Zápis č. 7
ze zasedání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU)
dne 11.10.2019 v Hluboké nad Vltavou
Přítomni:
P ČMKU:

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

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

Kontrola zápisu z minulého zasedání

9/4/19 Dogdancing club ČR/ČKS – žádost o povolení pořádat MS FCI v dogdancingu v r. 2021 - jednání probíhá

Revize řádů
Úprava řádů pro udělování šampionů zveřejněna k připomínkování do 31.10.2019
(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.)
Sekretariát požádá subjekty o kontrolu směrnice o certifikátech
Zápis z jednání Rady plemenných knih ze dne 10.6.2019
1. Osobní jednání ve věci dočasného pozastavení funkce rozhodčí L.P. bylo projednáno na osobní schůzce
12.9.2019. P ČMKU obdrželo vyjádření klubu k ukončenému kárnému řízení. Dohledány 2 nedostatky
v chovatelské agendě.
L.P. neměla námitek, aby PP byly vystaveny na chovatelskou stanici spolumajitelky. P ČMKU iniciuje
schůzku s chovatelským klubem, případ bude uzavřen na příštím jednání. Plánovaná schůzka 14.11.2019
před zasedáním P ČMKU (V. Tichá, J. Janda, M. Václavík)
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.
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•

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

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.
Dle materiálů doručených právním zástupcem chovatelky byly klubu doručeny DNA testy otce vrhu J
BALFAMA a dvou fen k přeregistraci (Arduinae od Tvrze Tichá a Dyka's Gentle Kate Balfama) – plemenná
kniha vyžádá na klubu nedoručené PP obou fen k přeregistraci.
Dopis právního zástupce chovatelky bude řešen právní cestou.
Schváleno jednomyslně
Zápis z jednání Komise pro rozhodčí ze dne 7.8.2019
13. Rozhodčí M.D. se omluvila ze schůzky 12.9.2019, bude pozvána v náhradním termínu 12.11. 2019 v 9:30 (V.
Tichá, M. Václavík, J. Janda)
Dostihová a coursingová komise
Termíny měření – místa a termíny se nemění, nové obsazení rozhodčími
PŘÍLOHA 1
P ČMKU schválilo možnost postupně jmenovat 10 nových rozhodčích pro měření chrtů (zejména z Moravy)
Školení měřičů proběhne 27.11.2019 od 12:00 – předseda DaCK bude požádán o účast a měřící pomůcky: míry,
podlážka, pes
Sekretariát pozve: M. Václavíka, V. Tichou, M. Krinkeho, V. Adlta, M. Kašpara, R. Kašpara, D. Smékala, M. Kalicha,
Z. Jílkovou, O. Vondrouše
Čtečky čipů jsou objednané
5/9/19 Stížnost na chyby členské schůze a stanov Akita Inu Czech Clubu – proběhla schůzka se stěžovatelkou,
která byla osobně informována, že případné nedostatky v pořádání členské schůze je možné řešit
výhradně soudní cestou. P ČMKU předává případ k prošetření DR ČMKU.
P ČMKU upozorňuje chovatele a majitele plemene akita, že Akita Ken, z.s. není členem ČMKU ani FCI.
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 – schůzka byla přeložena na 14.11.2019 před zasedáním P ČMKU
Schváleno jednomyslně
10/9/19 Informace z FCI o prozatímně přijatých plemenech - sekretariát vznese dotaz na FCI na postupy při
použití jedinců s PP s jinými plemeny, úkol trvá
•
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Speciální výstavy při WDS budou koncipovány jako mimořádné (výstava navíc). U plemen zastřešených
více kluby musí dojít ke vzájemné dohodě mezi kluby, jinak výstava nebude povolena.
Pro: J. Janda, A. Karban, M. Kašpar, Ing. J. Kubeš, Ing. P. Pletka
Proti: MVDr. L. Široký,
Zdrželi se: M. Václavík, O. Vondrouš
Vzájemná dohoda mezi kluby byla schválena.

