Zápis č. 36
ze zasedání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 16. 7. 2010
Zasedací místnost ČMKU
Přítomni:
P ČMKU:
Omluvena:
DR:
Tisková mluvčí:

MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, B. Uchytil, M. Kašpar, A. Karban,
M. Václavík
I. Nováková
M. Krinke od 11:30
Bc. V. Tichá od 13:30

Program:
1. Kontrola zápisu z minulého jednání
2. Zprávy z komisí
3. Chovatelské kluby
4. Hospodaření
5. Došlá pošta
6. Různé

1. Kontrola zápisu z minulého jednání
Dogoffice
Servisní smlouva – ve věci znění se stále jedná. Smlouvou se bude zabývat komise pro SW 22. 7. 2010.
Šampion šampionů 2009
Rozpočet v požadovaném termínu předložil MVDr. L. Široký.
Rozpočet byl jednomyslně schválen.
Seznam posuzovatelů předloží na příštím jednání MVDr. L. Široký.
ad VK 25. 8. 2009, bod 13
Platební doklad J. Podzemské z MVP Brno 2/2008 zaslán k prověření České poště, zjištěn opět zfalšovaný doklad.
Sekretariát zašle výzvu k úhradě - pokus o smír. Pokud zůstane bez odezvy do příštího řádného zasedání P ČMKU,
podá ČMKU trestní oznámení.
Pro:
MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, Ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, B. Uchytil, A. Karban,
Zdrželi se:
M. Václavík, M. Kašpar
Návrh M. Václavíka: Pozvat p. Podzemskou k jednání, P ČMKU nesouhlasí
Návrh I. Novákové přednesený na minulém zasedání: Vést listinu dlužníků, kteří dokládají falešné doklady o
zaplacení, jako interní materiál, prozatím pro pořadatele mezinárodních a národních výstav. P ČMKU pověřuje
Výstavní komisi a Komise pro SW vypracováním možnosti vedení této evidence, projedná VK a SW – úkol trvá.
Ad 1/7/09

Zpráva DR o přezkoumání činnosti Whippet klubu – Klub zaslal návrh jednotných chovných
podmínek, bude vyzván, aby dodal dohodu o jednotných chovných podmínkách

Kontrola výstavy v Ostravě – zúčastnil se Ing. R. Lysák
Proběhlo jednání s ředitelem národní výstavy v Ostravě p. J. Coufalem, J. Coufal uznal chybu při zařazování
národních plemen do skupin FCI a slíbil nápravu.
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Systém provádění kontroly: Možnost kontroly je dána v pověření k pořádání výstavy.
P ČMKU navrhuje: O kontrole bude pořadatel a hlavní rozhodčí uvědomen po jejím provedení, bude
proveden bodový zápis, který podepíšou obě strany.
Zprávu z kontroly předložit na následujícím zasedání P ČMKU.
Pro:
MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, M. Kašpar, M. Václavík, ing. R. Lysák
Zdrželi se:
A. Karban, J. Kudrnáčová, B. Uchytil
Ing. R. Lysák žádá P ČMKU, aby nebyl pověřen další kontrolou výstav.
Ad Komise pro chov a zdraví z 5. 10. 2009
ČMKU obdržela některé uzavřené smlouvy o jednotných chovných podmínkách mezi Klubem málopočetných
dogovitých plemen (KMDPP) a samostatnými kluby pro jednotlivá plemena, další jsou v jednání. Sekretariát
osloví Fila Brasileiro klub se žádostí o potvrzení dodržování základních chovných podmínek.
P ČMKU důrazně trvá na tom, že v souladu se zákonem, řády FCI a řády ČMKU nesmí být jedinci s HD 4/4, -/4,
4/- uchovňováni ani využíváni k chovu.
Ad 13/3/10

Stížnost na předsedu Dozorčí rady ČMKU – sekretariát odpoví Českému kynologickému svazu,
poskytne na vědomí vyjádření DR ČMKU.

8/4/10

Žádost Moravskoslezského bulldog-mops klubu o výjimku z dostihového řádu pro plemeno
francouzský buldoček – sekretariát předal k vyjádření Dostihové a coursingové komisi. Zatím
neproběhlo zasedání Dostihové a coursingové komise, na následujícím zasedání bude projednáno.

