Zápis č. 23
ze zasedání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU)
dne 31.8.2017 v Dolní Bečvě
Přítomni:
P ČMKU:
Za DR:
Omluveni:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zprávy z komisí
Ekonomika ČMKU 1-7/2017
Došlá pošta
Dozorčí rada ČMKU
Různé

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

Žádost o prozatímní členství a navázání spolupráce s Boerboel Clubem CZ, z.s. – předseda klubu
požádal o osobní účast na jednání, bude pozván v nejbližším možném termínu zasedání v Praze. Aktivity
některých členů klubu nejsou v souladu s řády ČMKU – bude předmětem osobního jednání.

9/3/17

Whippet klub – návrh na postih – šetří DR ČMKU

•

Valná hromada:
- vyzvat vědeckou komisi FCI o vyjádření k posuzování přechodového obratle LTV – upřesnění od
MVDr. Melouna dodáno, bude odesláno na vědeckou komisi FCI

•

P ČMKU požádalo DR ČMKU o kontrolu stanov klubů, zejména zda prošly zákonnou transformací na spolek,
kontrola probíhá

•

P ČMKU žádá Výstavní komisi, aby definovala, jaké dosažené tituly ze zahraničí jsou ekvivalentem národního
vítěze, příp. zda pro výstavy ČMKU nepoužívat pouze české tituly – úkol trvá

Ad Zápis z jednání Komise pro chov a zdraví ze dne 25.5.2017
Ad 1) ČMKU požádala FCI o definici termínu „velká a obří plemena“ pro RTG DKK – dle FCI stanovuje konkrétní
podmínky střešní svaz. P ČMKU v tomto případě doporučuje chovatelským klubům řídit se Řádem na
ochranu zvířat při chovu psů (doporučená metodika) čl. 3, bod 3.
Schváleno jednomyslně
Ad 2) P ČMKU vyžádalo vyjádření na majitelce psa – dodáno, v souladu s normativy ČMKU bude majitelka ještě
požádána o předložení smlouvy o zapůjčení psa.
P ČMKU bere na vědomí vyjádření Briard klubu. Oprava: tento podnět nepodal Briard klub, ale soukromá
osoba.
Případ bude zaslán na vědomí ČKS.
Schváleno jednomyslně
Ad Zápis z Rady plemenných knih ze dne 7.6.2017
Ad 1) Vícebarevní pudli - dotaz Pudl klubu na použití nestandardních jedinců pro šlechtění plemene
Neschváleno jednomyslně
Ad VK 12.6.2017
Ad 2) Odvolání proti rozhodnutí – k osobnímu jednání budou pozváni: odvolávající se strana, J. Coufal, Ing. L.
Jančík, O. Vondrouš

1

1/6/17 Stížnost majitele jedince plemene německá doga na jednání KCH německých dog a rozpor mezi dvojím
vyhodnocením paternity – P ČMKU požádalo KCHND o předložení výsledků paternitních testů, které klub
nechal vyhodnotit v akreditované laboratoři. Výsledky dnes dodány, vyhodnocení bude prověřeno, úkol
trvá
3/6/17 Nesouhlas KCH polských ovčáků nížinných se sídlem v Praze s rozšiřováním aprobací – sekretariát znovu
podrobně vysvětlil klubu související normativy pro rozšiřování aprobací ve skupině. Opakované zaslání
téhož dotazu – P ČMKU považuje vše za řádně a pochopitelně vysvětlené a ukončuje projednávání tohoto
podání.
4/6/17 Žádost z FCI o prošetření odchovů SUPERSONIC – sekretariát vyžádal aktuální vyjádření chovatele i
majitele krycího psa. Oba trvají na původním tvrzení. Shrnuto: jedná se o archivní případ (vrhy z r. 2008,
2010), který pro úmrtí předků nelze jednoznačně vyřešit. Nelze prokázat otcovství uhynulého otce u
testovaných vzorků. Řešení není jednoznačné, není možné stanovit výsledek. V tomto smyslu bude
informováno FCI.
Schváleno jednomyslně
•

