Zápis č. 15
ze zasedání Předsednictva (P ČMKU) Českomoravské kynologické unie
dne 13.10.2016; Praha, sídlo ČMKU
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
Rozpočet na rok 2017
Došlá pošta
Různé

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
1/12/15 Žádost o prošetření paternity vrhu L CHS Miss Mallorca – ČMKU obdržela výsledky 9 štěňat, všechny
vzorky byly odebrány veterinárními lékaři a vzorky jsou vyhodnocené nezávislou laboratoří. Pes Lupide Lup
není k dispozici, chovatelka požádala o zastavení platnosti jeho PP. P ČMKU souhlasí a ukončuje případ se
závěrem: Parentita vrhu L CHS Miss Mallorca byla potvrzena vyjma psa Lupide Lup. P ČMKU zastavuje
platnost PP tohoto psa. Ukončeno.
Schváleno jednomyslně
2/3/16

Spolupráce členky kontrolní komise Moloss Clubu s ne-FCI organizaci – sekretariát odeslal podklady MC
s požadavkem na řešení situace.
Odloženo na příští jednání.

1/5/16

Žádost o prozatímní členství a navázání spolupráce s Boerboel Clubem CZ, z.s. – schůzka se zástupci BC
proběhla 12.10.2016, vzhledem ke zjištěným skutečnostem se projednání odkládá do termínu dodání
aktuálních podkladů.

5/5/16

Stížnost na předsedu DaCK – Předseda DR ČMKU informoval o postupu sporu dostihové komise. Na zasedání
DR ČMKU byl pozván předseda DaCK k podání vysvětlení. Předseda DaCK podal mylnou informaci o podpisu
protokolu o měření. Závěr: DaCK nepostupovala při zápisu do dostihové licence správně, DR ČMKU navrhuje
provést nové přeměření feny bez složení kauce. P ČMKU jednomyslně souhlasí s návrhem DR ČMKU a žádá
DaCK o úřední zrušení zápisu o měření z 9.4.2016 v dostihové licenci feny Curry of Carinae.

Zápis z jednání Výstavní komise ze dne 2.9.2016
bod 1) Odvolání proti odebrání titulu, poukázání na chybu na straně MVP v Litoměřicích – P ČMKU pozve
vystavovatelku a zástupce MVP (J. Švec, M. Kubešová) na jednání při zasedání Výstavní komise. Schůzky se
za P ČMKU zúčastní: MVDr. L. Široký, M. Václavík, J. Janda
Schváleno jednomyslně
bod 2) Klub chovatelů českých fousků podal protest proti odebrání klubové výstavy bez titulu Klubový vítěz v r.
2017. P ČMKU po prostudování předložené dokumentace revokuje předchozí rozhodnutí a povoluje KCH
českých fousků pořádání klubové výstavy bez titulu Klubový vítěz v r. 2017. Klub musí vydat vlastní
propozice a před zveřejněním je předložit ke kontrole Výstavní komisi.
Schváleno jednomyslně
bod 8) Sekretariát vznesl dotaz na FCI týkající se zveřejňování údajů o vystavovatelích před výstavou – z odpovědi
vyplývá, že mezinárodní výstavy nesmí zveřejňovat jmenný seznam vystavovatelů před výstavou. U
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ostatních výstav záleží zveřejnění seznamu (bez dalších údajů, jako např. katalogové číslo) na rozhodnutí
pořadatele.
Schváleno jednomyslně
bod 11)

Po doložení podkladů se ruší titul Národní vítěz/CAC ČMKU u psa Apollona Varjag z Bukové z NVP
v Mladé Boleslavi 17.7.2016

Dozorčí rada



Předseda DR ČMKU informoval o postupu sporu dostihové komise – viz bod 5/5/16.
Předseda DR ČMKU informoval o prošetření případu porušení řádů – viz bod 2/9/16

1/9/16 Žádost o prošetření týrání zvířat – případ řeší Krajská veterinární správa a Policie ČR. Případ dosud není ze
strany státních orgánů ukončen. Odkládá se do uzavření případu.
2/9/16 Stížnost na opakované překročení Zápisního řádu ČMKU chovatelkou – P ČMKU předala k prověření DR ČMKU
- DR ČMKU zkonstatovala, že případ nespadá do kompetence ČMKU, postih chovatele je v těchto případech
v pravomoci chovatelského klubu. P ČMKU souhlasí, ukončeno.







