Zápis č. 32
ze zasedání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 28.6.2018 v Praze
Přítomni:
P ČMKU:
Omluveni:
Tisková mluvčí:
Za DR:

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

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

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zprávy z komisí
DR ČMKU
Došlá pošta
Různé

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Jednání s Merz
Smlouva – probíhá jednání o smlouvě, čeká se na doručení postupu prací.
•

Příprava vyhledávače čipů na webu ČMKU – připravuje se k nasazení na web.

•

Zákony - zákon o veterinární péči 166/1999 Sb. §4 (zveřejňování majitelů 5 a více fen na stránkách SVS);
živnost – nařízení vlády 278/2008 Sb., příloha 2 a 4 (povinnost zřizovat živnost při prodeji štěňat do
zájmového chovu) – probíhá, čekáme na zpracování posledních připomínek, zaurgovat.

Zápis z Výstavní komise ČMKU ze dne 5.4.2018
4) P ČMKU žádá Výstavní komisi, aby připravila seznam povinných údajů do posudkového listu a zvážila možnost
výhledového zrušení karet čekatelství a 3. kopie posudků – úkol trvá
8) Reciproční dohoda - obeslat sporné státy novou dohodou, přechodné období při zachování stávajícího stavu
do konce roku, zodpovídá Výstavní komise - úkol trvá
Vědecká komise, plemena žádající o uznání - P ČMKU pověřila Ing. V. Chrpovou koordinací komunikací mezi
chovatelskými kluby plemen žádající o uznání a vědeckou komisí FCI. Prozatím nedodány žádné informace –
zaurgovat. Předsedkyně Klubu přátel psů pražských krysaříků je obtížně k zastižení - P ČMKU vyzve KPPPK k
určení zodpovědné osoby, která bude ve věci uznání plemene komunikovat s Ing. V. Chrpovou.
5/4/18 CHS INCIPITA VITA předložila export z RKF neplatným potvrzením - P ČMKU v souladu se Zápisním řádem
ČMKU čl. X, bod 9 pozastavilo zápis štěňat na výše uvedenou CHS. P ČMKU obdrželo vysvětlení od
chovatelky. Na plemennou knihu byl dodatečně dodán duplikát PP s řádným platným exportním
označením.
P ČMKU obnovuje zápis štěňat na CHS INCIPITA VITA.
Schváleno jednomyslně
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•

Postupy při registraci změn stávajících plemenných standardů českých neuznaných plemen – dle ZŘ je
základní normou platný standard. Změny ve standardu je třeba zaslat v platném znění k projednání.
Rozhodčí posuzují podle standardu zveřejněného na webu ČMKU.
Všechny kluby zastřešující česká národní plemena neuznaná FCI byly vyzvány, aby zaslaly aktuální standard
(včetně data jeho schválení chovatelským klubem), který bude po schválení P ČMKU vyvěšen na webu
(Stanovy ČMKU, čl. 2.3, bod k).
Pražský krysařík – prověřit standard v závislosti na používaných barvách, kdy byla schválena poslední změna,
na základě čeho byl novelizován - překontroluje J. Kudrnáčová a I. Nováková

2/5/18 Klub pinčů ČR - žádost o dodržování názvu plemene trpasličí pinč – o jednotném názvu plemene bylo
rozhodnuto v r. 2003, pracoviště plemenné knihy byla upozorněna na bezpodmínečné dodržování
schváleného názvu – Rada plemenných knih provede kontrolu
3/5/18 Odvolání proti rozhodnutí P ČMKU ve věci zákazu účasti vystavovatele na výstavách ČMKU - Stížnost
vystavovatelů (11 osob) na prodej štěňat na MVP v Praze (slovenský vystavovatel) – P ČMKU vyslovilo
vystavovateli zákaz účasti na výstavách ČMKU na 1 rok, tedy do 23.5.2019 pro porušení ustanovení
propozic: Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 pís. b
zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění vet.
zákona). Všechna zvířata musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, pís. f veterinárního
zákona.
P ČMKU v této věci jedná s právníky, prozatím má rozhodnutí odkladný účinek. Odkládá se na následující
zasedání.
•
•

Cirkuláře FCI – upřesněn postup pro zveřejňování cirkulářů
Porušení výstavního řádu pořadatelem – na MVP v Litoměřicích vystavovala v neděli své psy
vystavovatelka, která byla v sobotu vedoucí kruhu u stejné rozhodčí. Tím byl porušen Výstavní řád ČMKU
- Čl.9 - rozhodčí, bod i., Čl.13 - Povinnosti pořadatele, bod n., a Výstavní řád FCI Čl. 11 - Povinnosti pro
rozhodčí na výstavách. – P ČMKU předává k prošetření Výstavní komisi ČMKU
Proběhlo osobní jednání s pořadateli – řádně proškolit na poradě personál a rozhodčí

