Zápis č. 17
ze společného zasedání Předsednictva (P ČMKU) a Dozorčí rady ČMKU (DR ČMKU) Českomoravské kynologické unie
dne 1.12.2016; Brno
Přítomni:
P ČMKU:
DR ČMKU:
Omluvena:
Tisková mluvčí:

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, J. Janda, M. Kašpar, I. Nováková, Ing. P. Pletka, O.
Vondrouš, J. Kudrnáčová
M. Krinke, P. Márová, P. Kalaš, Ing. R. Fiala
H. Matějeková
V. Tichá

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zprávy z komisí
Ekonomika ČMKU za rok 2016 a rozpočet na rok 2017
Valná hromada 2017
Došlá pošta
Různé

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
1/5/16

Žádost o prozatímní členství a navázání spolupráce s Boerboel Clubem CZ, z.s. – schůzka se zástupci BC
proběhla 12.10.2016, klub dodal zápis z členské schůze se zvolením nového předsedy – podklady budou
rozeslány všem členům P ČMKU k prostudování.

Zápis z jednání Výstavní komise ze dne 2.9.2016
bod 1) Odvolání proti odebrání titulu, poukázání na chybu na straně MVP v Litoměřicích – proběhla schůzka se
zástupci MVP v Litoměřicích při zasedání Výstavní komise. P ČMKU konstatuje, že pes byl zařazen do třídy
šampionů v rozporu s Výstavním řádem ČMKU a FCI. P ČMKU trvá i nadále na odebrání získaných ocenění a
titulů.
Pořadatel akce uznal pochybení a přislíbil, že do budoucna k němu již nedojde. Kontrolu výstavy v r. 2017
provede ČKS.
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. Majitelka psa se odvolala proti odebrání titulu – P ČMKU konstatuje, že rozhodující je
zápis v knize rozhodčího. Sekretariát dosud neobdržel kopii kartičky NV od druhé vystavovatelky, bude
zaurgováno.
1/9/16 Žádost o prošetření týrání zvířat – případ řeší Krajská veterinární správa a Policie ČR. Případ dosud není ze
strany státních orgánů ukončen. Odloženo do uzavření případu.


Samolepky do PP potvrzující provedený parentitní test – samolepka může být aplikována i zpětně, pokud
byly splněny všechny podmínky metodiky. Metodika bude přesunuta do směrnice pro označování PP
PŘÍLOHA 1

4/10/16
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Žádost o přijetí Klubu chovatelů čínských chocholatých psů za prozatímního člena ČMKU – P ČMKU
obdrželo zápis klubu jakožto spolku a platné stanovy – dle prověření J. Kudrnáčové jsou podklady
v pořádku. Komise, která řešila problematiku KCH naháčů, vznik nového klubu podporuje.
Pro:
MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, J. Kudrnáčová, Ing. P. Pletka, M. Kašpar
Proti: J. Janda, I. Nováková
Zdrželi se: O. Vondrouš, M. Václavík
Klub chovatelů čínských chocholatých psů byl přijat za prozatímního člena ČMKU



Propagace - V. Tichá informovala P ČMKU a DR ČMKU o spolupráci ČMKU s Mladou frontou, Annoncí a dalšími
periodiky

3/11/16



Stížnost na zneužití klubového razítka klubu bývalou poradkyní chovu KCH naháčů – P ČMKU bylo
seznámeno s podrobným vyjádřením druhé strany. Na základě zaslaného vyjádření P ČMKU
neshledalo žádost o udělení postihu za opodstatněnou. Ukončeno.

I. Nováková požádala předsedu ČMKU o projednání označování RTG DKK a DLK písmeny A, B, C, D, E s komorou
veterinárních lékařů – je v řešení

1/12/15

Odvolání vůči rozhodnutí P ČMKU ve věci parentitních testů vrhu L MISS MALLORCA – pro P ČMKU i
DR ČMKU je případ ukončen, P ČMKU trvá na svém původním rozhodnutí. Za ověření identity
testovaného psa ručí veterinární lékař, za výsledky testů laboratoř, provádějící testy. ČMKU není
oprávněna zpochybňovat řádná potvrzení těchto institucí. Ukončeno.
Pro:
MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, J. Janda, M. Kašpar, I. Nováková, Ing. P. Pletka, O.
Vondrouš
Zdržela se: J. Kudrnáčová

5/9/16 KCH špiců informoval P ČMKU, že jedinci s neověřenou identitou byli převedeni do pomocného registru. P
ČMKU bere na vědomí, ukončeno.