3/8/08

Přehledná tabulka pro vystavování certifikátů připravena, zbývá dopracovat body.
Upravit do směrnice: Certifikát vydává příslušná organizace státu, ve kterém má majitel trvalé
bydliště.
Úprava Výstavního řádu, článek 4 – Výstavní třídy, 3. třída pracovní: … Na ostatních druzích výstav
může být na základě požadavku příslušného chovatelského klubu třída pracovní otevřena i pro ostatní
plemena, kterým se vystavuje národní certifikát. …

Ing. R. Lysák: Požadavek na vypisování očních vyšetření na mezinárodní formulář – MVDr. L. Široký oslovil
Komoru veterinárních lékařů s tímto požadavkem. Komora veterinárních lékařů se k návrhu staví vstřícně a
přislíbila v této věci dále jednat, úkol trvá, MVDr. L. Široký zaurguje.
M. Krinke doporučuje P ČMKU ustanovit koordinační komisi pro česká FCI neuznaná plemena a začít intenzivně
řešit jejich možné uznání v rámci FCI. P ČMKU se návrhem zabývalo, prozatím neshledává účelnost a náplň
takové komise.
P ČMKU doporučí chovatelským klubům, aby se spojily a věnovaly se žádostem o uznání plemen. ČMKU
poskytne klubům materiály a prostory k jednání.
Inventury účtů jsou na sekretariátu ČMKU k dispozici.
Výstavní komise ze dne 11. 5. 2010
bod 2 – Doložení falešného diplomu Českého šampiona.
P. Černá se odvolala proti rozhodnutí P ČMKU. P ČMKU prozatím pozastavuje výkon svého rozhodnutí až do
prošetření celého případu Výstavní komisí.
Zpráva z chovatelské komise FCI
Oficiální překlad zadán, po obdržení sekretariát rozešle členům P ČMKU.

2/5/10

2

Žádost o výjimku při inseminaci (černý teriér Kerry Canisyard x Enisey iz Russkoi Dynastii).
P ČMKU projednalo odvolání Klubu chovatelů a přátel černých teriérů proti povolení této inseminace
a jednomyslně trvá na svém původním rozhodnutí, které je v souladu se zákonem.

6/5/10

Žádost Klubu chovatelů naháčů o pozastavení chovatelské činnosti p. Pešinové – P ČMKU pozvalo
zúčastněné strany na jednání, chovatelka se z účasti omluvila a zrušila svou chovatelskou stanici.
Případ je tímto krokem ukončen.

9/5/10

Žádost Staffordshire Bull Terrier Clubu CZ požádal o schválení dalších zkoušek – ZPU-2, ZPU-S, OB1,
OB2.
Schváleno jednomyslně.

2. Zápisy z komisí
Komise pro rozhodčí ze dne 9. 6. 2010

PŘÍLOHA 1

ad 1) P ČMKU schvaluje Gabrielu Štursovou do funkce mezinárodní rozhodčí.
ad 3) P ČMKU jmenuje Ing. Hanu Petrusovou skupinovou rozhodčí pro V. skupinu FCI.
ad 4) P ČMKU jmenuje Helenu Dvořákovou skupinovou rozhodčí pro VII. skupinu FCI.
ad 7) P ČMKU nesouhlasí se závěrem Komise pro rozhodčí. Paní Veverková si nepodala řádnou žádost o výjimku,
ale na základě žádosti chovatelského klubu P ČMKU souhlasí s návrhem předsedy KR, že bude postačovat již jen
jedna další hospitace.
ad 8) Změna Výstavního a Zápisního řádu ČMKU ve věci vystavování pomocných registrů (PReg):
Výstavní řád ČMKU, článek 12 – Z účasti na výstavě jsou vyloučeni: a) Psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu.
Výjimku tvoří psi, kteří nejsou prokazatelně uvedeni v katalogu vinou pořadatele a psi, jejichž posouzení je
podkladem pro zařazení do Pomocného registru.
Zápisní řád ČMKU, článek XI. Zápis do registru, 1. Pomocný registr (P Reg), bod b): … Kopii této žádosti
poskytne klub majiteli dotyčného psa pro účely přihlašování na výstavu k získání uvedených posudků.
Výstavní posudky musí být vypracovány na formulářích, které žadateli poskytne ČMKU.
PŘÍLOHA 2
Zápis z Komise pro rozhodčí byl vyjma bodu 7) schválen jednomyslně.
11:30 dostavil se M. Krinke

