Zápis č. 39
z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU)
dne 26.10.2010
Zasedací místnost ČMKU
Přítomni:
P ČMKU:

MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, Ing. R. Lysák, B. Uchytil, M. Kašpar, I. Nováková, J.
Kudrnáčová, A. Karban

DR:

M. Krinke od 11:30 , MUDr. M. Raba do 13:45

Tisková mluvčí:

Bc. Vladimíra Tichá

Program:
1.
Kontrola zápisu z minulého zasedání
2.
Zprávy z odborných komisí
3.
Hospodaření rok 2010/1-7
4.
XI. valná hromada ČMKU
5.
Došlá pošta
6.
Různé

1. Kontrola zápisu z minulého jednání
ad Dostihová a coursingová komise 21.8.2010
Bod 4) Konání zakázané akce – Vzhledem k nerespektování rozhodnutí P ČMKU anulovalo P ČMKU výsledky
coursingu v Chlumci na Cidlinou konaného 4.7.2010. Zároveň zrušilo licence vydané na základě tohoto závodu.
Na jednání P ČMKU byl pozván zástupce Klubu chovatelů chrtů anglických dostihových plemen.
Dostavily se Ing. M.Kalousková a p. H.Jandlová, aby podaly vysvětlení k coursingu, který byl pořádán i přes zákaz P
ČMKU. Ing. Kalousková objasnila, že se nejednalo o řádný coursing, nýbrž o trénink, na kterém byl zadáván titul Krása
a výkon a který je součástí výstavy. Dále objasnila systém konání podobných akcí. Konstatovala, že klub si může tyto
akce pořádat dle vlastního uvážení, Ing. R. Lysák vysvětlil postupy – všechny plánované akce musí být oznámeny
prostřednictvím příslušných komisí (Výstavní komise nebo Dostihová a coursingová komise). Všechny akce musí mít
povolení veterinární správy a obce, Klub chovatelů chrtů anglických dostihových plemen používá Řády pro ochranu
zvířat při vystoupeních ČMKU, akce tedy spadá pod ČMKU.
Ing. R. Lysák dává podnět, aby Dostihová a coursingová komise vypracovala možnost postihů při nedodržení řádů.
Vzhledem k nově zjištěným skutečnostem P ČMKU na postihu Klubu chovatelů chrtů anglických dostihových plemen
a zrušení licencí trvá, ale navrhuje zkrátit postih na 1 rok, tj. do 30.6.2011.
Pro zkrácení trestu:
Zdržel se:
Nepřítomen:

I. Nováková J. Kudrnáčová M. Kašpar, Ing. J. Kubeš Ing. R. Lysák B. Uchytil, MVDr.
L. Široký
A. Karban
M. Václavík

Chovatelské kluby:
4/5/10 Thai ridgeback klub – žádost podána 29. 4. 2010
P ČMKU obdrželo vyjádření Českomoravské kynologické jednoty, která klub přijala za svého člena.
Schváleno jednomyslně.
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Thai ridgeback klub byl přijat jako chovatelský klub Českomoravské kynologické jednoty.
Číselnou řadu plemene povede plemenná kniha č. 1
3/5/10 Akita Inu Czech Club – klub byl přijat na minulém zasedání P ČMKU jako prozatímní člen. P ČMKU obdrželo
odvolání poradce chovu Klubu chovatelů málopočetných plemen psů vůči tomuto rozhodnutí. P ČMKU na
svém rozhodnutí nadále trvá.
13/3/10 Klub Anglický špringršpaněl – žádost o začlenění do Českého kynologického svazu podána 16.3.2010
prostřednictvím Českého kynologického svazu.
Klub chovatelů loveckých slídičů dodal vyjádření konference klubu, KASS nepřistoupil na stávající chovné
podmínky, Klub chovatelů loveckých slídičů nesouhlasí s chovem anglického špringršpaněla prostřednictvím
KASS.
Odkládá se na příští jednání.
2/11/09 Žádost Českomoravské kynologické jednoty o začlenění King Charles spaniel klub ČR, o. s. do
Českomoravské kynologické jednoty – klub se odvolal proti rozhodnutí P ČMKU a dokladoval členskou
základnu (47 členů) a chovné jedince (36). Klub tímto splnil podmínky pro přijetí.
Pro:
MVDr. L. Široký, M. Václavík, Ing. R. Lysák, B. Uchytil, J. Kudrnáčová, M. Kašpar, Ing. J. Kubeš,
Zdrželi se:
I. Nováková, A. Karban
King Charles spaniel klub ČR, o. s. byl přijat jako chovatelský klub Českomoravské kynologické jednoty.
Číselnou řadu plemene povede plemenná kniha č. 1
7/3/10 Klub chovatelů čínských chocholatých psů – žádost o změnu rozhodnutí o nepřijetí klubu za prozatímního
člena – odkládá se na příští jednání.
P ČMKU bylo seznámeno s propagačním materiálem Klubu přátel psů pražských krysaříků. P ČMKU souhlasí s
odesláním žádosti o uznání pražského krysaříka na FCI, klub dosud nezaslal údaje podle požadavků FCI pro
uznání nového plemene.
Dogoffice
Smlouva - Merz požaduje zvýšení paušálu na dny zvýšené ochrany. Bude předmětem dalšího jednání, v plánu
zasedání komise pro SW.
Zapůjčení Dogoffice pořadatelům výstav - cena na příští rok zůstává ve výši 1 Kč za přihlášeného psa.
Pro:
MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, A. Karban, Ing. R. Lysák, B. Uchytil, I. Nováková
Zdržela se:
J. Kudrnáčová
Nepřítomni:
M. Václavík, M. Kašpar
ad VK 25. 8. 2009, bod 13
ČMKU podala trestní oznámení prostřednictvím státního zastupitelství. Trestní oznámení bylo vráceno, sekretariát
zašle znovu s doplněním podkladů z NV v Klatovech a MV v Českých Budějovicích.
ad Rada plemenných knih 13.9.2010
Přepracování formulace k doplnění do Zápisního řádu:
článek VI., bod 18)
Importované jedince s exportním PP vystaveným na českého majitele lze použít k chovu pouze po zápisu v Plemenné
knize ČR, neurčí-li klub jiný postup.
Vyvezené jedince s exportním PP vystaveným na zahraničního majitele lze použít k chovu pouze po zápisu v zahraniční
Plemenné knize daného státu, neurčí-li klub jiný postup.
Schváleno jednomyslně, s okamžitou platností.
Bc. Vladimíra Tichá navrhla doplnit článek VI., bod 16 Zápisního řádu o formulaci:
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V případě dovozu chovných jedinců ze zahraničí podléhá uznání chovnosti předpisům příslušného chovatelskému
klubu.
Schváleno jednomyslně, s okamžitou platností.
Ad 1/7/09

Zpráva DR o přezkoumání činnosti Whippet klubu – Klub zaslal návrh jednotných chovných
podmínek, byl vyzván, aby dodal dohodu o jednotných chovných podmínkách, úkol trvá.
Sekretariát vyzve klub k dodání jednotných chovných podmínek, termín dodání do konce listopadu.
Pokud nebude dohoda dodána, předloží P ČMKU požadavek na určení chovných podmínek pro
plemeno vipet Komisi pro chov a zdraví.
Všechny kluby pro plemeno vipet si mezi sebou uznávají chovné jedince.