Mimořádná SV musí proběhnout v termínu WDS čtvrtek 30.9.2021 – neděle 3.10.20121, nemusí se konat na
výstavišti, kde bude probíhat WDS. P ČMKU na svém příštím zasedání stanoví termín, do kterého musí
být konání mimořádné speciální výstavě nahlášeno ČMKU (včetně doložení případné dohody mezi kluby).
Pokud jedinec obdrží 3x CAC na Světové výstavě, MVP Brněnce a mimořádné speciální výstavě, může
obdržet titul Český šampion krásy.
Na WDS proběhnou ukázky všech národních plemen

•

9/8/18 Žádost chovatelské stanice CZECH PAWS o ukončení zákazu zápisu štěňat – P ČMKU trvá na původním
rozhodnutí. P ČMKU vyžádá stanovisko chovatelského klubu a případ dokončí na následujícím zasedání.
Schváleno jednomyslně

2.

Zprávy z komisí

Zápis z jednání výstavní komise ze dne 6.9.2019
bod 2c)

PŘÍLOHA 2

P ČMKU ruší ocenění psa Milivoye from House Parrot, chovatel bude vyzván, aby neprodleně dodal
posudek a PP psa k úřednímu zrušení titulu. Pokud doklady nedodá, vystavuje se možnosti postihu
(zákaz vystavování).
P ČMKU nepovažuje za relevantní výtku uvedenou v závěru bodu 2. Chybné zadávání ocenění a chyby
v knize rozhodčího není možné požadovat za chybu organizátora akce, nebyl podán žádný protest. J.
Janda navrhuje výmaz odstavce
Pro: J. Janda, A. Karban
Proti: MVDr. L. Široký, M. Kašpar, Ing. J. Kubeš, Ing. P. Pletka, M. Václavík, O. Vondrouš
Návrh nebyl přijat

Neschválené body v zápisech z odborných komisí budou vyznačeny přímo do textu zápisu komise.
Schváleno jednomyslně
bod 6
Pouze první dvě věty závěru, nedošlo k porušení žádného normativu
Zápis schválen jednomyslně s výhradou k výše uvedeným bodům
P ČMKU schvaluje kalendář klubových a speciálních výstav 2020.

Zápis z jednání komise pro pasení ze dne 16.9.2019

PŘÍLOHA 3

Zápis schválen jednomyslně
- Výkonnostní průkaz – schválen jednomyslně
- Řád pro udělování CACT – jednomyslně neschválen, bude předmětem dalšího jednání
- Řád pro národní rozhodčí - jednomyslně neschválen, bude předmětem dalšího jednání

Zápis z jednání komise pro rozhodčí ze dne 9.10.2019

PŘÍLOHA 4

bod 3
P ČMKU jmenuje K. Eichacker rozhodčí pro plemeno lakeland teriér.
Zápis schválen jednomyslně
teoretická zk.
praktická zk.,
příjmení
jméno
plemeno
prospěl/neprospěl místo konání, P/N*
KVP Kolín
Mervová, Ing.
Darina
německý křepelák
05.06.2019, P
05.10.2019, P
Rozhodčí splnila podmínky pro jmenování skupinovou rozhodčí pro skupinu FCI VIII.
P ČMKU jmenuje Darinu Mervovou skupinovou rozhodčí pro skupinu FCI VIII.
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Hospitace na klubových (speciálních) výstavách nebo bonitacích – pokud čekatel požádá klub o hospitaci, má
klub povinnost čekateli hospitaci umožnit v případě, že jsou splněny všechny podmínky dané řádem.
Schváleno jednomyslně
Národní rozhodčí může požádat o mezinárodní status po 2 letech (při splnění podmínek).
Schváleno jednomyslně

3.

Dozorčí rada ČMKU
Informace podá po zasedání 17.10.2019

4.

