Zápis č. 5
ze zasedání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) a dozorčí rady ČMKU (DR ČMKU)
dne 26.9.2019 v Jindřichově Hradci
Přítomni:
P ČMKU:

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

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zprávy z komisí ČMKU, FCI
Ekonomika 1-8/2019
Dozorčí rada ČMKU
Došlá pošta
Různé

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání

7/4/19 Bulldog club – žádost o pořádání akce Buldok roku (bez zadávání CAC) – klub předložil upravené
propozice, P ČMKU s upravenými propozicemi souhlasí. Ukončeno.
9/4/19 Dogdancing club ČR/ČKS – žádost o povolení pořádat MS FCI v dogdancingu v r. 2021 - jednání probíhá

Revize řádů
Výstavní řád a Řád pro jmenování rozhodčích se zapracovanými a schválenými připomínkami bude zveřejněn
s platností od 1.1.2020
Schváleno jednomyslně
Předložena úprava řádů pro udělování šampionů – schváleno, bude zveřejněno k připomínkování
7/1/19 Klub málopočetných dogovitých plemen psů, z.s. – žádost o úpravu řádu pro udělování titulu Český
šampion krásy – žádost je zpracována v rámci revize řádů.
5/5/19 Briard klub ČR, z.s. - žádost o přidání druhé možnosti pro udělení titulu Český šampion krásy bez
zkoušky – žádost je zpracována v rámci revize řádů.

Zápis z jednání Rady plemenných knih ze dne 10.6.2019
1. Osobní jednání ve věci dočasného pozastavení funkce rozhodčí LP bylo projednáno na osobní schůzce
12.9.2019
P ČMKU obdrželo vyjádření klubu k ukončenému kárnému řízení. Dohledány 2 nedostatky v chovatelské
agendě.
LP neměla námitek, aby PP byly vystaveny na chovatelskou stanici spolumajitelky. P ČMKU iniciuje
schůzku s chovatelským klubem, případ bude uzavřen na příštím jednání.
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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. K dnešnímu dni nebyly dosud testy parentity doloženy, sekretariát upozorní
chovatelku.
•

Stánky na WDS pro národní plemena budou k dispozici, mají-li chovatelské kluby zájem, mohou o stánek
požádat, termín pro nahlášení do konce října 2019.

Zápis z jednání Komise pro chov a zdraví ze dne 3.7.2019
ad 5. z předchozího jednání - P ČMKU pozvalo zástupce Wolfhound klubu a stěžovatele k osobnímu
projednání. Dostavil se právní zástupce chovatelky. Byl informován, že pokud chovatelka doloží existující
výsledky DNA testů chovatelskému klubu, nemá klub námitky vůči vystavení PP vrhu. Plemenná kniha ČMKU
vystaví PP ihned po potvrzení vrhu klubem. Wolfhound klub informoval P ČMKU, že testy nebyly k datu
25.9.2019 klubu doručeny.
1. Bonitace border kolií se zúčastnila členka DR ČMKU P. Márová – opakovaná bonitace po ¾ roce, pes byl
uchovněn. Ukončeno.
3. Viz bod 1/8/19

Zápis z jednání Komise pro rozhodčí ze dne 7.8.2019
13. Rozhodčí MD se omluvila ze schůzky 12.9.2019, bude pozvána v náhradním termínu
9. Odvolání majitelky psa proti formulaci v zápise ohledně slepoty psa – P ČMKU bere na vědomí a
konstatuje, že stížnosti nebyla dostatečně podložena.
1/8/19 Majitelka CHS MOONVILLAGE – stížnost na odmítnutí podepsat smlouvu o chovatelském servisu
(Wolfhound klub) –schůzka proběhla 12.9.2019. Klub souhlasí s akceptací stávající smlouvy, pokud fena
z posledního krytí zabřezne. Na další vrhy musí být uzavřena nová smlouva.
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. Plemeno bylo přijato jako
prozatímně uznané plemeno FCI s povinnou pracovní zkouškou – sekretariát osloví ČMKJ, aby bylo k této
skutečnosti přihlédnuto.
Schváleno jednomyslně
•

Úprava ceníku ČMKU v závislosti na inflaci
Schválena jednomyslně od 1.1.2020

PŘÍLOHA 1

2. Zprávy z komisí
Zápis z Rady plemenných knih ze dne 20.9.2019
4. Úřední opravu tetovacích čísel je třeba provést ve spolupráci s klubem
Zápis schválen jednomyslně s výše uvedeným doplněním.
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PŘÍLOHA 2

Dostihová a coursingová komise
PŘÍLOHA 3

Dostihový kalendář 2020
Schválen jednomyslně
Termíny měření
neschváleny, místa a plánovaní rozhodčí neodpovídají již domluveným

Komise pro rozhodčí
Praktické rozšiřovací zkoušky
příjmení

jméno

plemeno

teoretická zk.
prospěl/neprospěl

Böhm, Ing.