3/8/08 Směrnice pro vydávání certifikátů
Problematika projednána předsednictvem Českomoravské kynologické jednoty. Na zkouškách z norování
v ČR nemůže být zadáván CACT.
Bc. Vladimíra Tichá upozornila na existenci směrnice ČMKJ určené pro OMS (zkoušky x plemena na kterých
se zadává CACT) směrnice bude pro informaci předána také na ČMKU, úkol trvá.
Sekretariát vyzve členské subjekty pořádající zkoušky k dodání kalendáře CACT a CACIT akcí, termín: Do
konce roku.
4/7/10 Žádost o umožnění chovu plemen irský vlkodav a deerhound prostřednictvím Klubu chovatelů chrtů –
Situaci prošetří J. Kudrnáčová a výsledek předloží na příštím jednání P ČMKU
Provedení schváleného personálního auditu – úkol trvá, tajemnice seznámila P ČMKU s rámcovými
nabídkami. P ČMKU pověřuje Ing. R. Lysáka a M. Kašpara přípravou podkladů pro výběrové řízení, P ČMKU
vybere vhodnou firmu.
Sekretariát připraví pro Ing. R. Lysáka a M. Kašpara pracovní náplně a organizační strukturu.
1/9/10 S. Suda – žádost o odbornou a právní radu při udělení 1. výkonnostní třídy Svazu záchranných brigád
kynologů - Toto ohodnocení si pro své členy vytvořil SZBK a je tedy v jeho kompetenci stanovovat podmínky.
K uvedenému dopisu PČMKU vznese prostřednictvím sekretariátu dotaz a požádá o vyjádření Svaz
záchranných brigád kynologů.

2. XI. valná hromada ČMKU
XI. valná hromada ČMKU proběhne 12.3.2011 v malém kongresovém sále Top hotelu Praha.
Nejpozději do 15.11. 2010 bude rozeslán 1. dopis všem členským subjektům. V dopise bude uvedeno, do
jaké kategorie může subjekt navrhovat své delegáty.
Zodpovídá: Sekretariát
Volební řád
P ČMKU navrhuje rozdělení kategorií, za které je možné nominovat kandidáty, takto:
Český kynologický svaz – nominuje do kategorie pracovních plemen
Moravskoslezský kynologický svaz – nominuje do kategorie pracovních plemen
Českomoravská kynologická jednota - nominuje do kategorie loveckých plemen
Sdružení kynologických klubů - nominuje do kategorie společenských plemen
Kynologická jednota ČR Brno - nominuje do kategorie společenských plemen
Volné kluby – nominuje do kategorie společenských plemen
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P ČMKU schvaluje Volební řád.
Dozorčí rada navrhuje úpravu Stanov ČMKU ve dvou bodech. S navrženou úpravou čl. 5.18 b) P ČMKU
nesouhlasí [provádí revizi hospodaření a kontrolu činnosti ČMKU, předsednictva ČMKU a odborných komisí, v
případě nezákonného rozhodnutí (usnesení) nebo rozhodnutí (usnesení) přijatého v rozporu s těmito
stanovami, vnitřními předpisy ČMKU a usneseními valné hromady má dozorčí rada právo zrušit výkon
takovéhoto rozhodnutí (usnesení)]
P ČMKU žádá Dozorčí radu, aby návrhy předložila v písemné formě, aby bylo možné prostudovat, zda
navržené úpravy nejsou v rozporu s ostatními články Stanov ČMKU. Úpravy schválené P ČMKU budou
předloženy právníkovi ČMKU k vyjádření.
Požadavek Dozorčí rady: Zpracovat předběžný rozpočet valné hromady. Úkol trvá, termín: Do příštího
zasedání P ČMKU
Zodpovídá: MVDr. L. Široký
Směrnici k uznávání nových klubů vypracuje J. Kudrnáčová ve spolupráci s Ing. R. Lysákem, A. Karbanem a 1
členem Dozorčí rady a předloží P ČMKU.

