Zápis č. 11
z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU)
dne 19. 1. 2012, ČMKU, Praha 7
Přítomni:
P ČMKU:
Omluveni:
DR:
Tisková mluvčí:
Pozvaný:

MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Kašpar, A. Karban, Ing. R. Lysák, M. Václavík od 11:00
B. Uchytil, I. Nováková, J. Kudrnáčová
H. Matějeková
Bc. V. Tichá
MVDr. S. Chrpa, předseda Dostihové a coursingové komise

Program:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Zprávy z komisí ČMKU
3. Směrnice ČMKU
4. Audit ČMKU
5. Došlá pošta
6. Různé
Návrh MVDr. L. Širokého na změnu programu:
1. Zprávy z komisí ČMKU
2. Směrnice ČMKU
3. Došlá pošta
4. Kontrola zápisu z minulého zasedání
5. Různé
Změna schválena jednomyslně.

1. Zprávy z komisí
Zpráva ze schůzky Dostihové a coursingové komise a chovatelských klubů pro plemena chrtů z 19. 11.
2011
Zprávu přednesl předseda Dostihové a coursingové komise MVDr. S. Chrpa.

PŘÍLOHA 1

Dostihový kalendář
PŘÍLOHA 2
Dostihová a coursingová komise požádala o změnu v dostihovém kalendáři a o zrušení CACIL dostihu v Mladé
Boleslavi 3. 6. 2012
P ČMKU schvaluje dostihový kalendář viz příloha
Dostihová a coursingová komise požádala o možnost poskytovat vedoucím ekip na mistrovstvích Evropy a mistrovství
světa příspěvek na cestu z rozpočtu ČMKU pro vedoucího ekipy – P ČMKU nemá námitek. DaCK dodá termíny akcí,
ČMKU projedná možnou výši příspěvku. Příspěvek bude možné vyplatit až po předložení zpráv z akcí.
P ČMKU schvaluje nové adepty na funkci dostihových rozhodčích dle zápisu.
Zápis schválen jednomyslně.

Zápis z Rady plemenných knih ze dne 16.1.2012

PŘÍLOHA 3
a) P ČMKU souhlasí
b) P ČMKU žádá plemennou knihu, aby zkontaktovala majitelku krycího psa s dotazem, zda s uskutečněným
krytím souhlasí. V případě kladné odpovědi lze PP vystavit.
Zápis schválen jednomyslně.
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Komise pro rozhodčí
Termíny:
Rozšiřovací zkoušky: 16. 2. 2012; zkušebí komisaři: M. Václavík, Bc. V. Tichá, J. Němec
Rozšiřující na výjimku budou pozváni na závěr zkoušek.
Teoretické závěrečné zkoušky čekatelů: 15. 3. 2012; zkušební komisaři: M. Václavík, Bc. V. Tichá, O. Vondoruš
Zasedání Komise pro rozhodčí se bude konat v 2-3/2012.
Schváleno jednomyslně.
M. Václavík navrhuje z důvodu nedostatku skupinových rozhodčích rozšiřovat přednostně v rozpracovaných
skupinách.
Schváleno jednomyslně.
Klub německých ovčáků požádal Komisi pro rozhodčí o zrušení funkce čekatele pro p. Matouše.
Bc. V. Tichá navrhuje vyžádat podobnosti k vyslovenému zákazu. Předseda klubu byl 2x vyzván k účasti na přijímacích
zkouškách, přesto se nedostavil.
P ČMKU jednomyslně souhlasí, aby do doby konkrétního vyjádření klubu byl čekatel považován za bezúhonného.

2. Směrnice ČMKU
Vzhledem k nepřítomnosti J. Kudrnáčové a I. Novákové se jednání o Směrnici pro uznávání klubů odkládá na příští
jednání.
Případné připomínky předsednictva ke směrnicím odešlou členové pč do 10 dnů I. Novákové, J. Kudrnáčové a Bc. V.
Tiché
Na základě četných připomínek klubů, pořadatelů oblastních a krajských výstav a Dozorčí rady ČMKU P ČMKU
upravilo Výstavní řád a Směrnici pro delegování rozhodčích takto:

Výstavní řád
Článek. 2, bod b): Žádost o uspořádání výstavy v konkrétním termínu musí pořadatel zaslat dle typu výstavy do:
nejpozději do 1. ledna předchozího roku – národní a mezinárodní výstavy,
do 15. srpna předchozího roku - ostatní výstavy,
Článek 19:

V článku 2 – Plánování a organizace výstav, bod b) Žádost o uspořádání výstavy v konkrétním
termínu v roce 2013 musí pořadatel zaslat dle typu výstavy do:
28. února 2012– národní a mezinárodní výstavy,
31. března 2012- ostatní výstavy,

Směrnice pro delegování rozhodčích
Odst. 1) bod c): výstavy mezinárodní a národní – chovatelskému klubu pro dané plemeno. Návrhy rozhodčích zasílají
pověření zástupci klubů písemně přímo pořadateli národní a mezinárodní výstavy, a to nejpozději 12 měsíců
před konáním výstavy….