Zkoušky rozhodčích 8.7.2010
Zkoušky rozhodčích, kteří neposuzovali posledních 5 let - protokol
příjmení
jméno
prospěl/neprospěl
MVDr. Schánilec
Pavel
prospěl
Rozšiřovací zkoušky – protokol
příjmení
Ovesná, RNDr.

jméno
Jaroslava

Frnčová

Lenka

Janická

Stanislava

Janda
Jandová
Krejčová, Mgr.

Jiří
Jiřina
Hana

Maślanka, MUDr.
Mayerová, Ing.
Márová

Tadeáš
Eva
Petra
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plemeno
australský Silky teriér
Parson Russell teriér
border teriér
faraonský pes
ibizský podengo
porcelaine
basset hound
svatobernardský pes
svatobernardský pes
čivava
shih-tzu
lhasa-apso
bloodhound
velký švýcarský salašnický pes
skotský teriér

prospěl/neprospěl
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěl
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěl
prospěla
prospěla

Marušková
Štursová

Marie
Gabriela

Kubeš

Robert

Müller

Luděk

Vojáčková
Černohubová, Ing.
Nováková
Fairaislová
Veverková

Hana
Iva
Iveta
Lenka
Věra

Potůčková
Grygarová
Buba
Marek

Ilona
Alexandra
Petr
Jaroslav

cairn teriér
australský Silky teriér
mops
norfolk teriér
norwich teriér
Dandie Dinmont teriér
pudl
čínský chocholatý pes
tibetský teriér
pointr
anglický setr
irský setr
český teriér
malý modrý gaskoňský honič
bobtail
rotvajler
aljašský malamut
sibiřský husky
český strakatý pes
Jack Russell teriér
německý krátkosrstý ohař
tibetská doga
bernský salašnický pes

prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
neprospěla
neprospěla
prospěla
prospěl
omluven

P ČMKU souhlasí s obnovením činnosti MVDr. Schánilce a rozšířením těchto aprobací.
Další zkoušky jsou plánovány na konec roku.

Rada plemenných knih ze dne 1. 7. 2010

PŘÍLOHA 3

Schváleno jednomyslně.

Komise pro chov a zdraví ze dne 24. 5. 2010

PŘÍLOHA 4

ad 1) 26. 1. 2010 – P ČMKU souhlasí
ad 2) 26. 1. 2010 – P ČMKU souhlasí
ad 9) 2. 2. 2009 – P ČMKU souhlasí, že se jedná o občanskoprávní spor. Sekretariát osloví oba chovatelské kluby
pro plemeno, zda mají záznam o tomto vrhu.
ad 2) 8. 6. 2009 – P ČMKU souhlasí
ad 4) 25. 1. 2010 – P ČMKU souhlasí
1 – P ČMKU souhlasí
2 – P ČMKU souhlasí
3 – Bylo projednáno na minulém jednání
4 – P ČMKU souhlasí, bude předáno s podklady Dozorčí radě ČMKU
5 – P ČMKU souhlasí a žádá kluby, aby neprodleně sjednotily způsoby měření
V souvislosti s tímto bodem P ČMKU projednalo bod b) Rady plemenných knih z 25. 1. 2010 o určení
chovnosti psa Lamiter Petty Pun CMKU/CKC/9905/07
Pro uchovnění:
0
Pro neuchovnění:
MVDr. L. Široký, M. Kašpar, M. Václavík, ing. R. Lysák B. Uchytil
Zdrželi se:
ing. J. Kubeš, J. Kudrnáčová
Pes Lamiter Petty Pun není chovný. Kluby si vzájemně musí uznávat nejen chovné, ale i nechovné jedince.
6 – P ČMKU souhlasí
7 – P ČMKU souhlasí, bude předáno s podklady Dozorčí radě ČMKU
8 – P ČMKU souhlasí
9 - P ČMKU souhlasí

