Zápis č. 5
ze zasedání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 15.8.2019 v Praze
Přítomni:
P ČMKU:

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

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zprávy z komisí ČMKU, FCI
Ekonomika 1. pololetí 2019
Dozorčí rada ČMKU
Došlá pošta
Různé

Kontrola zápisu z minulého zasedání

5/10/18 Podnět k prošetření podvodného jednání – záměna psů na výstavách a loveckých zkouškách – P ČMKU
obdrželo další doplňující vyjádření chovatele. Chovatelský klub informoval, že případ byl předán Policii ČR.
P ČMKU vyčká na konečné rozhodnutí; rozhodnutí týkající se chovatelské stanice OD ŘEKY LOMNICE
zůstává v platnosti.
Schváleno jednomyslně
7/4/19 Bulldog club – žádost o pořádání akce Buldok roku (bez zadávání CAC) – klub předložil propozice, P
ČMKU vyslovilo námitky vůči předloženým propozicím, čeká se na úpravu propozic
9/4/19 Dogdancing club ČR/ČKS – žádost o povolení pořádat MS FCI v dogdancingu v r. 2021 - jednání probíhá
3/5/19 Předložen PP vydaný ne-FCI organizací na jedince odchovaného chovatelem ČMKU – porušení Zápisního
řádu ČMKU a řádu FCI.
Proběhlo osobní jednání s chovatelem, který prohlásil, že si není vědom porušení předpisů ČMKU nebo
FCI. Právní zástupce ČMKU potvrdil správnost rozhodnutí P ČMKU a zaslal odpověď v tomto smyslu
právnímu zástupci chovatele. Udělený postih v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 zůstává
v platnosti (dočasné pozastavení zápisu štěňat chovatelské stanice SUPERSONIC) na dobu 1 roku, tj. do
22.5.2020.
Schváleno jednomyslně

Revize řádů
Předložen Výstavní řád a Řád pro jmenování rozhodčích – oba řády byly zveřejněny k připomínkování do 1.8.2019
a výzva k připomínkování byla zaslána členským subjektům ČMKU.
Zaslané připomínky byly jednotlivě projednány, relevantní připomínky budou zapracovány do textů a nová vydání
řádů budou předložena ke schválení na následujícím jednání P ČMKU.
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.
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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, úkol trvá.

Zápis z jednání Dostihové a coursingové komise ze dne 12.-13.6.2019
P ČMKU obdrželo odvolání proti:
- rozhodnutí o anulaci výsledku feny ANCHESENAMON QUEEN FLORIDA’S DIAMOND z dostihu
8.6.2019 v Mladé Boleslavi a zákazu účasti na dostizích a coursinzích pro majitelku výše uvedené feny
v období 1.7. – 30.9.2019
P ČMKU projednalo odvolání na osobní schůzce s předsedou DaCK a shledalo udělení postihu jako
adekvátní a správné. Odvolání se zamítá.
Schváleno jednomyslně
- rozhodnutí o udělení napomenutí rozhodčímu V. Paškovi
P ČMKU projednalo odvolání na osobní schůzce s předsedou DaCK a shledalo udělení postihu jako
adekvátní a správné. Odvolání se zamítá.
Schváleno jednomyslně

Zápis z jednání Rady plemenných knih ze dne 10.6.2019
1.

P ČMKU obdrželo žádost právního zástupce L. Petráškové o podrobnosti – bude odpovězeno.
Osobní jednání ve věci dočasného pozastavení funkce rozhodčí bude projednáno na osobní schůzce
12.9.2019 (M. Václavík, V. Tichá, J. Janda)
Schváleno jednomyslně