2. Zprávy z komisí
Zápis z jednání Dostihové a coursingové komise ze dne 5.11.2016

PŘÍLOHA 2

bod 6) P ČMKU zamítá pořádání CACIL závodu slovenského pořadatele v ČR (Kolín)
Ostatní body schváleny jednomyslně

Zápis z jednání Rady plemenných knih ze dne 7.11.2016

PŘÍLOHA 3

Schváleno jednomyslně

Zápis z jednání Výstavní komise ze dne 16.11.2016

PŘÍLOHA 4
bod 3) P ČMKU konstatuje, že pokud žádný z klubů pro stejné plemeno nepořádá Speciální výstavu, není možné
zadávat 3. klubovou výstavu
bod 4) Do celkových počtů byli započítáni i psi ze spolupořádaných KV a SV. Dle předložených výsledků se v r. 2017
ruší oblastní výstava Červený Hrádek (lovecká plemena) a Kolín (chrti), kde nebylo dosaženo počtu 150
vystavovaných psů.
Ostatní body schváleny jednomyslně

3. Ekonomika ČMKU za rok 2016 a rozpočet na rok 2017
Předseda ČMKU seznámil P ČMKU s ekonomikou roku 2016 a předložil rozpočet na rok 2017.
Rozpočet byl schválen jednomyslně

4. XIV. Valná hromada
Datum konání: 25.3.2017
DR ČMKU na zasedání dne 15.12.2016 zkontroluje platby členských příspěvků a počty delegátů
DR ČMKU provede kontrolu usnesení VH
Sekretariát zajistí účast notáře, právního zástupce ČMKU, výkaz zisků a ztrát, rozvahu
Pozvánky konkrétním delegátům budou odeslány cca 20.2.2017
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5. Došlá pošta
1/12/16

Podnět Klubu francouzských buldočků na úpravu Řádu ochrany zvířat při chovu psů ve vztahu
k jednotlivým plemenům – P ČMKU konstatuje, že tento řád je pouze doporučenou metodikou
vycházející z původně povinného předpisu stanoveného vyhláškou. Kluby si mohou vyhotovit řády
vlastní vyspecifikované k potřebám konkrétního plemene, přičemž nesmí být zmírněny podmínky
uvedené v této metodice.

2/12/16

Žádost ČMKJ o zastřešení FCI neuznaného plemene tatranský durič. Jedná se o slovenské národní
plemeno zastřešené SKJ. Plemeno zastřeší KCH honičů.
Pro:
MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, M. Kašpar, I. Nováková, Ing. P. Pletka, O.
Vondrouš, J. Kudrnáčová
Zdržel se: J. Janda

3/12/16

Žádost KCH málopočetných plemen psů o zastřešení FCI neuznaného plemene odis. Jedná se o
ukrajinské národní plemeno zastřešené UKU, plemeno bylo vystaveno na Evropské výstavě 2014.
Plemeno zastřeší KCHMPP.
Schváleno jednomyslně

4/12/16

Žádost majitele nově dovezeného plemene ciobanesc Romanesc de Bucovina, č. standardu 357.
Plemeno je již zastřešené Pannonia klubem.
Schváleno jednomyslně

5/12/16

Stížnost na postup Moloss Clubu, neuzavření smlouvy s nečlenem – žadatel o uzavření smlouvy
nesouhlasí s údaji ve smlouvě pro nečlena, které nejsou uvedené v řádech klubu.
P ČMKU důrazně žádá MC, aby přehodnotil postoj k nečlenům, kteří chtějí vykonávat servis
(podmínky pro výpověď jsou pro chovatele přílišným rizikem, výpovědní lhůta by měla odpovídat
termínu odchování vrhu). Není důvod blokovat servis, pokud se chovatel neprovinil proti řádům MC,
ČMKU, FCI.
Není možné požadovat po nečlenech jiné požadavky, nežli po členech. ZŘ čl. II, bod 7: Chovatelské
kluby poskytují chovatelský servis svým členům. Chovatelské kluby musí též umožnit bez průtahů
chov nečlenům klubu za podmínek platných pro chov příslušného plemene. Pokud klub nebude
dodržovat ustanovení ZŘ, vystavuje možnosti pozastavení chovatelského servisu
Schváleno jednomyslně

6/12/16

Žádost o povolení výjimky při krytí plemene boerboel – fena i pes PReg
Neschváleno jednomyslně

7/12/16

ČMKJ předkládá metodiku pro jmenování mezinárodních rozhodčích pro lovecký výkon
Schváleno jednomyslně
PŘÍLOHA 5