Zpráva ze zasedání Komise pro pasení FCI
P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek možno vyplatit.
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Zpráva ze Světové výstavy 24. -27. 6. 2010 v Herningu
P ČMKU bere na vědomí.
Zpráva o juniorhandlingu na Světové výstavě 24. -27. 6. 2010 v Herningu
P ČMKU bere na vědomí, příspěvek možno vyplatit.

3. Chovatelské kluby
12/7/10 Český klub jagdteriérů požádal o pozvání na jednání P ČMKU
V 13:00 se dostavili: L. Kunc, Mgr. Z. Steinerová, F. Kuneš
Přítomní objasnili P ČMKU současný stav: Původně chtěli být zastřešeni Českomoravskou
kynologickou jednotou, jednání bohužel selhala (Českomoravská kynologická jednota odmítla příjem
třetího samostatného klubu pro plemeno), proto se obrátili se svou žádostí na ČMKU.
Klub má v současnosti 50 členů, ve vlastnictví členů je cca 20 psů a 18 fen.
Dotazy P ČMKU:
Proč se chce klub osamostatnit? Problémy s uchovněním psů ve stávajícím Klubu chovatelů jagdteriérů
v Čechách (280 členů) – např. 40násobek poplatků pro nečleny, zákaz krytí navrženým psem apod. - P ČMKU
doporučuje obrátit se s touto problematikou na Komisi pro chov a zdraví.
Proč klub nevešel v jednání s Moravskoslezským klubem jagdteriérů? Chtěli se osamostatnit, tento klub
situován na Moravě.
Jaký bude prospěch plemene, pokud se přijme 3. chovatelský klub? Prospěch pro chovatele sdružené
v novém klubu - stávající klub není vnitřně v pořádku, dochází k porušování stanov.
Fakta: Žádost byla podána v únoru a ještě tentýž měsíc stažena zpět. Nová žádost byla podána v červnu, tedy
po usnesení 183/05/10. Nebyla přiložena smlouva o jednotných chovných podmínkách. Projednání této
žádosti se tedy odkládá na základě usnesení 183/05/10.
11/7/10

Žádost Siberian Husky Klubu CR o přijetí – odloženo na základě usnesení 183/05/10

2/11/09

Žádost Českomoravské kynologické jednoty o začlenění King Charles spaniel klub ČR, o. s. do
Českomoravské kynologické jednoty – podklady nejsou kompletní, bude projednáno na příštím
jednání.

2/4/10

Žádost Českomoravská kynologická jednoty o začlenění Cocker Club CZ do Českomoravské
kynologické jednoty – podklady nejsou kompletní, bude projednáno na příštím jednání.

4/5/10

Thai ridgeback klub – žádost podána 29. 4. 2010
P ČMKU obdrželo informace stávajících majitelů a chovatelů thajských ridgebacků k založení nového
klubu. Podklady prostudovány - na základě vyjádření 20 stávajících majitelů většina zůstává
v původním klubu.
Pro přijetí Thai ridgeback klubu:
0
Proti:
MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, M. Kašpar, M. Václavík, B. Uchytil, ing. J. Kubeš
Zdržel se: A. Karban
Klub nebyl přijat.

13/3/10

Klub Anglický špringršpaněl – žádost o začlenění do Českého kynologického svazu podána 16.3.2010
prostřednictvím Českého kynologického svazu. Dohoda o jednotných chovných podmínkách nebyla
doložena.
Sekretariát zašle Klubu chovatelů loveckých slídičů veškeré podklady, které má o Klubu Anglický
špringršpaněl k dispozici, aby se mohl vyjádřit. Odloženo na příští jednání.