8. Odvolání vůči rozhodnutí o pozastavení zápisu štěňat chovatelské stanice OD HIMALÁJSKÉHO CEDRU
včetně pozastavení využití chovných jedinců v majetku chovatelky na období 1 roku, tj. od 26.6.2019 do
25.6.2020 - P ČMKU znovu prověřilo dostupné původní i nově doložené materiály a zkonstatovalo, že
dodatečně doložená smlouva neodpovídá původním podkladům doručeným plemenné knize, chybí
zahraniční chovnost feny a údaje nutné k uchovnění byly v rozporu s normativy ČMKU potvrzeny
majitelkou feny. Udělení postihu považuje za odpovídající. Odvolání se zamítá.
Schváleno jednomyslně
9. MON MIGNON – P ČMKU odsouhlasilo vydáním PP po doložení veškerých potřebných podkladů
plemenné knize. Je třeba, aby chovatelský klub požádal plemennou knihu ČMKJ o zařazení psa Jako’s
Find My Heart at Astral Sky mezi chovné jedince na jeden vrh, a to na vrh narozený 10.3.2019. Součástí
podkladů musí být ověření parentity vrhu.
Majitelce krycího psa bude zaslán vytýkací dopis.
Chovatelský klub bude upozorněn na povinnost dodržovat předpisy ČMKU, na vědomí ČMKJ.
Schváleno jednomyslně
4/6/19 Odvolání Klubu chovatelů málopočetných plemen psů a chovatelky vůči rozhodnutí o ověření parentity
vrhu A chovatelské stanice KEN’ICHI AI a pozastavení zápisu štěňat chovatelské stanice KEN’ICHI AI
včetně pozastavení využití chovných jedinců v majetku chovatelky na období 1 roku, tj. od 26.6.2019 do
25.6.2020 - doloženo projednání přestupku dozorčí radou KCHMPP.
V případech nechtěného krytí je určení parentity standardním postupem. Pokud genetické testy potvrdí
správnost parentity, P ČMKU projedná možnost ukončení postihu. Termín doručení výsledků DNA testů:
do konce 10/2019.
Schváleno jednomyslně

2

6/6/19 Žádost o navázání spolupráce se spolkem Chovatelé velkých švýcarských salašnických psů – byly
doloženy všechny požadované podklady k podané žádosti, které byly kompletní. Normativy spolku
vykazují jisté nedostatky, tyto však nepožaduje P ČMKU přeformulovat v souladu s řády ČMKU, jelikož v
návaznosti na směrnici není navázání spolupráce možné - čl. 2, bod 1a. Chov velkého švýcarského
salašnického psa je veden v KCHMPP a zejména v Klubu švýcarských salašnických psů, který je
specializovaným klubem pro švýcarské salašnické psy (zastřešují chov 4 plemen švýcarských salašnických
psů).
Schváleno jednomyslně




2.

Stánky na WDS pro národní plemena budou k dispozici, mají-li chovatelské kluby zájem, mohou o stánek
požádat – k dnešnímu dni pouze chodský pes a český strakatý pes – zaurgovat ostatní, termín pro
nahlášení do konce října
TV Šlágr – P ČMKU obdrželo žádost o vyjádření k novele zákona týkající se kupírování ocasů – v novele
zákona 246/1992 nebylo dosud podobné ustanovení navrhováno.

Zprávy z komisí

Zápis z jednání Komise pro chov a zdraví ze dne 3.7.2019

PŘÍLOHA 1

ad 5. z předchozího jednání - P ČMKU navrhuje pozvat zástupce Wolfhound klubu a stěžovatele k projednání
veškerých bodů na osobní schůzku 12.9.2019 (Ing. J. Kubeš, M. Václavík, V. Tichá, J. Janda)
1. Bonitace border kolií se zúčastní členka DR ČMKU P. Márová
3. P ČMKU navrhuje pozvat zástupce Wolfhound klubu a stěžovatele bodů na osobní schůzku 12.9.2019 –
(Ing. J. Kubeš, M. Václavík, V. Tichá, J. Janda)
Zápis schválen jednomyslně s výjimkou výše uvedených bodů.

Zápis z jednání Komise pro rozhodčí ze dne 7.8.2019

PŘÍLOHA 2

11. P ČMKU vyřazuje I. Beradzeho ze seznamu rozhodčích ČMKU
13. P ČMKU schvaluje dočasné pozastavení činnosti rozhodčí M. Dočekalové do 25.6.2020, bude pozvána k
osobnímu projednání 12.9.2019 – (M. Václavík, V. Tichá, J. Janda)
Schváleno jednomyslně
Zápis z teoretických rozšiřovacích zkoušek 14.8.2019
příjmení

jméno

Bušta, Ing.