3. Hospodaření
Na jednání o hospodaření se dostavila Ing. R. Bauerová. Ing. N. Klírová se omluvila.
Byly předloženy výsledky hospodaření za 9/2010 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 600 tis.
MVDr. L. Široký vyslovil pochvalu Výstavní komisi a předsednictvu za hospodárnou činnost.
I. Nováková se dotázala na platby z Dogoffice – nevyfakturované částky budou neprodleně vyfakturovány,
Klubům, které si program zapůjčily a výstavu v něm nedopracovaly, bude fakturováno podle počtu jedinců
uvedených v katalogu dané akce.
Zodpovídá: Tajemnice
Dotazy Dozorčí rady z minulého zápisu: Byly zodpovězeny, podklady předány.
Hrubý odhad nákladů kancelářských potřeb do konce roku cca 15-20 000 Kč
MVDr. L. Široký žádá Ekonomickou komisi, aby se sešla do poloviny listopadu a příštímu jednání předložila rozpočet
na rok 2011.
Dozorčí rada požaduje plán činnosti, který P ČMKU v co nejkratším termínu předloží Ekonomické komisi k vytvoření
rozpočtu.
M. Krinke žádá o předkládání hospodaření a tabulky k plnění rozpočtu současně, aby bylo možné výsledky porovnat.
Ing. R. Lysák se dotázal na středisko „Ostatní služby“ – Ing. R. Bauerová dodá položky střediska,
zodpovídá: Tajemnice
I. Nováková žádá výhled dokonce roku, zpracuje Ekonomická komise

4. Zprávy z odborných komisí
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Komise pro rozhodčí
M. Václavík na základě dohody členů Komise pro rozhodčí doporučuje udělit tyto výjimky pro rozšiřovací zkoušky:
Z. Jílková - grónský pes, 3 hospitace, 6 psů
I. Síbrtová – grónský pes, 2 hospitace, 4 psi
P. Márová – australský teriér, 3 hospitace, 9 psů
P ČMKU jednomyslně souhlasí.
Zkušební komise, přednášející:
14.11.2010 změna termínu
25.11.2010
16.12.2010

Seminář pro čekatele na funkci rozhodčího (M. Václavík, Ing. Z. Antonovič, J.
Janda, Bc. Vladimíra Tichá)
Rozšiřovací zkoušky, dle přihlášení (M. Václavík, J. Němec, Bc. Vladimíra Tichá)
Závěrečné teoretické zkoušky čekatelů (M. Václavík, Ing. Z. Antonovič, J. Janda, Bc. Vladimíra Tichá)

Setkání rozhodčích se uskuteční v termínu 12. nebo 19.2.2011, na setkání bude zajištěna přednáška psychologa.
Předběžný rozpočet akce cca 30 tis.
P ČMKU souhlasí.
Neuznaná plemena a jejich přidělení ke skupinám FCI:
M. Václavík navrhuje:
- Nepřidělovat FCI neuznaná plemena ke skupinám FCI
- Zobrazovat FCI neuznaná plemena v kartě rozhodčího ve zvláštním oddílu (vyžaduje úpravu
v programu, zajistí sekretariát)
- Univerzálním rozhodčím doplnit všechna neuznaná plemena
- Rozhodčím, kteří v minulosti dostali FCI neuznané plemeno přidělené v rámci skupiny FCI, nebude
plemeno odebráno a bude se zobrazovat v kartě rozhodčího zvlášť
- Rozhodčím, kterým bude nově udělena aprobace na celou skupinu FCI, se nebude automaticky
přidělovat žádné plemeno FCI neuznané.
P ČMKU jednomyslně schvaluje.
Spolumajitelství zapůjčených zahraničních psů rozhodčími a jejich vystavování:
Doplnění Řádu pro rozhodčí:
Článek V, bod i): Rozhodčí může předvádět psa, pokud je v katalogu výstavy uveden jako jeho majitel nebo
spolumajitel.
Článek V, bod j): Rozhodčí nesmí posoudit psa, kterého prodal před méně než půl rokem.