3/5/10

Akita Inu Czech Club – žádost podána 28.4.2010, doplněno elektronicky 24. a 25.5.2010
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Chybí dohoda o jednotných chovných podmínkách, odloženo na příští jednání.
7/3/10

Klub chovatelů čínských chocholatých psů – žádost podána 25. 3. 2010
Výbor stávajícího klubu zásadně nesouhlasí se založením tohoto klubu jako chovatelského.
Klub nebyl přijat – jednomyslně.

4. Hospodaření
MVDr. L. Široký přednesl výsledky po revizi účtů 2009.
P ČMKU projednalo přehled finančního hospodaření za 2009 předložený daňovou poradkyní s jejím
vysvětlením.
Na základě projednaného navrhuje předseda uskutečnit příští zasedání jako mimořádné se zaměřením na
ekonomiku za účasti Ing. Bauerové a Ekonomické komise.
15:30 odchází M. Kašpar

5. Došlá pošta
Ad usn. 170/03/10

Žádost o vysvětlení změny Výstavního řádu ČMKU – změna byla provedena za účelem
umožnění účasti všem vystavovatelům na speciálních výstavách, které se konají pouze 1x
ročně pro každé plemeno. P ČMKU na této úpravě, která byla provedena na základě
připomínek chovatelských klubů, trvá.

1/7/10

Žádost Klubu chovatelů špiců o změnu zápisu názvu plemene do průkazu původu - P ČMKU
nesouhlasí s návrhem klubu zapisovat v jednom vrhu štěňata různých velikostních rázů a navrhuje
klubu zapisovat všechny rázy jednotně jako „německý špic“, u pomeranianů „německý
špic/pomeranian“ Schváleno jednomyslně.

2/7/10

Žádost o výjimku v chovu pro adeptku na funkci rozhodčí p. Petru Brožovou.
P ČMKU jednomyslně schvaluje.

3/7/10

Žádost Klubu přátel psů pražských krysaříků o výjimku z dostihového řádu – bude projednáno po
zasedání dostihové a coursingové komise.

4/7/10

Žádost o umožnění chovu plemen irský vlkodav a deerhound prostřednictvím Klubu chovatelů
chrtů – jedná se o soukromou iniciativu, podpisový arch bude poskytnut všem zúčastněným stranám
k vyjádření.

5/7/10

Žádost Klub chovatelů málopočetných plemen psů o speciální výstavu pro minibulteriéry, o kterou
na tento rok nepožádal Klub anglického bull terriera – P ČMKU jednomyslně schvaluje, pro příští rok
nebude tato speciální výstava přidělena Klubu chovatelů málopočetných plemen psů.
Schváleno jednomyslně.

6/7/10

Návrh na sjednocení časových limitů CAC a CACT pro udělení šampionů – návrh bude vyvěšen na
webu k připomínkování.
Pro:
MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, Ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, B. Uchytil, M. Václavík
Zdržel se: A. Karban

7/7/10

Stížnost na rozhodčího – všichni zúčastnění budou pozváni na jednání Komise pro rozhodčí
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8/7/10

Žádost o poskytnutí dotace z Komise pro mládež – Moravskoslezský kynologický svaz - může být
vyplaceno dle rozpočtu proti faktuře po odečtení již proplacené částky. Výše dotace již schválena
v rámci Komise pro mládež.

9/7/10

Žádost Moravskoslezského kynologického svazu o poskytnutí dotace na mezinárodní mistrovství
IPO 3 – může být vyplaceno v případě kladného hospodářského výsledku za rok 2010, bude
zhodnoceno na konci roku.

13/7/10

Žádost o finanční příspěvek na Mistrovství světa flanderských bouvierů – bude poskytnut příspěvek
dle rozpočtu, bude proplaceno proti faktuře.

14/7/10

Žádost ÚP Brno o příspěvek na Výroční klubovou výstavu boxerů a Středoevropskou výstavu
boxerů – nežádá členský subjekt, nelze akceptovat.

