Zápis č. 28
ze zasedání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU)
dne 22.2.2018 v Praze
Přítomni:
P ČMKU:

MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, J. Janda, M. Kašpar, Ing. P. Pletka, I. Nováková, J.
Kudrnáčová, O. Vondrouš
DR ČMKU:
M. Krinke
Tisková mluvčí: V. Tichá

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

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Setkání chovatelských klubů
DuoCACIB Brno 2018
Zprávy z komisí a DR ČMKU
Došlá pošta
Různé

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
SW komise – schůzka s firmou Merz 4.10.2017
Schůzka proběhla 17.1.2018. Byla projednána potřeba upgradu stávajícího programu. Nabídka upgradu po částech
- P ČMKU bere na vědomí, bude předmětem dalších jednání včetně finančních požadavků. Další schůzka:
předběžný termín 7.3.2018.
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•

Návrh na zařazení psů s oceněním Šampiona krásy a výkonu do třídy šampionů/vítězů – ČMKU
zkonzultovala úpravu řádu s FCI. V návaznosti na tuto konzultaci P ČMKU ruší provedenou úpravu ve
všech bodech Výstavního řádu ČMKU.
V tomto roce nebudou schvalovány žádné úpravy stávajících řádů (s výjimkou nevyhnutelných úprav
v souladu s legislativou ČR nebo s nařízeními FCI).

•

Příprava vyhledávače čipů na webu ČMKU – možnosti vyhledávání identifikace psa/feny dle čísla čipu na
webu ČMKU – zadání konzultováno s Merz.
Pracoviště PK 2 a 3 - PK 3 by byla schopna dodávat aktuální denní data, ale nemá webový program. Zjistit
kalkulaci od programátora ČMKJ. PK 2 řeší. Úkol trvá.

•

Zákon o veterinární péči – ČMKU obdržela odpověď z ÚOOÚ. ČMKU požádala právníka o oslovení MZe
v souvislosti s eventuální úpravou zákona – úkol trvá.

•

V. Obermajerová, TABAT – chovatelka se v místě bydliště nezdržuje, korespondence nevyzvednuta.
ČMKU obdržela vyjádření KVS: případ byl postoupen obci s rozšířenou působností. ČMKU nemůže být
zařazena mezi účastníky řízení. V současné době probíhá trestní řízení, zatím není znám výsledek.
Náhradní péči pro odebrané jedince zajišťuje obec Luštěnice, ČMKU zkontaktuje obec pro získání bližších
informací.

ad Zápis z jednání Výstavní komise ČMKU dne 4.12.2017
5) Posouzení jedinců shih-tzu mimo pořadí, udělení titulů - závěrečné řešení se odkládá po projednání
Komise pro rozhodčí.
6)

Speciální výstava jorkšírských teriérů – žádost zaslaná po termínu, zamítnuto. Yorkshire terrier KCH a jeho
přátel podal odvolání proti rozhodnutí P ČMKU - výstavu měl pořádat Yorkshire terrier klub chovatelů a
jeho přátel, z.s., nebude pořádat KV bez klubového vítěze v r. 2019 - standardní postup. Ukončeno.

Zpráva z chovatelské komise FCI
P ČMKU žádala a zaurgovala přepracování předloženého zápisu do srozumitelné formy, dosud nedodáno.
Překlad zajistí sekretariát, o práci zástupce ČMKU v komisi se bude dále jednat.
1/12/17 Žádost Wolfhound klubu o pořadatelství světového kongresu irských vlkodavů a výstavy FIWC v r. 2020 a
výjimky při udělování titulů českých šampionů + žádost o finanční podporu – zápis z jednání FIWC byl
dodán, pověření je součástí zápisu, jednání o finanční podpoře se odkládá na aktuální období.
Schváleno jednomyslně

2. Setkání chovatelských klubů
Setkání se bude konat 24.3.2018 od 10:00 v kongresovém sále Top hotelu Praha
Program:
1. Zahájení
2. Zpráva předsedy ČMKU
3. Zpráva předsedy Dozorčí rady
4. Přednáška o DKK a DLK
5. Dogoffice – prezentace aplikace pro výstavy
6. Diskuze
V r. 2019 se uskuteční volební VH, chráněný termín 16.3.2019