Ad KCHZ z 7.12.2017 – přeměření dobrmana – chovatelka pozvána k oficiálnímu přeměření, nedostavila se bez
předchozí omluvy. Případ ukončen, platí původní měření.
Schváleno jednomyslně
Ad RPK z 15.12.2014 - P ČMKU obnovuje zápis štěňat na CHS DAMA KRKONOŠE.
Schváleno jednomyslně

2. Zprávy z komisí
Zápis z Výstavní komise per rollam

PŘÍLOHA 1
Ad 2) z 5.4.18 Žádost o středoevropskou výstavu ohařů – žádost byla podána pouze jedním klubem, chybí
vyjádření ostatních klubů pro plemeno německý ohař.
Jednomyslně neschváleno
Ad nesoulad výsledků z MVP v Litoměřicích
Schváleno jednomyslně

Komise pro rozhodčí
Předseda KR seznámil P ČMKU s žadateli o posuzování juniorhandlingu
Školení 25.7.2018, školí: V. Tichá
Schváleno jednomyslně
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příjmení
Blatoňová,
Ing

jméno

plemeno

Hana

německý špic
gordon setr
irský
červenobílý
setr
bulteriér
welsh teriér

Černohubová,
Iva
Ing.
Márová

Petra

teoretická zk.
prospěl/neprospěl praktická zk., místo konání, P/N*
21.03.2018, P
30.5.2018, P

SVP Zbraslav, 26.05.2018, P
KVP Konopiště, 17.06.2018, P

30.5.2018, P
20.10.2016, P
20.10.2016, P

KVP Konopiště, 17.06.2018, P
MVP Brno 23.06.18, P
MVP Brno 23.06.18, P

P ČMKU jmenuje výše uvedené rozhodčí pro daná plemena.
Rozhodčí rozšiřující v rámci skupiny
Jílková
Zdenka FCI skupina X
30.05.18, P
MVP Brno 24.06.18, P
P ČMKU jmenuje Z. Jílkovou rozhodčí pro skupinu FCI X.
Projednáno již P ČMKU 24.5.2018, zveřejněno k připomínkování do 1.7.2018:
Ladislav Frnčo
FCI skupina IV
Dalibor Smékal
FCI skupina IV
Robert Kubeš
FCI skupina III
Lenka Frnčová
FCI skupina X
V případě, že do uvedeného termínu ČMKU neobdrží žádné připomínky, doporučuje KR žádosti výše uvedených
rozhodčích ke schválení.
Schváleno jednomyslně

Zápis ze zasedání Komise pro chov a zdraví ze dne 7.6.2018

PŘÍLOHA 2

Ad 5) Pochybení je jednoznačně na straně majitele feny, který nepostupoval dle řádů
Ad 6) Plánované krytí dvěma psy – v rozporu s řády FCI: Průkazy o původu, které slouží jako rodné listy, se
vystavují pouze pro přesně stanovené původy. Pro jeden vrh se fena připouští jediným psem.
Zápis schválen jednomyslně

3. Dozorčí rada ČMKU
•

Předseda DR ČMKU informoval P ČMKU o projednávaných případech

•

6/5/18, 7/5/18, 9/5/18, 12/5/18 – záležitost pasení:
P ČMKU pozvalo k jednání KJ ČR a oba spolky pro pasení.
P ČMKU předkládá k projednání návrh vzniku komise pro pasení jakožto odborné komise s působením
v rámci ČMKU.
Schváleno jednomyslně
KJČR navrhuje P. Burdíka za předsedu komise pro pasení, P. Burdík s nominací souhlasí.
Schváleno jednomyslně, P ČMKU jmenuje P. Burdíka předsedou komise pro pasení
P ČMKU pověřuje P. Burdíka zasláním návrhů na členy komise. V komisi musí mít zastoupení spolky pro
pasení (po 1 členovi).
Nahlášené akce v pasení 2018 poběží podle stávajícího schváleného plánu.
Stanovení činnosti komise - plán akcí na rok 2019, řády pro konání akcí, pověření pro konání akcí pro
pořadatele, řády pro jmenování rozhodčích pasení, databáze licencí pasení a její zpracování

•
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Projednání chovnosti jagdteriéra – formálně prošel bonitací doporučen do chovu, členská schůze
neschválila jeho využití v chovu (zpochybněná paternita), stěžovatel se ve stanoveném termínu vůči
rozhodnutí ČS neodvolal – DR ČMKU doporučuje nechat psa v registru chovných jedinců, ale jeho
chovatelské využití ponechat v kompetenci klubu. P ČMKU v tomto bodě rozhodlo, že klub je členem

ČMKU prostřednictvím ČMKJ a případ má být řešen na úrovni ČMKJ. Právo rozhodovat o chovnosti je
výhradně v pravomoci chovatelského klubu.
•

Doporučení DR ČMKU: při změně majitele/držitele psa dokládat smlouvu o převodu plemenné knize – P
ČMKU s návrhem nesouhlasí - smlouva není povinná, může být i ústní, zůstává původní forma změny
majitele v PP.