6. Různé
Sekretariát osloví dánskou střešní organizaci s dotazem, která plemena jsou v Dánsku zakázána zákonem.
ČMKU nesouhlasí v rámci ČR s represemi vůči jednotlivým plemenům, stávající zákony dávají možnosti
k řádným postihům majitelů.
ČMKU požádá o možnost pořádat Evropskou výstavu v roce 2014 v Brně. Jednání proběhne v Celje 30.
10. 2010. P ČMKU souhlasí s tím, aby na EVP Celje byl umístěn propagační stánek pro EVP 2014 a na tuto
výstavu byli vysláni 4 lidé, a to dva pro obsluhu stánku a dva pro prezentaci kandidatury ČMKU na EVP
při zasedání Evropské sekce FCI.

Předseda Dozorčí rady se na pozvání Českého kynologického svazu účastnil avizované kontroly plemenné
knihy německých ovčáků. Nejednalo se o kontrolu, nýbrž o vyjasnění vzájemného smluvního vztahu.
Žádost o inseminaci feny anglického špringršpaněla Arabica Tiferet, ČLP/ASS/5381
Schváleno jednomyslně.

USNESENÍ
185/07/10

V souladu se zákonem, řády FCI a řády ČMKU nesmí být jedinci s HD 4/4, -/4, 4/- uchovňováni ani
využíváni k chovu.

186/07/10

Úprava Výstavního řádu, článek 4 – Výstavní třídy, 3. třída pracovní: … Na ostatních druzích výstav
může být na základě požadavku příslušného chovatelského klubu třída pracovní otevřena i pro ostatní
plemena, kterým se vystavuje národní certifikát. …
Výstavní řád ČMKU, článek 12 – Z účasti na výstavě jsou vyloučeni: a) Psi, kteří nejsou uvedeni v
katalogu. Výjimku tvoří psi, kteří nejsou prokazatelně uvedeni v katalogu vinou pořadatele a psi,
jejichž posouzení je podkladem pro zařazení do Pomocného registru.

187/07/10

Zápisní řád ČMKU, článek XI. Zápis do registru, 1. Pomocný registr (P Reg), bod b): … Kopii této
žádosti poskytne klub majiteli dotyčného psa pro účely přihlašování na výstavu k získání uvedených
posudků. Výstavní posudky musí být vypracovány na formulářích, které žadateli poskytne ČMKU

188/07/10

P ČMKU schvaluje Gabrielu Štursovou do funkce mezinárodní rozhodčí.

189/07/10

P ČMKU jmenuje skupinové rozhodčí:
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Ing. Hanu Petrusovou - pro V. skupinu FCI.
Helenu Dvořákovou – pro skupinu VII. FCI

190/07/10

P ČMKU souhlasí s obnovením činnosti MVDr. Schánilce a rozšířením těchto aprobací:

příjmení
Ovesná, RNDr.

jméno
Jaroslava

Frnčová

Lenka

Janická

Stanislava

Janda
Jandová
Krejčová, Mgr.

Jiří
Jiřina
Hana

Maślanka, MUDr.
Mayerová, Ing.
Márová

Tadeáš
Eva
Petra

Marušková
Štursová

Marie
Gabriela

Kubeš

Robert

Müller

Luděk

Vojáčková
Černohubová, Ing.
Nováková
Fairaislová
Veverková
Grygarová
Buba

Hana
Iva
Iveta
Lenka
Věra
Alexandra
Petr

plemeno
australský Silky teriér
Parson Russell teriér
border teriér
faraonský pes
ibizský podengo
porcelaine
basset hound
svatobernardský pes
svatobernardský pes
čivava
shih-tzu
lhasa-apso
bloodhound
velký švýcarský salašnický pes
skotský teriér
cairn teriér
australský Silky teriér
mops
norfolk teriér
norwich teriér
Dandie Dinmont teriér
pudl
čínský chocholatý pes
tibetský teriér
pointr
anglický setr
irský setr
český teriér
malý modrý gaskoňský honič
bobtail
rotvajler
aljašský malamut
Jack Russell teriér
německý krátkosrstý ohař

191/07/10

Kluby si vzájemně musí uznávat nejen chovné, ale i nechovné jedince.

192/07/10

P ČMKU poskytne finanční příspěvek na Mistrovství světa flanderských bouvierů ve výši 5000,- Kč
dle rozpočtu.

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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16:45
určí předseda ČMKU
Ivana Jarošová
MVDr. L. Široký