3. DuoCACIB 2018 a další akce
Zhodnocení DuoCACIB
Předseda ČMKU informoval o průběhu výstavy
- 8363 psů bylo vystaveno
Změna 5 rozhodčích, pouze ze zdravotních důvodů
M. Václavík přednesl zprávu hlavního rozhodčího
Kladné hodnocení ze strany vystavovatelů a rozhodčích včetně zahraničních
Příprava Světové výstavy 2021:
Předseda ČMKU informoval o průběhu přípravy
Osloveny hotely v Praze pro delegáty General Assembly
Základ pozvaných rozhodčích bude zpracován do poloviny letošního roku, konzultace s MEOE, aby
nedocházelo k duplicitě rozhodčích s Evropskou výstavou
Šampion šampionů 2018: 19.1.2019, Top hotel Praha
K dalšímu jednání: možná změna časového harmonogramu akce
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Ad Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 18.1.2018
Odvolání Mgr. Z. Brotánkové proti rozhodnutí KR a P ČMKU – P ČMKU předává Komisi pro rozhodčí k projednání
a stanovení konkrétních důvodů odmítnutí
Oprava jména ze zápisu 27: Zápis z jednání s Mgr. Z. Brotánkovou – P ČMKU vzalo na vědomí
1/1/18 Stížnost na stav jedinců v držení CHS ROZÁRKA – KVS při svém šetření shledala důvod pro zahájení
správního řízení. Správní řízení ukončeno, chovatelka postižena pro porušení zákona proti týrání. P ČMKU
v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 P ČMKU pozastavuje zápis štěňat na CHS ROZÁRKA,
včetně zákazu chovu na jedincích v majetku chovatelky, a to na dobu neurčitou.
Schváleno jednomyslně
Informace bude rozeslána zúčastněným klubům.
2/1/18 Žádost Spolku pro pasení CZ o odvolání ing. Loučky + odstoupení ing. Loučky - P ČMKU předává materiál
KJČR, která je zastřešujícím subjektem tohoto spolku. Ing. Loučka prozatím zůstává zástupcem v komisi
FCI pro pasení.
+ doplňující stížnost a žádost o prověření postupů komise pro pasení – spadá do kompetence KJČR.
Žádost o prověření postupů KJČR při ustanovení komise pro pasení – kontrolu provede DR ČMKU
Schváleno jednomyslně
6/1/18 Žádost ČKS o schválení CACT a CACIT akcí 2018 - dodatek
Schváleno jednomyslně, schválení CACIT podléhá FCI
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9/1/18 Označování chovatelské dokumentace falešným razítkem – obě chovatelky se pro nemoc omluvily
z plánovaného jednání, schůzka bude uskutečněna v náhradním termínu za přítomnosti komise ve složení
MVDr. L. Široký, I. Nováková, V. Tichá. Pozváni budou chovatelé CHS PERLA MAHAGON a PEARL OF THE
MOON.
O výsledku budou informovány příslušné chovatelské kluby. Je třeba, aby kluby spolupracovaly
s plemennou knihou ve věci požadovaných dokumentů k uchovnění.
Schváleno jednomyslně
14/1/18 KCH málopočetných plemen psů informoval P ČMKU o nesouhlasící paternitě vrhu A BUBBLEDOG
(tibetská doga) - P ČMKU žádá klub o vyjádření, jak byla chovatelka sankcionována – kárné řízení
s chovatelkou běží, klub je v kontaktu s ČMKU.

4. Zprávy z komisí
Komise pro rozhodčí
Praktické závěrečné zkoušky čekatelů, DuoCACIB sobota 03.02.2018
příjmení
jméno
plemeno
Mudrová
Helena
stafordšírský bulteriér
Peroutka
Karel
chodský pes
Rovenská
Kateřina
Jack a Parson Russell teriér

prospěla/neprospěla
prospěla
prospěl
prospěla

Schváleno jednomyslně – P ČMKU jmenuje tyto čekatele národními rozhodčími pro výše uvedená plemena
Praktické zkoušky rozšiřovací 4.2.2018 DuoCACIB
Ing. R. Lysák, shiba
Schváleno jednomyslně -P ČMKU jmenuje Ing. R. Lysáka rozhodčím pro plemeno shiba
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Komise FCI pro agility 2017

PŘÍLOHA 2

P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek na zasedání komise FCI v ČR je možné proplatit

Dozorčí rada ČMKU
•
•

Předseda DR ČMKU informoval P ČMKU o projednávaných případech
Kontrola účetních dokladů je plánována na 8.3.2018

5. Došlá pošta
1/2/18 Klub švýcarských salašnických psů, z.s. – žádost o zákaz zápisu štěňat na chovatelskou stanici CZECH
PAWS - chovatelka bude pozvána na jednání za účasti Ing. J. Kubeše, J. Kudrnáčové a I. Novákové,
předběžný termín 7.3.2018
Schváleno jednomyslně
2/2/18 KJ ČR – žádost o mezinárodní výstavu v Mladé Boleslavi 22-23/8/2020 (náhradní termín 29-30/8/2020)
Schváleno jednomyslně, podléhá schválení FCI
3/2/18 Množírna psů Kamenice nad Lipou (mediální kauza) – oba zúčastnění manželé měli registrované
chovatelské stanice: ČERNÝ PARAMOUR (poslední registrovaný vrh 2007) a KRÁSA PALÁCE (poslední
registrovaný vrh 2001). P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 P ČMKU pozastavuje
zápis štěňat na obě výše uvedené CHS včetně zákazu chovu na jedincích v majetku obou chovatelů, a to
na dobu neurčitou. ČMKU vyžádá k tomuto případu oficiální stanovisko KVS.
Schváleno jednomyslně
4/2/18 ČKS - žádost o odvolání MVDr. J. Glisníkové z komise FCI a zástup delegáta na letošní zasedání FCI komise
pracovní plemena – Ing. H. Šabatová. Navržený zástup je výjimečně povolen pro jedno zasedání. ČKS
navrhne nového delegáta.
Schváleno jednomyslně

6. Různé
•

Ekonomika
Předseda seznámil P ČMKU s předběžnými výsledky za rok 2017.

USNESENÍ
168/02/18
169/02/18

P ČMKU ruší usn. 161/1/18 v plném znění
P ČMKU jmenuje tyto národní rozhodčí:
příjmení
jméno
plemeno
Mudrová
Helena
stafordšírský bulteriér
Peroutka
Karel
chodský pes
Rovenská
Kateřina
Jack a Parson Russell teriér

170/02/18

P ČMKU jmenuje Ing. R. Lysáka rozhodčím pro plemeno shiba
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171/02/18

172/02/18

P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 P ČMKU pozastavuje zápis štěňat na CHS
ČERNÝ PARAMOUR a KRÁSA PALÁCE, včetně zákazu chovu na jedincích v majetku obou
chovatelů, a to na dobu neurčitou.
P ČMKU odvolává MVDr. J. Glisníkovou z komise FCI pro pracovní plemena

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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15:00
sobota 24.3.2018 od 15:00 v Praze, Top Hotel – společné s DR ČMKU
I. Jarošová
MVDr. L. Široký

