Zápis č. 15
z jednání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 13.10.2020 v Hluboké nad Vltavou
Přítomni:
P ČMKU:

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

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

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Revize řádů
Zápisní řád ČMKU – v jednání je novela zákona na ochranu zvířat, novelizace zápisního řádu byla prozatím
pozastavena, aby mohly být zapracovány případné změny zákona.

Zápis z Rady plemenných knih ze dne 22.5.2020
•

P ČMKU žádá RPK o zpracování metodiky při převodu psa z jednoho státu do druhého – je součástí zápisu
z 9.10.2020, ukončeno.

9/7/20 TTC - návrh na pozastavení CHS DANGSI DANPO DADPA (nakrytí bez krycího listu) a zákaz chovu na
jedincích v majetku chovatele.
P ČMKU požádalo o sdělení, jak byl případ klubem dořešen. Prozatím nedodáno, úkol trvá.
11/7/20 KCHMPP – žádost o prošetření nedodržování minimálních chovných podmínek u plemene australský
ovčák v KCHBO. Úkol trvá - bude projednáno na osobní schůzce za účasti obou klubů, za ČMKU se zúčastní
J. Janda a V. Tichá – odloženo na dobu po ukončení mimořádných protikoronavirových opatření
Schváleno jednomyslně
•

Z důvodu omezení mimořádnými protikoronavirovými předpisy P ČMKU projednalo výjimku z řádu pro
Českého šampiona - pro udělení titulu je možné použít pouze 1 CAC z mezinárodní výstavy namísto
předepsaných dvou. Výjimka platí pro žádosti podané do 31.12.2020. Ostatní podmínky (počet CAC,
rozhodčích a výstavních sezon) musí být dodrženy.
Výjimka neplatí pro plemeno italský corso pes, který má podmínky Českého šampiona stanovené valnou
hromadou ČMKU.
Výše uvedené ustanovení platí i pro Šampiona ČMKU
Schváleno jednomyslně

Zápis z jednání komise pro pasení 2.7.2020
KP oznámila odstoupení členky Evy Štemberové k 31.10.2020. P ČMKU na základě tohoto odstoupení schvaluje bod
2 zápisu a jmenuje novou členku KP Jitku Fenclovou s platností od 1.11.2020.
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Schváleno jednomyslně
Návrh národního řádu pro rozhodčí zkoušek a soutěží v pasení
Návrh byl zveřejněn k připomínkám, připomínkové řízení je v běhu

Ad Dozorčí rada ČMKU
Nevystavené PP pro vrh ze spojení dvou uchovněných jedinců pražského krysaříka – určení členové komise
prověřili normativy KPPPK a zkonstatovali, že zápisní řád KPPPK je v souladu se zápisním řádem ČMKU (konkrétně
čl. II, bod 9). Rozhodnutí klubu o nevydání PP má podporu v řádech. Na základě tohoto rozboru P ČMKU považuje
plánovanou schůzku za bezpředmětnou, odmítnutí vydat PP vrhu, který nebyl odchován v souladu s řády, je
v tomto případě v kompetenci chovatelského klubu.
Schváleno jednomyslně
1/9/20 KCH svatobernardských psů – odvolání proti žádosti o uspořádání světové výstavy WUSB, klub upozorňuje
na schválení této akce v r. 2012, kdy byla akce avizována jako setkání. P ČMKU konstatuje, že pořádání
světové výstavy za uvedených podmínek není v souladu s řády ČMKU a trvá na původním rozhodnutí. Proti
setkání (viz r. 2012) nemá námitek.
Pro:
MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, J. Janda, A. Karban, M. Kašpar, Ing. P. Pletka
Zdržel se:
M. Václavík, O. Vondrouš
Rozhodnutí P ČMKU bylo schváleno
6/9/20 M.S.-M. - zahraniční majitel psa žádá o pomoc při záměrném nepředání PP od chovatele. Chovatel byl
informován o nutnosti předat PP, k dnešnímu dni nepředán. Chovatel bude informován, že pokud nebude
respektovat normativy ČMKU a PP nepředá do 12.11.2020, P ČMKU projedná pozastavení zápisu na jeho
chovatelkou stanici.
Schváleno jednomyslně
8/9/20 T.M. – stížnost na ČMKCH barvářů, který deleguje zahraniční rozhodčí bez žádosti podané prostřednictvím
ČMKU a vysílá české rozhodčí z výkonu na zahraniční akce bez povolení ČMKU. Předseda klubu podal
vysvětlení:
Soutěž IHSV je interní společenská akce, které se účastní delegace jednotlivých členských klubů,
není třeba oficiální delegace rozhodčích na akci
Memoriál B. Gieszewskiego – klub pouze doporučil rozhodčí, pořadatel nežádal o delegaci
rozhodčích.
Rozhodčí se účastnili bez oficiálního povolení ČMKU, bude řešeno s konkrétními rozhodčími.
Schváleno jednomyslně

2. Zprávy z komisí
Zápis z jednání výstavní komise 12.9.2020

PŘÍLOHA 1

Schváleno jednomyslně

Komise pro rozhodčí
KR předložila plánovaný seznam základních 3 plemen, která budou povinná při rozšiřování na celou skupinu FCI –
platí pro nové žadatele o skupinového rozhodčího
PŘÍLOHA 2
Pro: M. Václavík, J. Janda, A. Karban, M. Kašpar, O. Vondrouš
Proti: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, Ing. P. Pletka
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Návrh byl schválen
Praktické rozšiřovací zkoušky
příjmení

Peroutka

jméno

Karel

plemeno
holandský ovčák
saarloosův vlčák
šiperka

Frnčo

Ladislav

Rybárová,
Mgr.

Václava

Knedlhans

Tereza

Leinveber

Tomáš

Lysák, Ing.