Jan

Frnčová

Lenka

Reslerová, Bc.
Fairaislová

Jitka
Lenka

Maślanka, MUDr.
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Tadeáš

plemeno
bostonský teriér
havanský psík
lvíček
malý kontinentální španěl
belgický grifonek
bruselský grifonek
brabantík
shih-tzu
tibetský teriér
šeltie

dalmatin
azawak
barzoj
polský chrt
sloughi
španělský galgo

teoretická zk.
prospěl/neprospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
omluvena
prospěla
prospěl
omluven
omluven
prospěl
omluven

Mudra

Antonín

Vaníčková

Kristina

Novák

Josef

thajský ridgeback
mexický naháč
zlatý retriever
auvergneský ohař
bretaňský ohař
italský ohař
pudlpointr

prospěl
prospěl
prospěla
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl

P ČMKU bere na vědomí.
Zápisy z praktických rozšiřovacích zkoušek
příjmení
Ovesná, Doc.
RNDr.

jméno

skupina

Jaroslava FCI sk. I

teoretická zk.
praktická zk., místo
prospěl/neprospěl
konání, P/N*
21.11.2018, P;
22.11.2018, P;
NVP Klatovy 29.06.2019 P;
09.01.2019, P;
KVP 09.06.19, P
29.05.2019 P

P ČMKU jmenuje RNDr. J. Ovesnou rozhodčí pro FCI skupinu I.
Schváleno jednomyslně

příjmení
Lysák, Ing.
Vaníčková
Nováková
Kučerová

jméno

plemeno
americká akita
Radovan
mexický naháč
Kristina labradorský retriever
Iveta
beauceron
lvíček
pekingský palácový psík
Petra
shih-tzu

teoretická zk.
prospěl/neprospěl
29.05.2019, P
29.05.2019, P
05.06.2019, P
22.11.2018, P
05.06.2019, P
05.06.2019, P
05.06.2019, P

appenzelský salašnický pes
05.06.2019, P
Cepková
Renata entlebuchský salašnický pes
05.06.2019, P
velký švýcarský salašnický pes
05.06.2019, P
P ČMKU jmenuje výše jmenované rozhodčími pro uvedená plemena.

Žádost DaCK o schválení termínů CACIL dostihů a coursingů 2020
(doručeno po výzvě)
Dostihy:
4.4.2020
Kolín
23.5.2020
Mladá Boleslav
5.7.2020
Lednice
23.8.2020
Lednice
3.10.2020
Mladá Boleslav
Coursingy:
14.3.-15.3.2020
Medlánky
21.3.-22.3.2020
Pecínov
17.5.2020
Radnice
19.-20.9.2020
Pecínov
24.10.2020
Velká Dobrá
Schváleno jednomyslně
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praktická zk., místo
konání, P/N*
NVP Klatovy 30.06.2019, P
NVP Klatovy 30.06.2019, P
NVP Klatovy 29.06.2019, P
NVP Klatovy 29.06.2019, P
MVP Brno 23.06.2019, P
MVP Brno 23.06.2019, P
NVP Mladá Boleslav
14.07.2019, P
NVP Klatovy 30.06.2019, P
NVP Klatovy 30.06.2019, P
NVP Klatovy 30.06.2019, P

Zápis ze zasedání FCI komise pro britské ohaře

PŘÍLOHA 3

P ČMKU bere na vědomí, standardní příplatek může být proplacen

Zápis z jednání FCI komise pro dogdancing

PŘÍLOHA 4

P ČMKU bere na vědomí, standardní příplatek může být proplacen

Zpráva z mistrovství Evropy v coursingu

PŘÍLOHA 5

P ČMKU bere na vědomí, standardní příplatek může být proplacen

3. Ekonomika 1. pololetí 2019
Předseda ČMKU seznámil P ČMKU s hospodařením za 1. pololetí 2019

4. Dozorčí rada ČMKU



Stížnost na Dalmatin klub – stěžovatelka neobdržela žádnou odpověď z ČMKJ, DR ČMKU žádá zástupce
ČMKJ, aby se DR ČMKJ k případu vyjádřila
Odvody PSSZ za 3 a 4/19 – sekretariát ověřil odeslání odvodů, jedna zpožděná platba byla pozdě dodána
účetní firmou, která bude hradit případné penále

