhodnutí o pozastavení chovu na chovné jedince –
v této věci byla svolána schůzka se zástupci KCHN, řeší komise ve složení Ing. J. Kubeš, J. Kudrnáčová, P.
Márová.
Na schůzce bylo projednáno: došlo k zákazu využití 7 chovných jedinců v majetku chovatelky na dobu
neurčitou na základě krytí psa v době krytí údajně neplodného, nedoloženo. Klub nikdy nevyžádal vyšetření
spermatu. Majitelka psa nebyla KCHN pozvaná ke kárnému řízení, nebyla vyzvána k podání vysvětlení. Dle
sdělení poradkyně chovu šlo o opakovaný chovatelský přestupek majitelky psa (postihy v r. 2011, 2012).
Majitelka psa se údajně přiznala, že pes byl v době krytí léčený, nebylo doloženo.
Závěr: vyslovené kárné opatření nebylo uděleno za prokázanou vinu a nemá oporu v normativech KCHN. O
neplodnosti psa neexistují k dnešnímu dni důkazy. Neadekvátní je i výše postihu. P ČMKU doporučuje
zrušit kárný postih za provinění, které nebylo prokázáno.
Způsob úhrady za krytí je věcí občanskoprávní dohody mezi majitelem psa a majitelem feny (viz
Zápisní řád ČMKU, čl. VII, bod 9 a Chovatelský řád FCI, čl. 8-12), kluby nejsou kompetentním orgánem
pro řešení těchto smluvních vztahů.
P ČMKU žádá KCHN o vyjádření, zda a jak bylo jeho doporučení aplikováno.
Schváleno jednomyslně
Na schůzce se zástupci KCHN byla dále projednána současná situace v KCHN, kdy odstoupila kompletní kontrolní a
revizní komise. Orgány klubu tímto nejsou dle stanov KCHN kompletní. Na schůzce bylo zástupcům klubu
doporučeno bez prodlení řešit situaci svoláním mimořádné členské schůze. Zástupci klubu akceptují doporučení a
budou o něm jednat.
P ČMKU jednomyslně souhlasí se závěrem komise a žádá KCHN, aby uspořádal mimořádnou členskou schůzi
nejpozději do konce září 2016. S nekompletními orgány danými stanovami KCHN se klub vystavuje riziku možnosti
pozastavení členství v ČMKU.
Schváleno jednomyslně
5/5/16 Stížnost na předsedu DaCK – řeší DR ČMKU, P ČMKU vyčká na závěry šetření, úkol trvá
Schváleno jednomyslně
10/5/16 Upozornění Klubu ruských a asijských ovčáckých psů na porušování předpisů ČMKU a FCI – sekretariát
požádal chovatelku o vyjádření. Chovatelka se nevyjádřila. P ČMKU považuje předložené důkazy o chovu
pod ne-FCI organizací za dostačující a pozastavuje v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 zápis
vrhů na CHS GRIZZLY BEAR na dobu neurčitou a zároveň vyslovuje zákaz chovu na chovných jedincích
v majetku chovatelky.
Schváleno jednomyslně
-
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21.6.2016 jednání s Royal Canin v Paříži, zprávu přednesl MVDr. L. Široký
Termíny FCI pro zveřejnění CACIB výsledků na webu FCI – není povinný termín na zpracování. Dle sdělení FCI
se výsledky zpracovávají cca do 4 měsíce od zaslání výsledků; výsledky zpracovávají 4 pracovníci.
Termíny pro zpracování C.I.B. pro plemena povinně podléhající pracovní zkoušce (zasílá hromadně
sekretariát ČMKU) – není povinný termín na zpracování. Jednotlivé žádosti (plemena bez pracovní zkoušky ze
6 států včetně ČR) zpracovává FCI obratem. Hromadné zásilky ze střešních organizací pro plemena s pracovní
zkouškou a pro ostatní země (91 států) se zpracovávají podle data doručení – v polovině 6/2016 se
zpracovávaly žádosti ze začátku 4/2016. Zpracovává 1 pracovník, počítá se s navýšením personálu.

2. Zprávy z komisí
Komise pro rozhodčí
Protokol z praktických rozšiřovacích zkoušek

příjmení

jméno

Bušta, Ing.

Jan

Formánek, Ing. Jiří

Němcová

plemeno
belgický grifonek
bruselský grifonek
brabantík
maďarský ohař
krátkosrstý
maďarský ohař
drátkosrstý
výmarský ohař
lagotto romagnolo
portugalský vodní pes
sussex španěl

teoretická zk.
prospěl/neprospěl
18.02.2016, P
18.02.2016, P
18.02.2016, P

praktická zk., místo konání, P/N*
24.04.16, MVP,České Budějovice, P
24.04.16, MVP,České Budějovice, P
24.04.16, MVP,České Budějovice, P