Radovan

Beránková

Svatava

Nováková, Ing. Zuzana
Hegr Klivarová Martina

australský ovčák
border kolie
chodský pes
australský ovčák
australský honácký pes
šiperka
australský ovčák
středoasijský pastevecký
pes
lapinkoira
dalmatin
rhodéský ridgeback
pudl
shih-tzu
basset hound

teoretická zk.
prospěl/neprospěl praktická zk., místo konání, P/N*
03.09.2020, P
NVP Brno 12.09.2020, P
krajská v. Praha - Horní Počernice
03.09.2020, P
28.09.20, P
krajská v. Praha - Horní Počernice
03.09.2020, P
28.09.20, P
03.09.2020, P
krajská v. Martiněves 28.09.20, P
03.09.2020, P
SVP BCCCZ Kácov 20.09.20, P
03.09.2020, P
SVP CHP Mohelnice 27.09.20, P
03.09.2020, P
krajská v. Rokycany, 26.09.20, P
03.09.2020, P
krajská v. Rokycany, 26.09.20, P
03.09.2020, P
krajská v. Rokycany, 26.09.20, P
krajská v. Praha - Horní Počernice
03.09.2020, P
28.09.20, P
03.09.2020, P

KVP KMDPP Praha 20.09.2020, P

03.09.2020, P
03.09.2020, P
03.09.2020, P
03.09.2020, P
03.09.2020, P
05.06.2020, P

krajská v. Rokycany, 26.09.20, P
krajská v. Martiněves 28.09.20, P
krajská v. Martiněves 28.09.20, P
krajská v. Martiněves 28.09.20, P
krajská v. Martiněves 28.09.20, P
KVP Basset klub ČR, 13.09.20, P

P ČMKU jmenuje tyto rozhodčí pro výše uvedená plemena

Zápis z jednání rady plemenných knih z 9.10.2020

PŘÍLOHA 3

Bod 11 - Předpis o omezení spojování jedinců v registru je předpisem ČMKU, nikoli předpisem FCI. Sekretariát zašle
dopis jednatelce PK3 s odkazem na platné řády FCI ve věci zapisování registrů.
Schváleno jednomyslně, zápis schválen jednomyslně

3. Ekonomika ČMKU 2019
•

•
•

Předseda ČMKU seznámil P ČMKU s hospodářskými výsledky do 9/2020 a s plněním rozpočtu 2020.
Vzhledem k dosavadnímu kladnému výsledku hospodaření budou do konce 10/2020 vráceny členské
příspěvky subjektům, které včas a správně členské příspěvky uhradily.
Schváleno jednomyslně
Do konce 11/2020 ČMKU zakoupí 60 tabletů pro účely WDS.
Schváleno jednomyslně
Předseda ČMKU předložil návrh rozpočtu pro rok 2021.
Schválen jednomyslně

4. Došlá pošta
1/10/20 Klub švýcarských salašnických psů – informace o vydaných omezeních v chovu KŠSP:
Pozastavená chovnost:
BSP 13296,13295,11654,
VSP 3617,3280,2836,
APZ 978,685,977, 809, 762,
ESP 745, 573
Zákaz chovu na jedincích:
BSP 10378, 11649, 11654,12164,12165,13380, 13505, 13891, 13504, Sunrise Canis
Amirabilis,
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APZ 930, 590, 986,
ESP Daisy of Happy Ranch, Dynamica of Happy Ranch, Cassie Helvétský
priatel
P ČMKU bere na vědomí
2/10/20 P.S. – podnět k prověření chovnosti feny akity Wakana Go Marushouen (dovoz Japonsko), fena údajně
vykazuje vylučující vady.
Plemenná kniha obdržela informaci, že fena byla uchovněna s výjimkou na 1 vrh, podmínkou prodloužení
chovnosti je předvedení narozeného vrhu a kontrola chrupu štěňat, což nebylo provedeno. Chovnost feny
byla po narození 1. vrhu ukončena, o tomto byl informován i KCHMPP. P ČMKU tímto považuje případ za
dořešený.
Schváleno jednomyslně
3/10/20 Žádosti o povolení výjimky při inseminaci
PŘÍLOHA 4
Inseminace musí být provedeny v souladu s normativy ČMKU a chovatelských klubů
4/10/20 ČKS - žádost o požádání Prague Expo Dog Double CACIB v termínu 6.-7.11.2021 - pro již schválené klubové
a speciální výstavy konané v tomto termínu neplatí chráněný termín
Schváleno jednomyslně
ČKS ukončuje záštitu MVP v Litoměřicích - o jejím konání bude ČMKU dále jednat.

5. Různé
---

USNESENÍ
73/10/20

P ČMKU vzalo na vědomí odstoupení členky komise pro pasení Evy Štemberové k 31.10.2020. P
ČMKU jmenovalo novou členku KP Jitku Fenclovou s platností od 1.11.2020.

74/10/20

P ČMKU jmenuje rozhodčí pro tyto aprobace:
Příjmení
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jméno

Peroutka

Karel

Frnčo

Ladislav

Rybárová, Mgr.

Václava

Knedlhans
Leinveber
Lysák, Ing.

Tereza
Tomáš
Radovan

Beránková

Svatava

Nováková, Ing.

Zuzana

Hegr Klivarová

Martina

plemeno
holandský ovčák
saarloosův vlčák
šiperka
australský ovčák
border kolie
chodský pes
australský ovčák
australský honácký pes
šiperka
australský ovčák
středoasijský pastevecký pes
lapinkoira
dalmatin
rhodéský ridgeback
Pudl
shih-tzu
basset hound

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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15:00
bude upřesněno v závislosti na mimořádných vládních opatřeních
I. Jarošová
MVDr. L. Široký

