Zápis č. 3
ze zasedání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 23.5.2019 v Praze
Přítomni:
P ČMKU:

MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, A. Karban, M. Kašpar, Ing. P. Pletka, O. Vondrouš, J. Janda, J.
Kudrnáčová
Omluven:
M. Václavík
DR ČMKU:
M. Krinke
Tisková mluvčí ČMKU: V. Tichá
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zprávy z komisí ČMKU, FCI
GA Čína
Dozorčí rada ČMKU
Došlá pošta
Různé

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Plemena žádající o uznání – obě plemena byla prozatímně schválena FCI na jednání GC 29.4.2019 v Číně. Chodský
pes – č. standardu 364, pražský krysařík – č. standardu 363.
Související předpisy platné od 29.4.2019:
- Chodský pes se zařazuje do FCI sk. I, pražský krysařík do FCI sk. IX. Do těchto skupin se zařazují na všech
typech výstav
- Pro plemena chodský pes a pražský krysařík se vystavují šampioni podle řádů pro FCI uznaná plemena
- Chodský pes se zařazuje mezi plemena FCI povinně podléhající pracovní zkoušce (úprava přílohy 4 ke
Směrnici pro certifikáty)
- PP FCI bude plemenná kniha vystavovat pro štěňata narozená od 29.4.2019
- Sekretariát bude informovat rozhodčí skupin FCI I a IX o zařazení plemen
•

KPPPK dosud nedodal správné české znění standardu pražského krysaříka – několikrát urgováno. Na
webu ČMKU dočasně umístěno správné znění standardu v angličtině.

8/10/19 Klub chovatelů naháčů - žádost o písemné nařízení týkající se používání osrstěných peruánských naháčů
v chovu (rozpor mezi standardem a výkladem standardu ze země původu) – ČMKU vznesla dotaz na FCI
s dotazem na další postup, zatím bez odpovědi. Sekretariát požádá FCI o vyjádření do 25.6.2019.
Schváleno jednomyslně
5/10/18 Podnět k prošetření podvodného jednání – záměna psů na výstavách a loveckých zkouškách – P ČMKU
obdrželo doplňující vyjádření chovatele, dosud však neobdrželo vyžádané vyjádření chovatelského klubu
(urgováno 2x). P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 pozastavuje zápis štěňat
chovatelské stanice OD ŘEKY LOMNICE do doby řádného prošetření situace chovatelským klubem.
Schváleno jednomyslně
A. Karban nepřítomen
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10/10/18

Stížnost na článek stanov Klubu chovatelů belgických ovčáků v českých zemích týkající se smluv
s nečleny, které je v rozporu se Zápisním řádem ČMKU.
P ČMKU doporučilo uskutečnit členskou schůzi a změnit stanovy do 1.3.2019. Úkol trvá. Sekretariát
zaurguje, pokud nebudou nové stanovy dodány, může být klubu dočasně zastavena činnost.
Schváleno jednomyslně

7/1/19 Klub málopočetných dogovitých plemen psů, z.s. – žádost o úpravu řádu pro udělování titulu Český
šampion krásy – veškeré řády budou revidovány a bude prověřena jejich funkčnost.
Žádost KMDPP o úpravu je zahrnuta do revize. Úkol trvá.
Schváleno jednomyslně
4/2/19 Žádost Klubu pyrenejských plemen, z.s. o zaslání výzvy k opravě PP s chybným zápisem HD u feny
Desalazara Honey Honey vyzve chovatelku k předložení PP k opravě.
Schváleno jednomyslně
Dostihová a coursingová komise, 5 členů
NAVRHUJE
Bejčková Veronika KJČR
Whippet klub, KJČR, Klub
Černý Vít
faraonských psů
Czech Deerhound Club,
Wolfhound klub, Klub
saharských chrtů, klub
Jeník Dufková Eva,
faraonských psů, Basenji
Ing.
klub Bohemia, Czech
Coursing Club, Saluki
klub
Czech Deerhound Club,
Wolfhound klub, Klub
Richterová Hana,
saharských chrtů, klub
Ing.
faraonských psů, Czech
Coursing Club
Czech Deerhound Club,
Wolfhound klub, Klub
Rouchalová Žaneta saharských chrtů, klub
faraonských psů, Czech
Coursing Club
KCHCH anglických
dostihových plemen,
Barák Zdeněk, Ing.
Czech Coursing Club,
Saluki klub
Benedeková Adéla MSKS
Bergl Milan
KCH a přátel barzojů
Czech Deerhound Club,
Wolfhound klub, Klub
Jeník Pavel, DiS.
saharských chrtů, klub
faraonských psů, Saluki
klub
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PRO
Schváleno jednomyslně
Schválen jednomyslně
16.4.2019, předseda

Schváleno jednomyslně

Schváleno jednomyslně

Schváleno jednomyslně

O návrhu se nehlasovalo

O návrhu se nehlasovalo
O návrhu se nehlasovalo

O návrhu se nehlasovalo

PROTI

ZDRŽEL SE

Malátková Věra

Skoumalová Lucie,
Ing.