Výstavní komise 5.10.2010

PŘÍLOHA 1

Výstavní komise žádá P ČMKU, aby revokovalo usnesení 179/05/10 a zrušilo trest p. Černé, neboť policie ČR uvedla,
že nelze objektivně prokázat, ze které IP adresy byla přihláška s falzifikátem odeslána.
P ČMKU souhlasí se zrušením trestu p. Černé; o tomto rozhodnutí bude sekretariát informovat výstavní výbory.
Výstavní komise navrhuje do kategorie Junior handling nominovat tyto reprezentanty:
Crufts:
Kateřina Navrátlíková, náhradnice: Tereza Šubrtová
Světová výstava:
Tereza Šubrtová, náhradnice: Pavlína Píchová
Evropská výstava:
Kateřina Navrátilíková, P ČMKU schvaluje příspěvek na reprezentanta vyslaného na
Evropskou výstavu ve výši 5000,- jako pro ostatní reprezentanty.
Schváleno jednomyslně.
15:15 odchází M. Krinke

Zpráva ze zasedání Evropské sekce FCI a z Evropské výstavy v Celje

PŘÍLOHA 2 + 3

Předložil MVDr. L. Široký
P ČMKU bere na vědomí

Zpráva z komise FCI pro retrívry

5

PŘÍLOHA 4

Předložil Mgr. R. Kašpar
P ČMKU bere na vědomí

Zpráva z konference Welfare

PŘÍLOHA 5

Předložila Bc. Vladimíra Tichá
P ČMKU bere na vědomí

5. Došlá pošta
ad Komise pro chov a zdraví ze dne 2.5.2010
Případ odchovu Š. Bajerové prostřednictvím jiné organizace – sekretariát zašle chovatelce žádost o vysvětlení.
4/10/10 Žádost p. Studeníka a M. Kašpara o úpravu barev u plemene anglický kokršpaněl - V příloze k Výstavnímu
řádu uvést rozdělení: Ostatní jednobarevní, černá a černá s pálením, vícebarevní.
P ČMKU s úpravou souhlasí. Sekretariát osloví FCI, zda by nebylo možné v FCI nomenklatuře plemen upravit
toto rozdělení.
15:40 odchází M. Kašpar
1/10/10 Žádost J. Khyna o přijetí klub pro plemeno akita inu a velký japonský pes – P ČMKU jednomyslně
nesouhlasí s přijetím tohoto klubu. Existují samostatné kluby pro obě plemena.
2/10/10 Společný návrh obou klubů pro retrívry na zpřísnění podmínek při udělování titulu Šampion práce ČR –
minimálně 1 CACT musí být získán na soutěži, kde se může zadávat CACIT nebo na vrcholových zkouškách
klubu (VZPR, ZPR, FTR).
P ČMKU jednomyslně souhlasí, platí od 1.1.2010
Nepřítomna: I. Nováková
16:30 odchází B. Uchytil
3/10/10 Žádost Klubu chovatelů bišonků o vyjasnění stavu v chovu barevného boloňského psíka - P ČMKU bylo
seznámeno se současným stavem a s požadavky FCI při zápisech tohoto plemene (a dalších plemen národně
registrovaných). P ČMKU došlo k následujícím závěrům:
- V případě barevného boloňského psíka se rozhodně nejedná o české národní plemeno.
- Garantem za plemeno je Rusko - RKF, platný standard je ruský (po přeložení bude vyvěšen na stránkách
ČMKU).
- Plemeno se bude zapisovat výhradně pod názvem, který určí RKF (dle nařízení FCI nesmí neuznané plemeno
ve svém názvu obsahovat název jiného plemene FCI uznaného. Nelze tedy použít ani boloňský psík, ani
bišon). ČMKU zahájí jednání s RKF o novém názvu plemene, nový název bude používán od 1.1.2011. Pokud
nový název nebude do této doby stanoven, bude chov barevného boloňského psíka od 1.1.2011 pozastaven.
- O postupech bude informováno FCI.
Pro:
MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák
Nepřítomni:
I. Nováková, A. Karban
5/10/10 P ČMKU jednomyslně schvaluje tyto výjimky při inseminacích:
 Výmarský ohař krátkosrstý, fena Faithful Farrah Sirius Nova (ČLP/VOK/6825) x pes
Rivenwil Alabama Slammer (0535CP, Severní Irsko)
 Španělský mastin, fena Amie Noc Fundo (CMKU/ME/745/08) x pes Druso de la Aljabara
(CMKU/ME/565/-04/03/05, LOE 1364075) pes zemřel
Krytí musí proběhnout v souladu s předpisy příslušných chovatelských klubů.
6/10/10 P ČMKU akceptuje žádost Českého kynologického svazu o stažení Ing. D. Juřicové z Ekonomické komise.
Pro:
MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák
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Nepřítomni:

I. Nováková, A. Karban

A. Karban informoval P ČMKU, že Český kynologický svaz nenavrhne jiného člena pro špatnou koordinaci
práce členů Ekonomické komise.
Na základě vyjádření obou členek Ekonomické komise (oslovení druhé členky Z. Železné telefonicky) není
komise řádně svolávána, členky nejsou pravidelně informováni o hospodaření, nejsou jim zasílány
hospodářské výsledky, veškeré podklady zpracovává pouze předsedkyně bez konzultace ostatními členy.
P ČMKU tímto navrhuje Ekonomickou komisi z výše uvedených důvodů zrušit.
Pro:
MVDr. L. Široký, Ing. R. Lysák, I. Nováková, A. Karban, J. Kudrnáčová
Zdrželi se:
Ing. J. Kubeš, M. Václavík
Vzhledem ke krátkému období do Valné hromady P ČMKU ponechává garantem pro ekonomiku Ing. N.
Klírovou, která bude spolupracovat s daňovou poradkyní a předkládat P ČMKU výsledky hospodaření a
plnění rozpočtu.
O návrhu se nehlasovalo.

USNESENÍ
179/05/10

P ČMKU revokuje toto usnesení a ruší tímto postih p. I. Černé.

204/10/10

P ČMKU s okamžitou platností schvaluje tyto úpravy Zápisního řádu:
článek VI., bod 18):
Importované jedince s exportním PP vystaveným na českého majitele lze
použít k chovu pouze po zápisu v Plemenné knize ČR, neurčí-li klub jiný
postup.
Vyvezené jedince s exportním PP vystaveným na zahraničního majitele
lze použít k chovu pouze po zápisu v zahraniční Plemenné knize daného
státu, neurčí-li klub jiný postup.
článek VI., bod 16):
V případě dovozu chovných jedinců ze zahraničí podléhá uznání
chovnosti předpisům příslušného chovatelskému klubu.

205/10/10

P ČMKU s okamžitou platností schvaluje tyto úpravy Řádu pro jmenování rozhodčích:
Článek V, bod i):
Rozhodčí může předvádět psa, pokud je v katalogu výstavy uveden jako
jeho majitel nebo spolumajitel.
Článek V, bod j):
Rozhodčí nesmí posoudit psa, kterého prodal před méně než půl rokem.

206/10/10

P ČMKU s okamžitou platností schvaluje tuto úpravu přílohy k výstavnímu řádu:
Plemeno anglický kokršpaněl – rozdělení dle barev: Ostatní jednobarevní, černá a černá s pálením,
vícebarevní.

207/10/10

P ČMKU schvaluje od 1.1.2011 zpřísnění podmínek při udělování titulu Šampion práce ČR pro
všechna plemena retrívrů: Minimálně 1 CACT musí být získán na soutěži, kde se může zadávat
CACIT nebo na vrcholových zkouškách klubu (VZPR, ZPR, FTR).

208/10/10

P ČMKU s okamžitou platností odvolává Ekonomickou komisi. Ing. N. Klírovou ponechává ve funkci
garanta za ekonomiku.

209/10/10

P ČMKU přijímá Thai ridgeback klub jako chovatelský klub Českomoravské kynologické jednoty
pod číslem 3041.
Číselnou řadu plemene povede plemenná kniha č. 1

210/10/10

P ČMKU přijímá King Charles spaniel klub ČR, o. s. jako chovatelský klub Českomoravské
kynologické jednoty pod číslem 3042.
Číselnou řadu plemene povede plemenná kniha č. 1
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Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:

8

18:00
úterý 23.11.2010, od 9:00
Ivana Jarošová
MVDr. L. Široký