Eukanuba World Challenge – výběr nominovaného psa proběhne v sobotu na MVP v Praze
Doprogramovat tisk čipů na posudky – je v běhu
Schůzka s programátorem k nedokončeným pracím v programu plemenné knihy – plánována na 21.10.2016
Samolepky do PP potvrzující provedený parentitní test, na žádost chovatele – metodiku zpracovala I. Nováková,
V. Tichá
PŘÍLOHA 1
Provedení: hologram, sekretariát zajistí výrobu
Platnost: od 1.1.2017, součást směrnice pro zápis do PP
Schváleno jednomyslně
Požadavek na RPK: Zpracovat vzorovou přihlášku k zápisu štěňat - doplnit přihlášky k zápisu štěňat a žádanky o
povinné formulace – úkol trvá

2. Zprávy z komisí
Komise pro rozhodčí
Opravné zkoušky na funkci rozhodčího 15.9.2016
jméno, příjmení
plemeno
prospěl/neprospěl
Dvořáková Iva
francouzský buldoček
omluvena
Kořínková Eva
americký kokršpaněl
omluvena
Mudrová Helena
stafordšírský bullteriér
prospěla
Pekárek Marián
německý ovčák
omluven
Petrášková Lenka, Mgr.
kolie dlouhosrstá
prospěla
Sehnalíková Soňa
labradorský retriever
omluvena
Štencelová Radka
zlatý retriever
neprospěla
Rozhodčí, které prospěly, postoupily do funkce čekatelek rozhodčích z exteriéru.
Praktické rozšiřovací zkoušky
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příjmení
Eichacker, MVDr.
Grygarová

jméno
Klára
Alexandra

Mervová, Ing.

Darina

Jemelková, PhDr.

Simona

teoretická zk.
plemeno
prospěl/neprospěl
kerry blue teriér
14.07.2016, P
border teriér
14.07.2016, P
clumber španěl
14.07.2016, P
lagotto romagnolo 14.07.2016, P
welššpringeršpaněl 14.07.2016, P
maltézský psík
09.09.2015, P

praktická zk., místo konání, P/N*
10.09.16, KVP, Mladá Boleslav, P
10.09.16, KVP, Mladá Boleslav, P
01.10.16 KVP, Brno, P
24.09.16 NVP, Brno, P
24.09.16 NVP, Brno, P
06.02.16 MVP, Brno, P

boloňský psík
P ČMKU jmenuje tyto rozhodčí pro uvedená plemena.
-

-

-

09.09.2015, P

06.02.16, MVP, Brno, P

Rozhodčí, kteří souhlasí s rozšířením v rámci FCI skupin:
FCI sk. I - Ing. M. Soukupová, A. Grygarová
FCI sk. II – L. Fairaislová, A. Karban, J. Janda,
FCI sk. III – Ing. Z. Kubík, Ing. V. Hutěčka, D. Smékal
FCI sk. V – R. Seidlová, P. Márová
FCI sk. VI – Ing. S. Janická, Ing. I. Roubalová
FCI sk. VII – MVDr. M. Kalich, RNDr. P. Dvořák, Ing. J. Formánek, MVDr. Č. Šrámek, J. Novák,
H. Kunfalvi
FCI sk. VIII – Ing. J. Jindřichovská, L. Němcová,
FCI sk. IX – PhDr. S. Jemelková, Ing. J. Bušta
FCI sk. X – V. Frolíková
Návrh Komise pro rozhodčí na změnu u závěrečné praktické zkoušky při rozšiřování: zkoušky konat na 3
národních výstavách v roce (leden Brno, červen Klatovy a červenec Mladá Boleslav), jmenovat zkušební komisi
– P ČMKU souhlasí s přípravou v tomto smyslu, Komise pro rozhodčí do příštího zasedání vypracuje metodiku.
Nebyla doručena zpráva hlavního rozhodčího z krajských výstav Zetoru Brno 28.8.2016 a v Lounech 4.9.2016
Školení pro sk. 2, 3, 8 - do konce října dodají M. Kašpar, O. Vondrouš a I. Nováková možné termíny

