Zápis č. 20
ze zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 21.4.2017; Hluboká nad Vltavou
Přítomni:
P ČMKU:
Omluvena:
Tisková mluvčí:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, M. Kašpar, I. Nováková, Ing. P. Pletka, O. Vondrouš, J.
Janda
J. Kudrnáčová
V. Tichá

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zprávy z komisí
XIV. Valná hromada ČMKU
Ekonomika ČMKU
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. – byly shledány drobné
nedostatky. Klub zaslal informaci, že požadované úpravy budou předloženy na nejbližší členské schůzi.
Odkládá se do provedení úprav.

8/10/15 Žádost o zrušení rozhodnutí o zastavení zápisů štěňat na CHS BALLOTADA – P ČMKU trvá na svém
rozhodnutí.
15/12/16 Žádost ČMKJ o NVP v Olomouci v r. 2018 – žádost nebyla schválena na zasedání 1.12.2016. P ČMKU
obdrželo odvolání právního zástupce ČMKJ proti tomuto rozhodnutí – předseda navrhuje požádat o
prostudování a odpověď právní zástupce ČMKU. P ČMKU se bude řídit doporučeními právních zástupců.
Úkol trvá.
11/2/17 2. odvolání chovatelky vůči rozhodnutí P ČMKU o nepovolení zpětného převodu již jednou převedené CHS
ZE SKALNÍ VYHLÍDKY – vzhledem k tomu, že převod není dle řádů ČMKU možný, P ČMKU trvá na svém
původním rozhodnutí, výjimka z řádu není možná
2. odvolání bylo jednomyslně zamítnuto. Proti tomuto rozhodnutí již není odvolání možné.

ad Zpráva ze zasedání Komise pro chov a zdraví dne 2.3.2017
Ad 1)
Ad 3)

Krytí neuchovněným psem – sekretariát požádá klub, aby dal P ČMKU na vědomí, jakým způsobem
byl majitel psa penalizován – dosud nedoručeno
Dvojí vyšetření feny s různými výsledky – sekretariát vznesl dotaz na KVL zatím bez odpovědi

ad Zpráva ze zasedání Komise pro rozhodčí dne 10.3.2017
- Žádost Klubu severských psů o možnost odložení vyjádření k povolení rozšiřování do členské schůze v květnu
2017.
Samojed klub (odchovává většinu vrhů plemene samojed) požádal o znovuprojednání povolení rozšiřování.
Pro:
0
Proti:
MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, Ing. P. Pletka, O. Vondrouš, J. Janda
Zdrželi se:
I. Nováková, M. Kašpar
P ČMKU konstatuje, že oba kluby mají rovnocenné postavení. Možnost rozšiřování aprobace bude
projednáno po vyjádření KSP.
Žádost Samojed klubu nebyla schválena.
-
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M. Pavlík – 2. odvolání vůči napomenutí – souhlas s vyvozenými závěry potvrdil M. Pavlík svým podpisem při
osobním jednání; M. Pavlík přiznává, že předal rozhodčím seznamy vystavovaných psů.

P ČMKU trvá na svém původním rozhodnutí.
2. odvolání bylo jednomyslně zamítnuto. Proti tomuto rozhodnutí již není odvolání možné.

Dozorčí rada ČMKU:
•
•

DR ČMKU projednala odvolání Českomoravského klubu cane corso proti rozhodnutí P ČMKU ve věci Miss
Mallorca – DR ČMKU si vyžádala relevantní písemné podklady citované v zaslaném odvolání, doručeno,
projedná DR ČMKU na zasedání 11.5.2017.
KCH čivav – v kárném řádu překročení řádů ČMKU i zákona na ochranu zvířat, za předpokladu uhrazení
finanční pokuty. Klub byl DR ČMKU požádán o úpravu sporných bodů již v r. 2016, členská schůze úpravu
neschválila. DR ČMKU navrhuje P ČMKU, aby KCH čivav do 30.6.2017 opravil kárný řád a předložil P ČMKU ke
kontrole. KCH čivav doložil zrušení sporné části kárného řádu.