Šimek Martin

Saluki klub
O návrhu se nehlasovalo
KCHCH anglických
dostihových plemen,
KJČR, Basenji klub
O návrhu se nehlasovalo
Bohemia, Czech Coursing
Club
KJČR
O návrhu se nehlasovalo

7/4/19 Bulldog club – žádost o pořádání akce Buldok roku (bez zadávání CAC) – P ČMKU nemá námitky; nejedná
se o standardní akci podle VŘ, tituly získané na akci není možné zapisovat do PP. Klub předložil propozice
– P ČMKU vyslovilo námitky vůči předloženým propozicím, s klubem projedná V. Tichá
Schváleno jednomyslně
9/4/19 Dogdancing club ČR/ČKS – žádost o povolení pořádat MS FCI v dogdancingu v r. 2021
Podléhá schválení FCI. Je třeba doplnit datum a místo konání., sekretariát zaurguje.
Ad XV. VH, usn. 4 – upřesnění pro udělování titulu Český šampión krásy pro plemeno cane corso – podmínky platí
od 1.4.2019, pro udělení titulu je možné použít i čekatelství získaná před tímto termínem.
Schváleno jednomyslně

2. Zprávy z komisí
Dostihová a coursingová komise
-

-

Žádost o doplnění bodovacího coursingu se zadáváním CACT 4.8.2019 v Pecínově (Acana Cup, pořadatel
Nordcoursing klub)
Schváleno jednomyslně
Žádost možnosti podání žádosti o pořádání ME v coursingu v r. 2021 na FCI
Schváleno jednomyslně

Zápis z jednání Komise pro rozhodčí ze dne 15.5.2019
Zápis schválen jednomyslně

PŘÍLOHA 1

Zkušební komise:
29.5.2019 M. Václavík, V. Tichá, K. Vaníčková, náhradník O. Vondrouš
5.6.2019 M. Václavík, Z. Jílková, J. Janda, náhradník O. Vondrouš
Praktické zkoušky
Rozšiřování ve skupině
teoretická zk.
praktická zk., místo konání,
prospěl/neprospěl
P/N*
Kašpar, PhDr. Radim FCI skupina VIII
09.01.2019, P
KVP KCHLS 04. - 05.05.2019, P
Schváleno jednomyslně, P ČMKU jmenuje PhDr. Kašpara rozhodčím pro skupiny VIII
příjmení

jméno skupina

Rozšiřování v plemeni
příjmení

jméno skupina

Nováková

Iveta

3

slovenský čuvač

teoretická zk.
prospěl/neprospěl
22.11.2018, P

praktická zk., místo konání,
P/N*
MVP České Budějovice

13.4.2019, P
welsh corgi cardigan
21.11.2018, P
MVP Litoměřice 18.05.2019, P
Klímová
Lenka
welsh corgi pembroke 21.11.2018, P
MVP Litoměřice 18.05.2019, P
Schváleno jednomyslně, P ČMKU jmenuje výše uvedené rozhodčí pro plemena
-

Jakub Janda žádá o výjimku pro přijetí za čekatele na rozhodčí exteriéru dle Řádu pro jmenování rozh. ext.,
III,d,1
Schváleno jednomyslně

-

Úkol pro KR: Změnit formulář pro hlášení hlavního rozhodčího – uvést pouze hospitanty a řešené protesty