DuoCACIB se bude konat 2.-3.2.2019, schválení podléhá FCI

•

Úprava mzdové směrnice – schváleno jednomyslně s platností od 1.9.2017

2. Zprávy z komisí
Komise pro rozhodčí
Opravná závěrečná praktická zkouška čekatelky Klatovy 1/7/2017
příjmení
jméno plemeno
prospěla/neprospěla
Klápová
Iveta
rhodéský ridgeback
prospěla
P ČMKU jmenuje I. Klápovou národní rozhodčí pro plemeno rhodéský ridgeback
Schváleno jednomyslně
Praktické rozšiřovací zkoušky - NVP Mladá Boleslav 15-16/7/2017
rozhodčí
plemena
prospěl/neprospěl
curly coated retriever
prospěla
chesapeake bay retriver
prospěla
Jindřichovská, Ing.
Jarmila nova scotia duck tolling retriever prospěla
labradorský retriever
prospěla
zlatý retriever
prospěla
anglický setr
prospěla
Černohubová, Ing.
Iva
irský setr
prospěla
pointer
prospěla
Kučerová Chrpová,
Ing.
Veronika jezevčík
prospěla
anglický setr
prospěl
Nehyba
Oldřich
irský setr
prospěl
afgánský chrt
prospěla
Jílková
Zdenka barzoj
prospěla
italský chrtík
prospěla
afgánský chrt
prospěl
Maślanka, MUDr.
Tadeáš
irský vlkodav
prospěl
chodský pes
prospěla
Rybárová
Václava
japan chin
prospěla
P ČMKU jmenuje výše uvedené rozhodčí, kteří prospěli, rozhodčími pro uvedená plemena.
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Schváleno jednomyslně
Opravné vstupní zkoušky adeptů na funkci rozhodčích exteriéru psů 10.08.2017
jméno, příjmení
plemeno
prospěl/neprospěl
Jendřejčíková Kateřina knírač
prospěla
Králíková Jana
west highland white teriér
prospěla
Pánková Hana, Ing.
rhodéský ridgeback
neprospěla
Pečenka Luboš
německý špic
neomluven
Švarcová Monika
border kolie
prospěla
Vácha Silvie, Ing.
rhodéský ridgeback
prospěla
Vašková Zdenka Ing.
středoasijský pastevecký pes
neprospěla
Vernerová Kateřina
flat coated retriever
prospěla
Zeman Lukáš
novofundlandský pes
prospěl
Zuranová Ivana
stafordšírský bulteriér
prospěla
Žampachová Dana
americká akita
prospěla
P ČMKU jmenuje výše uvedené adepty, kteří prospěli, čekateli na funkci rozhodčích exteriéru pro uvedená
plemena.
Schváleno jednomyslně
Závěrečné praktické zkoušky rozhodčích
Komise rozhodčích navrhuje změnu termínu a místa konání závěrečných praktických rozšiřovacích zkoušek. Na
prvotně schválené MVP Double CACIB Praha není možné z kapacitních důvodů zkoušky uskutečnit. KR tedy
navrhuje zkoušky uskutečnit na MVP v Českých Budějovicích dne 07. – 08.10.2017.
Schváleno jednomyslně
Komise rozhodčích navrhuje termíny a místa závěrečných praktických rozšiřovacích zkoušek na rok 2018: NVP
Brno 13. – 14.01.2018, NVP Mladá Boleslav 14.- 15.07.2018 a MVP České Budějovice 06. – 07.10.2018.
Schváleno jednomyslně
Skupinoví rozhodčí:
O. Nehyba – zkoušky splněny
P ČMKU jmenuje O. Nehybu rozhodčím pro sk. FCI 7
V. Kučerová Chrpová – zkoušky splněny
P ČMKU jmenuje V. Kučerovou Chrpovou rozhodčím pro skupinu FCI 4
Z. Jílková – žádost o povolení rozšiřování na sk. FCI 10
J. Ovesná – žádost o povolení rozšiřování na sk. FCI 1
Schváleno jednomyslně
Konzultanti – je plánovaná schůzka na téma metodiky praktických zkoušek

SW komise ze dne 27.7.2017
- Nebyly splněny úkoly termínované do 15.8.2017. Zajistit pozvání vedení Merz, návrh termínu v září 14. 9. nebo
19. 9. 2017 (za účasti MVDr. L. Širokého, I. Novákové, Ing. J. Kubeše, M. Václavíka)
- ČKS zaslal návrh týkající se úprav v programu – bude konzultováno se správcem systému
- ČMKU zajistí školení na téma Dogoffice pro pořadatele výstav – 2 skupiny, velké a malé výstavy, termín bude
upřesněn.