18.02.2016, P

28.05.16 MVP Litoměřice, P

18.02.2016, P
18.02.2016, P
25.02.2016, P
25.02.2016, P
25.02.2016, P

28.05.16 MVP Litoměřice, P
28.05.16 MVP Litoměřice, P
07.05.16 KVP s KV, Humpolec, P
07.05.16 KVP s KV, Humpolec, P
07.05.16 KVP s KV, Humpolec, P
výjimka P ČMKU 11.02.2016, pouze teor.
zk
výjimka P ČMKU 11.02.2016, pouze teor.
zk

Lenka
americký vodní pes

25.02.2016, P

španělský vodní pes
25.02.2016, P
P ČMKU jmenuje výše uvedené rozhodčí pro absolvovaná plemena

Protokol ze závěrečných praktických zkoušek čekatelů 12.6.2016 v Klatovech
příjmení
jméno
plemeno
prospěla/neprospěla
Müllerová, Mgr. Jana
irský vlkodav
prospěla
Smištíková
Jaroslava
německý špic
prospěla
P ČMKU jmenuje výše uvedené čekatele národními rozhodčími ČMKU pro uvedená plemena
Opravné vstupní zkoušky se plánují v září, termín bude upřesněn.


Návrh KR: Pro přidělení sk. FCI IV je nutné odhospitovat na všech rázech jezevčíků
Schváleno jednomyslně



Z. Brotánková – žádost o výjimku při hospitacích na málopočetná maďarská pastevecká plemena
Komise pro rozhodčí navrhuje dodržet počet povinných hospitací a povolit nižší počet hospitovaných jedinců.
Schváleno jednomyslně

Zápis z jednání Komise pro chov a zdraví ze dne 2.6.2016

PŘÍLOHA 1

Ad 1) vrh L Moon Village - Opatření není v souladu se zápisním řádem ČMKU, P ČMKU souhlasí, že vyšetření
paternity nemůže být kárným opatřením
Zápis schválen jednomyslně

Zápis z jednání Výstavní komise ze dne 16.6.2016

PŘÍLOHA 2, 3

Ad 1) bod je zmatečný – nadpis týkající se Klubu chovatelů kolií a šeltií, text Bobtail klub. Bobtail klub žádá o
EURO OES Show. Zadávat se bude pouze CAC, CAJC.
P ČMKU schvaluje jednomyslně konání akce EURO OES Show
Ad 2) Schváleno jednomyslně
Ad 3) Schváleno jednomyslně
Ad 4) MVP Litoměřice 2016: ředitel výstavy, členka výboru a hlavní rozhodčí budou pozváni k jednání za účasti
MVDr. L. Širokého, předsedy Komise pro rozhodčí, předsedkyně Výstavní komise, zástupce DR, zástupce ČKS.
P ČMKU stanovuje tyto podmínky: hlavního rozhodčího pro další MVP v Litoměřicích určí P ČMKU, člen VK
provede kontrolu zázemí a vybavení výstavy.
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Zápis z komise FCI pro pasení

PŘÍLOHA 4

P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek může být vyplacen

3. Setkání chovatelských klubů 2016
4.6.2016 od 10:00 proběhlo pravidelné setkání chovatelských klubů v Kongresové centru hotelu Holiday Inn
Brno
Program: Zpráva předsedy, zpráva DR ČMKU, zodpovědnost klubů při povolování rozšiřování aprobací,
Dogoffice – aplikace pro zpracování výstav pro kluby, Vemodia - genetické syndromy u lidí a zvířat podobnost zcela nenáhodná, diskuze
Na akci proběhla aktivní diskuze k projednávaným tématům i k další činnosti ČMKU. Z diskuze mj. vyplynulo:
Dogoffice: oprava barev u plemen kokršpanělů – opraveno
Dogoffice: vyřešit možnost uvádět CHS před jménem – P ČMKU souhlasí, bude doprogramováno
Dogoffice: výstavní posudky – úprava zaškrtávání výsledků v posudku pro strojopis – není potřeba,
označování výsledků se provádí obvykle ručně
Požadavek na právní návrh vzorové smlouvy o prodeji štěňat – občanskoprávní smlouva mezi
fyzickými osobami, P ČMKU nesouhlasí
Upozornění na posuzování stejných rozhodčích na výstavách – nelze zcela eliminovat vzhledem
k různým pořadatelům akcí, možná kontrola v Dogoffice. Předává se k projednání VK
Návrh smlouvy o nečlenovi – P ČMKU souhlasí
Informovat klub o změnách v hospitacích - řeší Řád pro jmenování rozhodčích ČMKU čl. III, bod g.
Výběr z klubem navržených rozhodčích přísluší KR
Dogoffice: Program pro komunikaci s plemennou knihou – P ČMKU souhlasí, je v plánu
Účastníci hodnotili schůzku velmi kladně. Příští schůzka proběhne v r. 2018.