8/12/16
-

-

9/12/16
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Žádost o povolení výjimky při inseminaci při 1. krytí feny:
Basethound
fena: Bassetterre Zara Sophie CLP/BH/6288/16
pes: By U Cal’s Monkey of the Bayou, HP43934205
Skotský teriér
fena: Lucky Star’s Marylin
pes: Filisite BrashTatto By Spirit
Schváleno jednomyslně
Inseminace musí být uskutečněny v souladu s klubovými normativy a řády ČMKU.
Žádost ČKS o akci obedience se zadáváním CACT, CACIOB 28.1.2017, Frýdek Místek
Schváleno jednomyslně, schválení podléhá FCI

10/12/16

Žádost MSKS o mezinárodní mistrovství MSKS se zadáváním CACT, CACIT 23.-24.9.2017 ve Zbraslavi
u Brna
Schváleno jednomyslně, schválení podléhá FCI

11/12/16

Žádost ČKS o změnu termínu MVP z plánovaného 29.-30.4.2017 na 15.-16.4.2017
Schváleno jednomyslně, schváleno FCI
V tomto termínu je plánováno 15 klubových akcí. Klubům bude doporučeno, aby plánovaný termín
upravily. Pokud to nebude možné, P ČMKU nemá v tomto případě námitky vůči konání plánované
akce v chráněném termínu MVP.
Schváleno jednomyslně

12/12/16

Žádost KJČR o pořádání MVP a NVP v Mladé Boleslavi:
MVP 25.-26.8.2018 nebo 11.-12.8.2018
Schváleno jednomyslně, schválení podléhá FCI
NVP 14.-15.7.2018
15.-16.7.2019
Schváleno jednomyslně

13/12/16

Žádost ČKS o pořádání NVP v Klatovech 16.-17.6.2018
Schváleno jednomyslně

14/12/16

Žádost MSKS o uznání mezinárodních rozhodčích MSKS z pracovního výkonu
Schváleno jednomyslně

15/12/16

Žádost ČMKJ o NVP v Olomouci v r. 2018 – M. Kašpar seznámil P ČMKU s žádostí ČMKJ o pořádání
NVP v Olomouci v termínu 1.-2.9.2018. Předložen byla podrobná prezentace akce včetně organizace
a grafického plánu.
Pro:
M. Kašpar
Proti: MVDr. L. Široký, J. Janda, I. Nováková, O. Vondrouš, J. Kudrnáčová
Zdrželi se: Ing. J. Kubeš, Ing. P. Pletka, M. Václavík
Žádost nebyla schválena. Již v minulých letech P ČMKU stanovilo, že počet národních a
mezinárodních výstav nebude zvyšován. Z tohoto důvodu již bylo několik žádostí zamítnuto.

16/12/16

Žádost ČMKJ o schválení CACIT akcí na rok 2017
Schváleno jednomyslně

17/12/16

Žádost Samojed klubu o příspěvek na Středoevropskou výstavu samojedů 1.4.2017, zámek Valtice
Schváleno jednomyslně dle usn. 44/08/11

18/12/16

Žádost Bobtail klubu o příspěvek na Evropskou výstavu bobtailů 4.6.2017, zámek Valtice
Schváleno jednomyslně dle usn. 44/08/11

PŘÍLOHA 6

PŘÍLOHA 7

6. Různé
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FCI projevilo zájem zorganizovat zasedání předsednictva FCI v dubnu 2017 v Praze – P ČMKU s potěšením
souhlasí



Stížnost na chybně vystavené PP pražských krysaříků – plemenná kniha se omlouvá, stáhne chybné PP a
odešle opravené



Mzdový předpis s platností od 1.1.2017
Schváleno jednomyslně s věcnou úpravou

USNESENÍ
105/12/16 P ČMKU schvaluje rozpočet na rok 2017
106/12/16 P ČMKU přijalo Klub chovatelů čínských chocholatých psů za prozatímního člena ČMKU pod č. 5031
107/12/16 P ČMKU schválilo zastřešení FCI neuznaného plemene tatranský durič, zastřešuje ČMKJ, KCH honičů.
108/12/16 P ČMKU schválilo zastřešení FCI neuznaného plemene odis, zastřešuje KCH málopočetných plemen
109/12/16
110/12/16

psů
P ČMKU schválilo zápis FCI plemene ciobanesc Romanesc de Bucovina, č. standardu 357, zastřešuje
Pannonia klub
P ČMKU schvaluje mzdový předpis s platností od 1.1.2018

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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19:00
čtvrtek 9.2.2017 od 10:00 v Praze
I. Jarošová
Ing. J. Kubeš