P ČMKU žádá, aby pořadatelé MV a NV hlásili termíny výstav min. na 2 roky dopředu, tj. v r. 2012 min na rok 2013,
2014, v r. 2013 min na rok 2015 atd. – sekretariát zašle tento požadavek pořadatelům MV a NV

3. Došlá pošta
1/1/12 Stížnost na nedostatky v rubrice „Jak na to“ na webu ČMKU – prověří a odstraní I. Jarošová a Bc. V. Tichá
2/1/12 Žádost ČMKJ o schválení CACT akcí na rok 2012
Schváleno jednomyslně
3/1/12 Klub chovatelů pudlů žádá o dodatečné schválení oblastní klubové výstavy
Pč jednomyslně schvaluje konání dne 31.3.2012 v Táboře
4/1/12 Žádost ČMKJ o přidělení nově dovezeného plemene Basset Fauve de Bretagne do Basset klubu ČR
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Schváleno jednomyslně, číselnou řadu povede PK 3
5/1/12 Stížnost Klubu polského ovčáka nížinného – sekretariát pozve stěžovatele na příští zasedání Komise pro
rozhodčí k osobnímu jednání.
6/1/12 Žádost ČMKJ o schválení termínů MV a NV – termíny budou projednány hromadně na březnovém zasedání.

4. Kontrola zápisu z minulého jednání


P ČMKU se seznámilo s finančními nabídkami daňových poradců a žádá Ekonomickou komisi, aby prověřila,
zda služeb daňového poradce bude třeba využít.

Evropská výstava 2014
Evropská výstava + národní výstava proběhne v termínu 23.-26. 10. 2014
P ČMKU doporučuje pořadatelům MV a NV, aby měsíc před a měsíc po této akci nepořádali MV nebo NV.
Web: www.2014eurodogshow.cz - Stránky EV budou spuštěny během týdne.
Sekretariát zařídí vyvěšení loga EV na web s proklikem na samostatnou stránku EV.
Rozpis činností – vypracoval MVDr. L. Široký, připraveno, je třeba doplnit jména a termíny, úkol trvá.
Speciální výstavy: P ČMKU po konzultaci rozhodlo, že z kapacitních důvodů výstaviště nebude možné pronajmout
venkovní plochy pro účely speciálních výstav. Pronájem venkovních ploch by výrazně omezil možnost průjezdu a
parkování. Klubům bude nabídnuta možnost pořádat mimořádnou SV ve vlastních prostorách.
Sekretariát obešle chovatelské kluby do konce 2/12. U plemen zastřešených více kluby povinná dohoda (včetně
dohody o vypořádání).
MVDr. L. Široký žádá P ČMKU o schválení 2 cest na Slovensko v termínech 27.1. + 18. 2. 2012 - jednání s garantem EV
Schváleno jednomyslně


P ČMKU jednomyslně pověřuje Výstavní komisi a Bc. V. Tichou ke zpracování hodnocení Psa roku 2012
v souladu s novým výstavním řádem



Do příštího P ČMKU si zástupci jednotlivých středisek připraví rozbor plánovaných cest na příští rok – úkol
trvá



20. 12. 2011 proběhla inventura, výsledek bude projednán na příštím zasedání.

ad 1/9/11

Stížnost na činnost KCHMPP v rozporu se stanovami – materiál byl předán KCHMPP k prošetření.
P ČMKU vyzve KCHMPP, aby sdělil, jak byla stížnost vyřešena, dosud neodpovězeno, sekretariát
zaurguje.

5/12/11

Podnět k prověření původu 2 vrhů ve Whippet klubu – Whippet klub zaslal vyjádření, P ČMKU
postupuje případ k vyjádření Komisi pro chov a zdraví.

7/12/11

Žádost o rebonitaci brazilské fily – ČMKJ inforrmovala P ČMKU, že případ řeší. O výsledku podá
ČMKJ zprávu P ČMKU.



Dogoffice
- MVDr. L. Široký informoval P ČMKU o zadání funkcionality rozesílání vstupních listů elektronicky.
- I. Nováková předložila návrh nové funkcionality na monitoring činnosti, P ČMKU souhlasí, aby se na této
funkcionalitě pracovalo

2/9/11 Stížnost na jednání poradce chovu, chovatelské komise a předsednictvo Beauceron klubu – řeší ČKS, úkol
trvá
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USNESENÍ
62/01/12

63/01/12

P ČMKU schválilo změny ve Výstavním řádu ČMKU:
Článek. 2, bod b): Žádost o uspořádání výstavy v konkrétním termínu musí pořadatel zaslat dle typu
výstavy do:
nejpozději do 1. ledna předchozího roku – národní a mezinárodní výstavy,
do 15. srpna předchozího roku - ostatní výstavy,
Článek 19:
V článku 2 – Plánování a organizace výstav, bod b) Žádost o uspořádání výstavy v
konkrétním termínu v roce 2013 musí pořadatel zaslat dle typu výstavy do:
28.února 2012– národní a mezinárodní výstavy,
31.března 2012- ostatní výstavy
P ČMKU schválilo změny ve Směrnici pro delegování rozhodčích ČMKU:
Odst. 1) bod c): výstavy mezinárodní a národní – chovatelskému klubu pro dané plemeno. Návrhy
rozhodčích zasílají pověření zástupci klubů písemně přímo pořadateli národní a mezinárodní výstavy, a to
nejpozději 12 měsíců před konáním výstavy. ...

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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14:45
23.2.2012 v 10 hod v Třeboni
Ivana Jarošová
MVDr. L. Široký