5/3/17

Klub chovatelů bišonků - žádost o přijetí prozatímního člena - drobné nedostatky v řádech klubu
byly odstraněny.
Klub chovatelů bišonků byl jednomyslně přijat za prozatímního člena ČMKU.

7/3/17

Žádost o zákazu zápisu štěňat na CHS SHEFIS – Prošetřeno I. Novákovou: výmarský ohař, 2 vrhy po 2
sestrách (odchovány u jiné osoby, než u chovatele), 1 vrh s PP (fena 12 štěňat, matka Cynthia Shefis),
1 vrh bez PP (8 štěňat, matka Cameron Shefis), záměna štěněte mezi vrhy (Kleopatra, ČLP 9791).
DNA (nařízeno klubem) odebrána pouze u 6 štěňat – na žádost laboratoře je třeba vzhledem
k příbuznosti obou matek srovnat výsledky s profilem matky, která porodila vrh bez PP.
- P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 pozastavuje zápis štěňat na CHS SHEFIS do
vyřešení případu
- P ČMKU pozastavuje platnost PP vrhu K SHEFIS, PP feny Kleopatry se definitivně ruší.
- P ČMKU projedná možnosti zplatnění PP pouze po dodání DNA matky vrhu bez PP - Cameron Shefis.
K jednání bude pozván KCH výmarských ohařů (I. Nováková, M. Václavík, Ing. J. Kubeš).

9/3/17

Whippet klub - návrh na postih – P ČMKU předalo k prošetření DR ČMKU

10/3/17

Žádost o povolení klubových výstav Klubu čínských chocholatých psů:
10.6.2017 Brno Tuřany - Klubová výstava bez KV
29.10.2017 Praha, hotel Svornost - Klubová výstava s KV
Schváleno jednomyslně

2. Zprávy z komisí
Zápis z jednání Výstavní komise ze dne 16.3.2017

PŘÍLOHA 1

ad 3)

P ČMKU nesouhlasí – na speciálních výstavách je třeba zadávat pouze tituly, které nejsou v rozporu
s Výstavním řádem ČMKU. Došlo tedy k porušení VŘ ČMKU i rozhodčím a chovatelským klubem.
Tento titul nebude nadále zapisován plemennou knihou.
ad 6) Projednáno se zástupci klubu, klub byl upozorněn na nekorektní jednání, omluvil se a chyby byly
napraveny.
Schváleno jednomyslně s výjimkou bodu 3 viz výše.

Zápis z reprezentace v juniorhandlingu na Crufts

PŘÍLOHA 2

P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek je možné proplatit

3. XIV. Valná hromada ČMKU
Valná hromada proběhla v klidné atmosféře. Zápis je formou usnesení zveřejněn na webu ČMKU.
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4. Ekonomika
-

-

Předseda ČMKU seznámil P ČMKU s výsledky za 1. Q. 2017, v pořádku
Projednána příprava propagačního stánku ČMKU na EV + SV 2017
Nebyla dodána měsíčně hlavní kniha (vysvětlit zůstatky) a výsledovka (+ saldo – odběratelé, dodavatelé),
zaslat písemnou výzvu
Předložen přehled zůstatků na účtech ČMKU

5. Došlá pošta
1/4/17

Žádost Klubu karelských medvědích psů a lajek o zastřešení FCI neuznaného plemene jakutská lajka, země
původu Rusko, standard RKF.
Schváleno jednomyslně, plemennou knihu povede ČMKJ

2/4/17

Upozornění na registrované CHS odchovávající štěňata bez PP – na základě zaslaných relevantních
podkladů P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 zastavuje zápis štěňat na chovatelské
stanice RARETO a PROSÍČKA do odvolání.
Schváleno jednomyslně

3/4/17

Žádost ČKS o MVP:
20.-21.4.2019 Praha
11.-12.4.2020 Praha
Schváleno jednomyslně, podléhá schválení FCI