Zpráva ze zasedání Evropské sekce FCI a Evropské výstavy v Kyjevě
Zprávu přednesl předseda ČMKU
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PŘÍLOHA 1, 2

3. Ekonomika
•
•

MVDr. L. Široký seznámil členy P ČMKU s hospodařením v porovnání s rozpočtem a se zůstatky na účtech
k 31.7.2017
Kontrola hlavní knihy – pohledávky, závazky – zjištěny chyby. ČMKU bude zvát zástupce účetní firmy Arin
každé čtvrtletí za účelem kontroly odstranění chyb.
Schváleno jednomyslně

4. Došlá pošta
1/8/17 Podnět Fila Brasileiro Club na účast klubu při zkouškách rozhodčích – dotazovaný adept splnil všechny
podmínky dané Řádem pro jmenování rozhodčích, odpoví sekretariát
2/8/17 Žádost o povolení výjimky při inseminaci:
Italský corso pes
• Fena Koleta Atison CMKU/CC/2691/12/15
•

Pes Hulk Hogan dell’Impero Maya LOI 13143388

Novofundlandský pes
• Fena A’Klotilda Buf z Mokrovous CMKU/NF/5940/12
•

Pes Can’ t Take My Eyes Of You Del Basaburua LOE 2067220

Krytí musí proběhnout v souladu s předpisy příslušného chovatelského klubu a ČMKU.
Schváleno jednomyslně
3/8/17 Žádost KCH collií a sheltií o sponzoring k 70. výročí založení klubu
Schváleno jednomyslně, bude poskytnut pohár dle usnesení 135/05/17
4/8/17 Žádost ÖKV o prošetření chovu S. Lechner prostřednictvím CHS ČMKU House Parrot (doloženo vlastní
vyjádření chovatelky na soukromém webu) – doloženo veterinární potvrzení, že vrhy K, L, N byly
narozeny v ČR (PP je možné vystavit). Sekretariát bude v tomto smyslu informovat ÖKV, S. Lechner i
chovatel budou informováni, že není možné porušovat řády FCI.
Schváleno jednomyslně
5/8/17 Žádost o přijetí FCI neuznaného plemene Buldogue Campeiro (Brazílie) – P ČMKU žádá o doložení
standardu v jednom z jazyků FCI, ideálně v AJ.
6/8/17 Žádost ČMKJ o přijetí plemene bourbonský ohař krátkosrstý (standard 179), zastřeší Klub bretaňských
ohařů.
Schváleno jednomyslně
7/8/17 Stížnost na CHS Miss Mallorca – porušení normativů ČMKU, FCI, zákona na ochranu zvířat (krytí psa
s nesplněným minimálním věkem) – P ČMKU vyžádá na Moloss Clubu podrobnosti k případu.
8/8/17 Žádost KCH špiců o sponzoring k 50. výročí založení klubu
Schváleno jednomyslně, bude poskytnut pohár dle usnesení 135/05/17
9/8/17 Žádost ČKS o doplnění směrnice pro certifikáty o zkoušky z mondioringu: MR1, MR2, MR3. Zkoušky jsou
platné pro vystavení titulu C.I.B. při splnění min. 80 % bodů
Schváleno jednomyslně
10/8/17 Žádost o povolení výjimky při inseminaci:
Bernský salašnický pes
• Fena Ori Codeli Girls CMKU/BSP/11225/15