Martin

výmarský ohař

05.06.2019, P

Fairaislová

Lenka

Kadlec

Jakub

dalmatin
kavalír King Charles španěl
pudl

14.08.2019, P
05.06.2019, P
05.06.2019, P

Mervová, Ing.

Darina

kooikerhondje

05.06.2019, P
05.06.2019, P
29.05.2019, P
05.06.2019, P

Semeráková

Michaela

portugalský vodní pes
americká akita

Střalková, Mgr.

Naděžda

anglický buldok

Vaníčková
Kristina
zlatý retriever
P ČMKU jmenuje rozhodčí s aprobací pro výše uvedená plemena

05.06.2019, P

praktická zk., místo
konání, P/N*
KVP Konopiště 31.08.2019,
P
MVP Mladá Boleslav,
24.08.2019, P
MVP Brno 23.06.2019, P
NVP Klatovy 30.06.2019, P
MVP Mladá Boleslav,
24.08.2019, P
MVP Mladá Boleslav,
24.08.2019, P
KVP Mikulov, 17.08.2019, P
NVP Olomouc, 08.09.2019,
P
Krajská výstava Liberec
14.09.2019, P

Příští zasedání KR 9.10.2019

3. Ekonomika 1-8/2019
Předseda ČMKU seznámil P ČMKU s hospodařením za 1-8/2019

4. Dozorčí rada ČMKU
•
•

Proběhla kontrola PK1, s výstupem bude P ČMKU seznámeno na příštím zasedání
Proběhla kontrola dokladů za 2. Q – specifikovat dohody o provedení práce na konkrétní položky a jejich
hodinový rozsah

5. Došlá pošta
1/9/19 ČMKJ – žádost o změnu termínu NVP v Olomouci 2020 na 5-6/9/2020.
Pokud některý klub již požádal o termín klubové nebo speciální výstavy na tento nový termín NVP, může
výstavu konat, v tomto případě není termín NVP chráněný
Schváleno jednomyslně
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2/9/19 ČKS – informace o personálních změnách a změnách podpisových vzorů. Žádost o jmenování Bc. Hany
Skřivánkové do RPK namísto E. Novotné
Schváleno jednomyslně
3/9/19 Klub pinčů ČR, z.s. – žádost o změnu chovatele u vrhu německých pinčů z původní CHS JITŘENKA
MORAVIA na Z KONÁROVSKÝCH LESŮ. Žádost chovatele JITŘENKA MORAVIA o pozastavení vydání PP
pro vrh.
Partnerem ČMKU je chovatelský klub. P ČMKU na základě předložené dokumentace souhlasí se zápisem
vrhu narozeného 31.5.2019 na CHS Z KONÁROVSKÝCH LESŮ. Žádost o pozastavení vydání PP pro tento
vrh se zamítá. Otázka smluv je problémem občanskoprávním.
Schváleno jednomyslně
4/9/19 Fila Brasileiro Club – žádost nezařazovat zákaz bonitací na krajských a oblastních výstavách.
Rozhodčí na těchto akcích pracují pro pořadatele výstavy a jsou povinni účastnit se celé akce včetně
závěrečných soutěží.
Žádost byla jednomyslně neschválena
5/9/19 Stížnost na chyby členské schůze a stanov Akita Inu Czech Clubu – možnost zneplatnit členskou schůzi je
daná zákonem a je možné ji řešit výhradně soudní cestou.
Schváleno jednomyslně
6/9/19 Klub chovatelů teriérů – prodej štěňat CHS DENHEL do výkupu v Belgii. Klub žádá o udělení zákazu
zápisu vrhů na CHS + zákaz chovu na jedincích v majetku chovatelky do vyřešení případu klubem.
Schváleno jednomyslně – P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 pozastavuje zápis
štěňat chovatelské stanice DENHEL včetně pozastavení využití chovných jedinců v majetku chovatelky do
vyřešení případu.
Schváleno jednomyslně
7/9/19 ČMMJ – informace o vyloučení rozhodčího RD z ČMMJ
P ČMKU bere na vědomí
8/9/19 Informace o chovatelce ČMKU, která posuzuje a vystavuje na výstavách UCI – tuto činnost P ČMKU
považuje za poručení Zápisního řádu ČMKU, preambule, bod 3 (podpora chovu bez PP FCI). Chovatelka
bude pozvána k vysvětlení před příštím P ČMKU, případně se může vyjádřit se písemně.
Schváleno jednomyslně
9/9/19 Žádost o povolení výjimky při inseminaci:
Plemeno:
Irský vlkodav
CHS:
IRISH WORLD
Fena:
Happy Rosarie Matuzalem CMKU/IW/4819
Pes:
Kill Bill Roan Inish NHSB 2978713
Plemeno:
CHS:
Fena:
Pes:
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Anglický špringršpaněl
DOTTY DOGS
Icy Indira Rockdale ČLP/ASS/6818
Meadowdale Chaos 0908CX