4/4/17

Žádost o povolení výjimky při inseminaci při 1. krytí feny:
- Tosa
fena: C’hokusi Tosadar, CMKU/TI/1941/12/17
pes: Bruno Beikubara, CMKU/TI/1051/08/09 (pes vykastrován)
Žádost KCHF o jubilejní výstavu v r. 2018 k 90. výročí založení klubu
Schváleno jednomyslně

5/4/17

6/4/17

Žádost Saluki klubu ČR, z.s. o příspěvek na FCI Euro Sighthound 2017
Schváleno jednomyslně dle usn. 44/08/11

7/4/17

Žádost o výjimku při krytí – anatolský pastevecký pes, pes Z Reg, fena P Reg
Pro:
0
Proti:
MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Kašpar, I. Nováková, Ing. P. Pletka, O. Vondrouš, J. Janda
Zdržel se:
M. Václavík
Žádost byla zamítnuta, výjimka z řádu není možná.

8/4/17

Návrh Klubu novofundlandský pes ČR na zrušení chovnosti feny NWF Anne Mary El.Fibama
P ČMKU nezpochybňuje chovnost feny; problém vidí v komunikaci mezi kluby. Zástupci obou klubů budou
pozváni k jednání za účasti V. Tiché, Ing. J. Kubeše a M. Václavíka
Schváleno jednomyslně

9/4/17

Žádost Klubu pyrenejských plemen, z.s. o vystavení PP po neuchovněném psovi s nedostatečným věkem –
P ČMKU bere na vědomí a nemá námitek vůči vystavení PP. Porušení vyhlášky na ochranu zvířat 21/2013 –
klub bude vyzván, aby informoval P ČMKU, jak byla chovatelka potrestána.

10/4/17 Žádost MSKS o jmenování Ing. Miroslava Vávry členem Komise pro sportovní kynologii namísto J.
Venhauera
Schváleno jednomyslně – P ČMKU jmenuje Ing. Miroslava Vávru členem Komise pro sportovní kynologii
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6. Různé
•

•
•
•
•
•

P ČMKU doplňuje Směrnici pro vystavování exportních PP o bod č. 8: Vydání exportního PP nepodléhá
schválení chovatelského klubu.
Schváleno jednomyslně s okamžitou platností.
P ČMKU připomíná schválenou metodiku pro překlady standardů
PŘÍLOHA 3
MSKS sděluje, že novým předsedou MSKS je Jiří Hammer
P ČMKU bere na vědomí
Předseda informoval o zasedání předsednictva FCI v Praze dne 8.-11.4.2017. Zástupci FCI byli velmi spokojeni
a vyjádřili své díky i písemným poděkováním.
Předseda byl pozván ZKWP na jednání do Lodže – P ČMKU souhlasí
P ČMKU schvaluje vyřazení předloženého hmotného majetku

USNESENÍ
126/04/17

P ČMKU přijalo Klub chovatelů bišonků za prozatímního člena ČMKU pod č. 5033.

127/04/17

P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 pozastavuje zápis štěňat na CHS SHEFIS do
vyřešení případu.
P ČMKU pozastavuje platnost PP vrhu K SHEFIS.
P ČMKU definitivně ruší platnost PP feny Kleopatry SHEFIS.

128/04/17

P ČMKU přijalo FCI neuznané plemeno jakutská lajka, země původu Rusko. Plemeno je zastřešené
ČMKJ – klubem karelských medvědích psů a lajek, č. standardu 934. Plemennou knihu povede ČMKJ.

129/04/17

P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 zastavuje zápis štěňat na chovatelské stanice
RARETO a PROSÍČKA do odvolání.

130/04/17

P ČMKU jmenuje Ing. Miroslava Vávru členem Komise pro sportovní kynologii namísto J. Venhauera

131/04/17

P ČMKU doplňuje Směrnici pro vystavování exportních PP o bod č. 8: Vydání exportního PP
nepodléhá schválení chovatelského klubu. S okamžitou platností.

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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18:30
čtvrtek 25.5.2017 od 10:00 v Praze
I. Jarošová
MVDr. L. Široký