3. Rozpočet



Vzhledem ke kladnému hospodářskému výsledku za 1.—3. Q. ČMKU vrátí členským subjektům členské
příspěvky za rok 2016.
Schváleno jednomyslně
Rozpočet na rok 2017 bude projednán na prosincovém zasedání.

4. Došlá pošta
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1/10/16

Žádost Klubu chovatelů belgických ovčáků v českých zemích o zastavení zápisů vrhů na CHS RANDY
DOG a zákaz chovu na jedincích: Sorbo Randy Dog, Ghoust of Geronimo Randy Dog, Nex Randy Dog,
Gaba Deabei, Rena Randy Dog, Ori Randy Dog, Unique Lady randy Dog do 2.8.2018. Důvodem je
opakované krytí bez krycího listu a vědomé záměny rodičů štěňat.
P ČMKU dle požadavku chovatelského klubu pozastavuje v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod
9 zápis vrhů na CHS RANDY DOG a vyslovuje zákaz chovu na výše jmenované jedince do 2.8.2018.
Schváleno jednomyslně

2/10/16

Klub severských psů – informace o nechtěném krytí, vyřešeno na úrovni klubu, P ČMKU bere na
vědomí

3/10/16

Informace ČKS o přestupu Klubu chovatelů naháčů do ČKS od 1.10.2016 – P ČMKU bere na vědomí.
Klub dodal v řádném termínu výpověď smlouvy s pracovištěm plemenné knihy č. 1 k 31.12.2016, od
1.1.2017 bude plemeno čínský chocholatý pes a peruánský naháč zapisovat pracoviště plemenné knihy
č. 2, ČKS

4/10/16

Žádost o přijetí Klubu chovatelů čínských chocholatých psů za prozatímního člena ČMKU – P ČMKU
se bude žádostí zabývat, až obdrží zápis klubu jakožto spolku a platné stanovy.

5/10/16

Žádost Mops klubu ČR o zastavení zápisů vrhů na CHS DOG-LOME. Po odvysílané reportáži provedl
klub kontrolu, na které se potvrdilo, že většina uvedených záběrů skutečně pochází z chovatelského
zařízení CHS DOG-LOME.

Doloženo vyjádření Krajské veterinární správy v Plzni - úřední kontrola nebyla dosud ukončena. KVS
uvedla, že psi byli při kontrole bez známek zranění, onemocnění nebo týrání. Chovatelka přijala
doporučení KVS na snížení počtu držených psů.
P ČMKU pozastavuje v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 zápis vrhů na CHS DOG-LOME do
doby vyřešení současného stavu (netýká se již nakrytých fen).
P ČMKU pozastavuje J. Krsové funkci rozhodčího z exteriéru psů do doby vyřešení současného stavu.
Chovatelka bude pozvána k osobnímu jednání.
Schváleno jednomyslně
6/10/16