Došlá pošta

1/10/19 váže se k 3/8/19
ČMKJ – žádost o úpravu směrnice pro certifikáty, příloha 3:
- jakutská lajka – mezinárodní certifikát BZH, ZVVZ a HZ v případě dodržení kohoutkové výšky 55 cm
- finský špic, karelský medvědí pes - národní certifikát BZ, LZ, BZH, ZVVZ a HZ
Schváleno jednomyslně
2/10/19 Odvolání závodnice proti rozhodnutí komise pro pasení – chybný součet bodů při hodnocení ze závodu
IHT1 TS v Těních. KP konstatuje, že postup účastnice nebyl v souladu s platnými předpisy (nebyl podaný
protest).
Rozhodnutí KP schváleno jednomyslně
3/10/19 Stížnost chovatelky na etický kodex KCH čivav – problematika spadá do oblasti občanskoprávní. ČMKU je
garantem pro chov, řešení nechovatelských předpisů klubů, které nejsou v rozporu s normativy ČMKU,
nespadá do kompetence ČMKU.
Schváleno jednomyslně
4/10/19 Stížnost majitelky psa na nečistokrevný chov – boloňský psík má údajně přikřížena jiná plemena (bišonek,
pointr), test předků vyhotovila laboratoř Genomie – test CaniLine neslouží k validaci čistokrevného
původu jedince, ale pouze k indikaci plemene. Tzn., že u čistokrevných jedinců s PP pouze naznačuje
hypoteticky matematickou pravděpodobnost, která plemena se podílela v minulosti na jeho vzniku. V
případě odůvodněných pochybností majitele o původu svého psa může majitel prostřednictvím klubu,
(který je garantem chovu plemene), požádat o kontrolu parentity (jedná pouze o rodičovskou generaci).
Čistokrevnost dalších generací je potvrzena průkazy původu dalších předků a záznamy plemenných knih
FCI.
P ČMKU považuje stížnost za neopodstatněnou – schváleno jednomyslně
5/10/19 Žádost KCH pudlů o pozastavení zápisů na CHS SILAVIKA – krytí psem neuvedeným v krycím listě,
nepovolené křížení barev, nepovolené křížení velikostních rázů u plemene pudl – P ČMKU v souladu se
Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 pozastavuje zápis štěňat chovatelské stanice SILAVIKA včetně
pozastavení využití chovných jedinců v majetku chovatelky do navrhovaného termínu 31.8.2021.
Schváleno jednomyslně
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6/10/19 Žádost D.R. o jmenování zástupcem ČMKU v komisi FCI pro pasení – zástupci v komisích FCI jsou
jmenováni na základě požadavků členských subjektů, zástupce FCI pro pasení je v současnosti
jmenovaný. P ČMKU předává žádost komisi pro pasení.

5.

Různé
USNESENÍ

32/10/19

Neschválené body v zápisech z odborných komisí budou vyznačeny přímo do textu zápisu komise

33/10/19

Pokud čekatel požádá o hospitaci na klubové nebo speciální výstavě nebo na bonitaci, klub má
povinnost čekatel hospitaci umožnit v případě, že jsou splněny všechny podmínky dané řádem.

34/10/19

P ČMKU jmenuje Darinu Mervovou skupinovou rozhodčí pro skupinu FCI VIII.

35/10/19

P ČMKU schvaluje úpravu směrnice pro certifikáty, příloha 3:
jakutská lajka – mezinárodní certifikát BZH, ZVVZ a HZ v případě dodržení kohoutkové
výšky 55 cm
finský špic, karelský medvědí pes - národní certifikát BZ, LZ, BZH, ZVVZ a HZ

36/10/19

P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 pozastavuje zápis štěňat chovatelské
stanice SILAVIKA včetně pozastavení využití chovných jedinců v majetku chovatelky do
navrhovaného termínu 31.8.2021.

37/10/19

P ČMKU jmenovalo K. Eichacker rozhodčí pro plemeno lakeland teriér.

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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17:00
čtvrtek 14.11.2019 od 11:00, Praha
I. Jarošová
MVDr. L. Široký