4

•

Pes Vilaims Tag You’re It AKC V675734

Krytí musí proběhnout v souladu s předpisy příslušného chovatelského klubu a ČMKU.
Schváleno jednomyslně
11/8/17 Žádost ČKS o příspěvek na MR boxerů a dobrmanů (CACIT) a otevřený závod pro další plemena – P
ČMKU schvaluje pro rok 2017 a 2018 příspěvek na akce s mezinárodním čekatelstvím 1000,- Kč (proti
žádosti, vyfakturovat).
Schváleno jednomyslně
12/8/17 Stížnost na vedení Dalmatin klubu – klub je členem ČMKJ, P ČMKU předává ČMKJ k řešení
Schváleno jednomyslně

13/8/17 Dostihová a coursingová komise – žádost o schválení dostihového kalendáře 2018
Schváleno jednomyslně

PŘÍLOHA 3

14/8/17 Žádost ČMKJ o schválení termínů MVP v ČB:
18-19/4/2020
10-11/10/2020
17-18/4/2021
9-10/10/2021
23-24/4/2022
8-9/10/2022
Schváleno jednomyslně, schválení podléhá FCI
15/8/17 Žádost ČMKJ o změnu termínu a místa Moravskoslezské národní výstavy 2018: nový termín 1-2/9/2018,
místo: Olomouc
Termín 1-2/9/2018 nebyl schválen jako chráněný. Kluby, které mají v tomto termínu již zadanou klubovou
nebo speciální výstavu, ji mohou pořádat.
Supervizor – M. Kašpar
Schváleno jednomyslně

5. Dozorčí rada ČMKU
•

Místopředsedkyně DR ČMKU seznámila P ČMKU s aktuálně projednávanými případy:
Případ Randy dog – DR ČMKU se ztotožnila s rozhodnutím P ČMKU

•

Sekretariát vznese dotaz na ČMKJ, zda byly smlouvy uvedeny do souladu se směrnicí ČMKU

•

Whippet klub – bude dořešeno na následujícím jednání DR ČMKU

•

Případ psa ve spoluvlastnictví rozhodčích dořeší DR ČMKU s Komisí pro rozhodčí

6. Různé
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•

KJČR navrhuje Luďka Nováka za člena výcvikové komise
Schváleno jednomyslně

•

P ČMKU schvaluje předložený majetek k odpisu

•

Archív – podklady pro vystavení PP jsou součástí archívu ČMKU, úpravu archivačního řádu připraví
sekretariát

•

P ČMKU stanovuje minimální poplatek pro pořadatele výstav za zapůjčení aplikace Dogoffice na 100,- Kč
Schváleno jednomyslně

•

Louisianský leopardí pes – plemeno je již registrováno AKC prostřednictvím FSS registru. PP vydané
NALC již nebude plemenná kniha zapisovat, PP je třeba převést pod AKC.
Schváleno jednomyslně

USNESENÍ
140/08/17
141/08/17

P ČMKU jmenuje I. Klápovou národní rozhodčí pro plemeno rhodéský ridgeback
P ČMKU jmenuje tyto rozhodčí pro aprobace na uvedená plemena:
rozhodčí

142/08/17
143/08/17
144/08/17
145/08/17

Jindřichovská, Ing.

Jarmila

Černohubová, Ing.

Iva

Kučerová Chrpová, Ing.

Veronika

Nehyba

Oldřich

Jílková

Zdenka

Maślanka, MUDr.

Tadeáš

Rybárová

Václava

P ČMKU jmenuje O. Nehybu skupinovým rozhodčím pro sk. FCI 7
P ČMKU schvaluje úpravu mzdové směrnice s platností od 1.9.2017
P ČMKU schvaluje doplnění směrnice o certifikátech o zkoušky z mondioringu MR1, MR2, MR3.
Zkoušky jsou platné pro vystavení titulu C.I.B. při splnění min. 80 % bodů
P ČMKU jmenuje Luďka Nováka členem výcvikové komise ČMKU

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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plemena
curly coated retriever
chesapeake bay retriver
nova scotia duck tolling retriever
labradorský retriever
zlatý retriever
anglický setr
irský setr
pointer
jezevčík
anglický setr
irský setr
afgánský chrt
barzoj
italský chrtík
afgánský chrt
irský vlkodav
chodský pes
japan chin

18:00
čtvrtek 5.10.2017 od 10:00 v Praze
I. Jarošová
MVDr. L. Široký