4. Došlá pošta
1/6/16 Žádost International Cynological Association (sdružení profesních kynologů) o přijetí za kolektivního člena
ČMKU
žádost neodpovídá směrnici pro navázání spolupráce, čl. 2, bod 2a – tento typ sportovního výcviku je
již v ČMKU zastřešen prostřednictvím ČKS a MSKS.
dle Stanov ČMKU čl. 2.1 se ČMKU zaměřuje výhradně na zájmovou kynologickou činnost, ICYA je
profesní sdružení
ČMKU nemá kolektivní členy
Žádost byla jednomyslně nepřijata
2/6/16

Žádost o povolení výjimky při inseminaci při 1. krytí:
Sheltie
fena: Fortune Tinklebelle; CMKU/SHE/9411/-13/13/14
pes: Sandwick Turn and Burn; KC
Schváleno jednomyslně
Jack Russel teriér
fena: Foxy z Husitova kraje; CLP/JRT/3068
pes: OMV Lovesong RNB; MET.Jack.R.t.86/H/15
Schváleno jednomyslně

3/6/16 Stížnost na CHS ROZTOCKÁ HVĚZDA, která na svém webu uvádí, že již bude odchovávat pouze jedince bez
PP. Chovatelka byla opakovaně vyzvána k vyjádření, bez reakce. P ČMKU pozastavuje v souladu se Zápisním
řádem ČMKU čl. X, bod 9 zápis vrhů na CHS ROZTOCKÁ HVĚZDA na dobu neurčitou a zároveň vyslovuje zákaz
chovu na chovných jedincích v majetku chovatelky na dobu neurčitou.
Schváleno jednomyslně
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4/6/16 Stížnost na jednání Moloss Clubu, nepřijetí za člena – Moloss Club má dle svých normativů právo odmítnout
členství. Bude předmětem jednání na plánované schůzce 16.8.2016
5/6/16 Žádost o začlenění plemen artésko-normandský baset a plavý bretaňský baset do Basset klubu – bude
projednáno po vyjádření ČMKJ
6/6/16 P ČMKU bere na vědomí kladné hodnocení činnosti Moloss Clubu CZ zaslané pěti chovateli.

5. Různé







Návrh na věcnou úpravu Výstavního řádu ČMKU, čl. 7, bod 3 a) – vyjmout soutěž Dítě a pes
Schváleno jednomyslně
Z FCI: Pro ničivé zemětřesení v Ekvádoru byla Světová výstava 2017 přeložena na termín 9.-12.11.2017 do Lipska
30.9.2016 zasedání Středovýchodoevropské sekce FCI v Tullnu – zúčastní se MVDr. L. Široký a předsedkyně VK,
schváleno jednomyslně
Databáze mezinárodních rozhodčích z výkonu – v plánu, bude zpracováno
Informace z komise pro pracovní psy FCI: Pavel Gondek posuzoval trial v mondioringu v Rakousku (datum
neuvedeno), ač není rozhodčí. P. Gondek nebyl na žádnou akci potvrzen ČMKU.
ČMKU nedoporučuje účast handlera Fabrizia Manniho na výstavách ČMKU. Důvodem je konání vedoucí k úhynu
několika psů na výstavě. ČMKU vyžádá na VDH detaily k případu.
Schváleno jednomyslně

USNESENÍ
75/06/16

P ČMKU pozastavilo v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 zápis vrhů na CHS DEL MONTE
DE HAYA a zároveň vyslovilo zákaz chovu na chovných jedincích v majetku chovatelky, a to do
vysvětlení a vyřešení případu

76/06/16

P ČMKU pozastavilo v souladu s platným Řádem pro jmenování rozhodčích ČMKU Ing. Haně
Petrusové činnost rozhodčího, a to do vysvětlení a vyřešení případu.

77/06/16

P ČMKU jmenuje rozhodčí pro tato plemena:

78/06/16
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příjmení

jméno

Bušta, Ing.

Jan

Formánek, Ing.

Jiří

Němcová

Lenka

plemeno
belgický grifonek
bruselský grifonek
brabantík
maďarský ohař krátkosrstý
maďarský ohař drátkosrstý
výmarský ohař
lagotto romagnolo
portugalský vodní pes
sussex španěl
americký vodní pes
španělský vodní pes

P ČMKU jmenuje následující národní rozhodčí:
příjmení
jméno
plemeno
Müllerová, Mgr. Jana
irský vlkodav
Smištíková
Jaroslava
německý špic

79/06/16

P ČMKU schválilo, že pro přidělení Sk. FCI IV je nutné absolvovat hospitace na všech rázech jezevčíků

80/06/16

P ČMKU pozastavilo v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 zápis vrhů na CHS ROZTOCKÁ
HVĚZDA na dobu neurčitou a zároveň vyslovuje zákaz chovu na chovných jedincích v majetku
chovatelky na dobu neurčitou

81/06/16

P ČMKU schvaluje věcnou úpravu Výstavního řádu ČMKU, čl. 7, bod 3 a) – vyjmout soutěž Dítě a pes
Schváleno jednomyslně

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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18:00
čtvrtek 8.9.2016 od 10:00, ČMKU
I. Jarošová
MVDr. L. Široký