5. Došlá pošta
1/8/19 Chovatelka MOONVILLAGE – stížnost na odmítnutí podepsat smlouvu o chovatelském servisu
(Wolfhoun klub) – stěžovatelka a zástupce Wolfhound klubu budou pozváni k na osobní schůzku
12.9.2019 (Ing. J. Kubeš, M. Václavík, V. Tichá, J. Janda)
Schváleno jednomyslně
2/8/19 Žádost účastnice závodu, Briard klubu, Bouvier clubu Bohemia o prověření zadávání titulu CACT v pasení
v závislosti na směrnici KJČR + řádu pro vystavování Šampiona práce ČR – P ČMKU konstatuje, že
směrnice pro zadávání CACT pozbyla platnosti dnem zplatnění řádu pro udělování Šampiona práce ČR,
tedy od 1.1.2014. Sekretariát bude informovat bez prodlení Komisi pro pasení. Účastnici závodu
čekatelství přísluší.
Upozornění: Psi bez PP FCI se nemohou účastnit akcí se zadáváním CACITR.
Schváleno jednomyslně
3/8/19 Klub karelských medvědích psů a lajek – žádost o doplnění směrnice o certifikátech o plemena jakutská
lajka a finský špic – jedná se o klub ČMKJ, která je oprávněna tuto žádost podat. P ČMKU vyčká vyjádření
ČMKJ do 26.9.2019
Schváleno jednomyslně
4/8/19 Žádost o povolení výjimky při inseminaci:
Plemeno:
Bloodhound
CHS:
DALMOND
Fena:
Els Good Luck Charme od Hadího potoka, CLP/BL/1657
Pes:
Avalon od Hadího potoka, CLP/BL/1238 – uhynulý pes
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Plemeno:
CHS:
Fena:
Pes:

Německá doga
APOLLO DOG
Goldene Bienenstok Olimpia, CMKU/ND/19033/-08/07/09
Cerberus De La Benjamine, RKF 4902112 – uhynulý pes

Plemeno:
CHS:
Fena:
Pes:

Appenzellský salašnický pes
ŠŤASTNÁ BERJANKA
Anabela Smiling Tails, CMKU/APZ/738/15
Derrick Šťastná Berjanka, CMKU/APZ/236/08/10 – z důvodu věku

Plemeno:
CHS:
Fena:
Pes:

Americký stafordšírský teriér
PROMISING FUTURE
Baracuda Promising future, ČLP/AST/11141
Justlike Nightmare By Design, 4290 (Argentina)

Schváleno jednomyslně, veškerá krytí musí proběhnout v souladu s řády ČMKU a příslušného
chovatelského klubu.
5/8/19 Žádost KJČR o změnu termínu MVP v Mladé Boleslavi 22.-23.8.2020 – kolize s Lipskem.
Nový termín: 15.-16.8.2020
Schváleno jednomyslně, podléhá schválení FCI

6. Různé
-

-

Pořádat na výstavách akce s výstavou nesouvisející (bonitace, svody, výběry do chovu apod.) je možné
pouze se svolením pořadatele výstavy. Rozhodčí, který posuzuje na výstavě a je pořadateli
financován, nemá nárok na další úhradu. Kontrolu chrupu a měření kohoutkové výšky požadované pro
uchovnění některých plemen je možné provádět pouze jako součást posuzování daného plemene ve
výstavním kruhu.
Povinnost rozhodčího odmítnout posuzovat v rámci výstavy, na které posuzuje, konanou bonitaci,
svod nebo výběr do chovu, bude zapracována do příslušných řádů.
Návrh ceníku – dopracovat porovnání ostatních pracovišť. Bude projednáno na příštím zasedání.

USNESENÍ
23/08/19

P ČMKU vyřadilo I. Beradzeho ze seznamu rozhodčích ČMKU na základě žádosti kynologické
organizace v Gruzii

24/08/19

P ČMKU schválilo dočasné pozastavení činnosti rozhodčí M. Dočekalové do 25.6.2020

25/08/19

P ČMKU jmenovalo rozhodčí pro tyto aprobace:
RNDr. Jaroslava Ovesná – FCI skupina I
příjmení
Lysák, Ing.
Vaníčková
Nováková
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jméno

plemeno
americká akita
Radovan
mexický naháč
Kristina labradorský retriever
Iveta
beauceron

Kučerová

Petra

Cepková

Renata

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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lvíček
pekingský palácový psík
shih-tzu
appenzelský salašnický pes
entlebuchský salašnický pes
velký švýcarský salašnický pes

15:30
26.9.2019 od 11:00, Jindřichův Hradec
I. Jarošová
MVDr. L. Široký