7/10/16

Informace ČMKJ a Klubu karelských medvědích psů a lajek o přestupu klubu do ČMKJ od 1.1.2017 – P
ČMKU bere na vědomí.
Klub dodal v řádném termínu výpověď smlouvy s pracovištěm plemenné knihy č. 1 k 31.12.2016, od
1.1.2017 bude plemena karelský medvědí pes, ruskoevropská lajka, východosibiřská lajka, a
západosibiřská lajka zapisovat pracoviště plemenné knihy č. 3, ČMKJ
Stížnost na nečinnost Klubu přátel psů pražských krysaříků – sekretariát vyzve klub k vyjádření, jak
byla vyřešena kauza stěžovatele; bude zasláno celému výboru

5. Různé




Pozvání předsedy do Bratislavy k jednání - schváleno jednomyslně
Inventární komise – bude pracovat ve složení H. Matějeková, Ing. J. Kubeš, I. Jarošová, termín bude stanoven po
dohodě
Návrh na doplnění Zápisního řádu, Preambule, bod 3:
Štěňata i dospělí psi mohou být předáni novému nabyvateli pouze přímo od chovatele nebo předchozího majitele,
nikoli prostřednictvím třetí osoby. Není povolen prodej v obchodech, na burzách, tržištích a prostřednictvím
výkupu.
Bude zveřejněno k připomínkování

USNESENÍ
86/10/16

P ČMKU konstatuje, že parentita vrhu L CHS Miss Mallorca byla potvrzena u těchto štěňat:
Lamborghini, Leonardo, Lord, Lorenzo, Luco, Luigi, Luttero, Larra, Letizia. Pes Lupide Lup není
k dispozici, P ČMKU zastavuje platnost PP tohoto psa.

87/10/16

Mezinárodní výstavy nesmí zveřejňovat jmenný seznam vystavovatelů před výstavou.

88/10/16

P ČMKU schvaluje metodiku pro uvádění DNA do PP, součást směrnice pro zápis do PP, s platností od
1.1.2017

89/10/16

P ČMKU jmenuje rozhodčí pro tato plemena:
příjmení
jméno
plemeno
Eichacker, MVDr. Klára
kerry blue teriér
Grygarová
Alexandra
border teriér
clumber španěl
Mervová, Ing.
Darina
lagotto romagnolo
welššpringeršpaněl
maltézský psík
Jemelková, PhDr. Simona
boloňský psík

90/10/16

Vzhledem ke kladnému hospodářskému výsledku za 1.—3. Q. ČMKU vrátí členským subjektům členské
příspěvky za rok 2016
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91/10/16

P ČMKU pozastavuje v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 zápis vrhů na CHS RANDY DOG a
zastavuje chov na jedincích Sorbo Randy Dog, Ghoust of Geronimo Randy Dog, Nex Randy Dog, Gaba
Deabei, Rena Randy Dog, Ori Randy Dog, Unique Lady randy Dog, a to do 2.8.2018.

92/10/16

P ČMKU bere na vědomí přestup Klubu chovatelů naháčů do ČKS k 1.10.2016 a ukončení smlouvy s
pracovištěm plemenné knihy č. 1 k 31.12.2016.

93/10/16

P ČMKU pozastavuje v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 zápis vrhů na CHS DOG-LOME do
doby vyřešení současného stavu (netýká se již nakrytých fen).

94/10/16

P ČMKU pozastavuje J. Krsové funkci rozhodčího z exteriéru psů, a to do doby vyřešení
současného stavu.

95/10/16

P ČMKU bere na vědomí přestup Klubu karelských medvědích psů a lajek klubu do ČMKJ k 1.1.2017 a
ukončení smlouvy s pracovištěm plemenné knihy č. 1 k 31.12.2016.

96/10/16

P ČMKU ruší titul Národní vítěz/CAC ČMKU u psa Apollona Varjag z Bukové z NVP v Mladé Boleslavi
17.7.2016

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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14:30
čtvrtek 10.11.2016 od 12:00 v Třeboni
čtvrtek 1.12.2016 od 12:00 v Brně, společné s DR ČMKU
I. Jarošová
MVDr. L. Široký