Schváleno jednomyslně, veškerá krytí musí proběhnout v souladu s řády ČMKU a příslušného
chovatelského klubu.
10/9/19 Informace z FCI o prozatímně přijatých plemenech estonský honič (pod ČMKU se dosud nechová),
jakutská lajka (ČMKJ), miniaturní americký ovčák (ČMKU). Pro všechna plemena platí předpisy pro
plemena uznaná FCI.
Miniaturní americký ovčák – psi dovezení do ČR mají v generacích jedince z ne-FCI plemenných knih a
jedince plemene australský ovčák. Jedinci, kteří nemají kompletní 3 generace plemene miniaturní
australský ovčák, se standardně zapisují do zvláštního registru. Pro spojování registrů platí zápisní řád
ČMKU.
Sekretariát bude informovat klub o správných postupech.
Sekretariát vznese dotaz na FCI na postupy při použití jedinců s PP s jinými plemeny.
Schváleno jednomyslně
11/9/19 Žádost chovatelky o povolení výjimky pro zahraniční krytí 12 měsíčním psem žadatelky – odporuje
předpisům ČMKU i zákonu proti týrání, výjimku nelze povolit
Žádost jednomyslně neschválena

6. Různé
•
•
•
•
•

Šampion šampionů proběhne 18.1.2020, rozhodčí pozváni
Speciální výstavy při WDS budou koncipovány jako mimořádné (výstava navíc). U plemen zastřešených
více kluby musí dojít ke vzájemné dohodě mezi kluby.
Na WDS proběhnou ukázky všech národních plemen
Informace z FCI – Norsko uvolnilo konání akcí na svém území, účast norských vystavovatelů na výstavách
je možná
Informace o plánovaných změnách ve vyhlášce o chovu psů a koček

USNESENÍ
25/09/19
26/09/19
27/09/19
28/09/19
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P ČMKU schválilo definitivní znění Výstavního řádu ČMKU a Řádu pro rozhodčí ČMKU platné od
1.1.2020
P ČMKU schválilo úpravu ceníku platnou od 1.1.2020
P ČMKU schválilo dostihový kalendář na rok 2020
P ČMKU jmenovalo rozhodčí pro tato plemena:
příjmení
jméno
plemeno
Böhm, Ing.
Martin
výmarský ohař
Fairaislová
Lenka
dalmatin
kavalír King Charles španěl
Kadlec
Jakub
pudl
kooikerhondje
Mervová, Ing.
Darina
portugalský vodní pes
Semeráková
Michaela
americká akita
Střalková, Mgr.
Naděžda
anglický buldok
Vaníčková
Kristina
zlatý retriever

29/09/19
30/09/19

P ČMKU jmenuje Bc. Hanu Skřivánkovou členkou RPK
P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 pozastavilo zápis štěňat chovatelské
stanice DENHEL včetně pozastavení využití chovných jedinců v majetku chovatelky do vyřešení
případu KCHT.

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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17:00
pátek 11.10.2019 od 11:00, Hluboká
I. Jarošová
MVDr. L. Široký