4. Došlá pošta
1/6/18 Žádost Klubu bretaňských ohařů o stanovisko k požadavkům klubu na smluvní doložení držitele/majitele
chovného jedince a odmítání jejich doložení chovatelkou – chovatelský klub má právo požadovat doložit
právoplatné ujednání o zodpovědné osobě, majiteli či držiteli chovného jedince – Zápisní řád ČMKU, čl. V,
bod 4: Každá změna ve vlastnictví chovného jedince musí být majitelem zaznamenána v průkazu původu a do
15 dnů oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize a doložena kopií aktuálního originálu průkazu
původu s provedenou změnou. Majitel je též povinen bez zbytečného prodlení oznámit chovatelskému klubu
a plemenné knize úhyn chovného jedince. Při zapůjčení (postoupení práva chovu) psa/feny se dokládá
smlouva; oznamovací povinnost do 15 dnů platí i pro zapůjčení.
Schváleno jednomyslně
2/6/18 Žádost ČKS o změnu zástupce v pracovní komisi FCI – P ČMKU jmenuje zástupce v komisi pro pracovní psy
FCI Roberta Fagoše
Schváleno jednomyslně
3/6/18 Žádost Klubu chovatelů málopočetných plemen psů a Klubu karelských medvědích psů a lajek o přesun
plemene jakutská lajka z KKMPL do KCHMPP – P ČMKU konstatuje, že plemeno jakutská lajka plemenně
přísluší do KKMPL, dále by mohla být zařazena do Klubu chovatelů honičů
Žádost jednomyslně neschválena
4/6/18 Stížnost na porušování řádů ČMKU - chovatelka používá FCI registrovaný název CHS pro chov v jiných neFCI organizacích. Chovatelce byl zaslán dotaz k vysvětlení situace, prozatím nereagovala. P ČMKU
pozastavuje v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 P ČMKU zápis štěňat na CHS IMPERIAL
MIRACLES, včetně zákazu chovu na jedincích v majetku chovatelky, do doby řádného objasnění.

5. Různé
•

•

•
•
•
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FCI - seznam plemen, pro která je možné v některých zemích otevírat pracovní třídu, i když nejsou
plemenem s povinnou pracovní zkouškou. Pro ČMKU aktuální argentinská doga, chorvatský ovčáka a
španělský vodní pes – zastřešující kluby budou osloveny, zda mají o pracovní třídu zájem.
Sekretariát osloví FCI ve věci vyjmenovaných teriérů, možnosti a podmínkách otevření pracovní třídy
v rámci ČMKU.
PŘÍLOHA 3
Změny výstavního řád FCI – zařazení psa do třídy – změna bude zapracována pro všechny výstavy i do
výstavního řádu ČMKU
Double handling - změna bude zapracována i do výstavního řádu ČMKU
http://www.cmku.cz/data/dokumenty/22-vystavni-rad-fci.pdf
Předseda informoval P ČMKU o hospodaření ČMKU
Předseda informoval P ČMKU o plánovaných výjezdech stánku ČMKU na EV a SEV
Junior Open – bude ve dnech 22 až 23.září 2018 v areálu Moravskoslezského svazu Zbraslav

•
•

https://junior-open-cmku.webnode.cz/
Plemeno anatolský pastevecký pes/kangal – změna standardu FCI, sloučení obou plemen. FCI požádána
o vysvětlení dalších postupů. Do vyjádření FCI budou zachovány původní postupy pro chov i výstavy.
Schváleno jednomyslně

USNESENÍ
193/06/18
194/06/18
195/06/18

196/06/18
197/06/18
198/06/18
199/06/18
200/06/18

P ČMKU obnovuje zápis štěňat na CHS INCIPITA VITA.
P ČMKU obnovuje zápis štěňat na CHS DAMA KRKONOŠE.
P ČMKU jmenuje tyto rozhodčí pro uvedená plemena:
příjmení
Blatoňová, Ing

jméno
Hana

Černohubová, Ing.

Iva

Márová

Petra

P ČMKU jmenuje Z. Jílkovou rozhodčí pro skupinu FCI X.
P ČMKU ustanovuje komisi pro pasení jakožto poradní orgán ČMKU
P ČMKU jmenuje P. Burdíka předsedou komise pro pasení a pověřuje ho navržením členů komise.
P ČMKU jmenuje zástupce v komisi pro pracovní psy FCI Roberta Fagoše
P ČMKU pozastavuje v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 P ČMKU zápis štěňat na CHS
IMPERIAL MIRACLES, včetně zákazu chovu na jedincích v majetku chovatelky, do doby řádného
objasnění.

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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plemeno
německý špic
gordon setr
irský červenobílý setr
bulteriér
welsh teriér

15:00
čtvrtek 30.8.2018 v Praze
I. Jarošová
MVDr. L. Široký