Zápis z jednání Komise pro pasení ze dne 15.5.2019

PŘÍLOHA 2

Zápis schválen jednomyslně vyjma zřízení bankovního účtu

Zápis z jednání FCI komise pro obedience

PŘÍLOHA 3

P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek je možné vyplatit

3. GA Čína
Předseda ČMKU přednesl podrobnou zprávu ze zasedání General Assembly FCI v Číně

PŘÍLOHA 4

4. Dozorčí rada ČMKU
Bude předmětem příštího jednání

5. Došlá pošta
1/5/19 ČMKJ - žádost o MVP:
Intercanis Brno: 26.-27.6.2021; 25.-26.6.2022
České Budějovice: 9.-10.4.2022; 8.-9.10.2022
Schváleno jednomyslně, podléhá schválení FCI
2/5/19 Stížnost majitelky zakoupeného jedince na nepředání PP – CHS MOOMOON. P ČMKU konstatuje, že PP je
nedílnou součástí psa. Zápisní řád ČMKU, čl. IX, bod 4: chovatel je povinen předat podepsaný průkaz
původu nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného odkladu poté, co jej obdržel z příslušného pracoviště
plemenné knihy ČMKU, kterým byl průkaz původu vystaven. Cena jedince zahrnuje i cenu průkazu původu.
Chovatel je povinen předat PP zakoupeného štěněte jakýmkoli způsobem bez ohledu na formu předání.
Sekretariát vyzve chovatelku, aby PP prokazatelně předala do 20.6.2019; pokud PP nebude předán, P
ČMKU projedná možnost zastavení zápisu štěňat na CHS MOOMOON.
Schváleno jednomyslně
3/5/19 Předložen PP vydaný ne-FCI organizací na jedince odchovaného chovatelem ČMKU – porušení Zápisního
řádu ČMKU, preambule, bod 3: S chovatelstvím je neslučitelný chov jakéhokoli plemene bez průkazu
původu vydaného národní kynologickou organizací zastřešenou FCI a podpora tohoto konání. Chovatel bude
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pozván k osobnímu jednání, za ČMKU se zúčastní O. Vondrouš, J. Janda, V. Tichá. P ČMKU v souladu se
Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 dočasně pozastavuje zápis štěňat chovatelské stanice SUPERSONIC do
vyřešení záležitosti.
Schváleno jednomyslně
4/5/19 Žádost o povolení výjimky při inseminaci:
Plemeno:
Stafordšírský bulteriér
CHS:
MY DIVINES
Fena:
Tornado Lou Macy Gray, CMKU/SBT/8795/15
Pes:
Firecross Amusing Sunrise
Schváleno jednomyslně za předpokladu, že budou doplněny údaje k psovi; krytí musí proběhnout
v souladu s řády ČMKU a příslušného chovatelského klubu.
5/5/19 Briard klub Čr, z.s. - žádost o přidání druhé možnosti pro udělení titulu Český šampion krásy bez zkoušky
– žádost bude zpracována v rámci revize řádů
Schváleno jednomyslně
6/5/19 Klub málopočetných dogovitých plemen psů, z.s – žádost o zastřešení ne-FCI plemene Deltari Ilir
(Kosovo)
Schváleno jednomyslně, č. standardu 937
7/5/19 Sdružení kynologických klubů - dodatečná žádost o pořádání krajské výstavy v Kladně 3.8.2019
Schváleno jednomyslně
8/5/19 Žádost Klubu Obedience CZ, z.s. o dotaci na MS FCI a zasedání komise FCI pro obedience – P ČMKU
souhlasí s dotaci dle usn. 44/08/11 a 217/11/14
Schváleno jednomyslně

6. Různé
-

Předseda ČMKU seznámil P ČMKU s hospodařením ČMKU za 1-4/2019
Sekretariát zašle logo WDS všem pořadatelům MVP a NVP ke zveřejnění ve všech výstavních
katalozích
P ČMKU souhlasí s prezentací WDS na výstavě v Nitře – zúčastní se předseda ČMKU

USNESENÍ
06/05/19

P ČMKU jmenuje členy Dostihové a coursingové komise: V. Bejčková, E. Jeník Dufková, H.
Richterová, Ž. Rouchalová

07/05/19

P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 pozastavuje zápis štěňat chovatelské
stanice OD ŘEKY LOMNICE do doby řádného prošetření situace chovatelským klubem.

08/05/19

P ČMKU jmenuje PhDr. R. Kašpara rozhodčím pro FCI skupinu VIII
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09/05/19

P ČMKU jmenuje rozhodčí pro plemena:
příjmení
Nováková
Klímová

jméno skupina
Iveta slovenský čuvač
welsh corgi cardigan
Lenka
welsh corgi pembroke

10/05/19

P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 dočasně pozastavuje zápis štěňat
chovatelské stanice SUPERSONIC do vyřešení záležitosti.

11/05/19

P ČMKU schválilo zastřešení ne-FCI plemene Deltari Ilir, č. standardu 937

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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14:30
27.6.2019 od 10:00, Tábor, společné s DR ČMKU
I. Jarošová
MVDr. L. Široký

