Zápis č. 12
z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU)
dne 23.2.2012, Třeboň
Přítomni:
P ČMKU:
Omluveni:
DR:
Tisková mluvčí:

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

Program:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Směrnice ČMKU
3. Zprávy z komisí ČMKU
4. Došlá pošta
5. Různé

1. Kontrola zápisu z minulého jednání
5/1/12 Stížnost Klubu polského ovčáka nížinného (oprava minulého zápisu – jednalo se o privátní stížnost
rozhodčího J. Marka, nikoli Klubu polského ovčáka nížinného, jak bylo v zápise uvedeno) – sekretariát
pozval stěžovatele na příští zasedání Komise pro rozhodčí k osobnímu jednání, stěžovatel oznámil, že se na
jednání nedostaví. J. Marek bude pozván na březnové zasedání P ČMKU, zajistí: Sekretariát
Termíny MV a NV budou projednány hromadně na březnovém zasedání.


Daňový poradce – předsedkyně Ekonomické komise navrhuje využít služeb daňového poradce
spolupracujícího se stávající účetní firmou; P ČMKU souhlasí
I. Nováková požádala o přístupy do účetního systému – P ČMKU jednomyslně schvaluje, zajistí sekretariát

Evropská výstava 2014
Evropská výstava + národní výstava proběhne v termínu 23. - 26. 10. 2014 (čt, pá, so, ne)
Plemena vystavovaná ve čtvrtek na EV budou vystavovaná v pátek na NV a naopak.
Plemena vystavovaná v sobotu na EV budou vystavovaná v neděli na NV a naopak.
Rozhodčí: M. Václavík, Bc. V. Tichá a L. Fairaislová za spolupráce Ing. R. Lysáka vypracují předběžný návrh. Členové P
ČMKU mohou navrhnout vhodné rozhodčí. Rozhodčí pozvaný na EV by neměl posuzovat stejné plemeno na
mezinárodní výstavě ½ roku před EV.
P ČMKU doporučuje pořadatelům MV a NV, aby měsíc před a měsíc po této akci nepořádali MV nebo NV.
Web: www.2014eurodogshow.cz – zveřejní se prozatím pouze logo, termín, skupiny plemen. Stránky se budou
průběžně doplňovat. Připravit i v ruštině. Pružné fungování stránek je nutné.
Ing. H. Brychta nabídl převedení zaregistrovaných domén eurodogshow2014 na ČMKU. P ČMKU konstatuje, že
doména zaregistrovaná ČMKU je plně funkční a další domény nejsou třeba.
Propagační komise si sama zvolí tvůrce webu, prověří možnost využití hostingu na serveru pro dogoffice.cz
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.
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Sekretariát obešle chovatelské kluby do konce 2/12. U plemen zastřešených více kluby povinná dohoda (včetně
dohody o vypořádání) – úkol trvá



Bc. V. Tichá ve spolupráci s Výstavní komisí vypracovala hodnocení Psa roku 2012 v souladu s novým
výstavním řádem – počet přidělovaných míst 5, 1 pes roku, 1 mladý (stejně jako 1 veterán). Bodová tabulka
v příloze.
PŘÍLOHA 1
Schváleno jednomyslně



Do příštího P ČMKU si zástupci jednotlivých středisek připraví rozbor plánovaných cest na tento rok – úkol
trvá
Doporučení Dozorčí rady: Vyslání na akci – hradí ten, kdo vysílá (P ČMKU); cesty na pozvání – hradí pořadatel
P ČMKU: Způsob proplácení cestovného schvaluje v souladu s předpisy ČMKU předseda, příp. P ČMKU



Projednán výsledek inventury, P ČMKU souhlasí s předloženými odpisy a odpisy doporučenými inventární
komisí



Dogoffice
I. Nováková svolá schůzku s programátorem k projednání současného stavu.

2. Směrnice ČMKU, kterou se upravují pravidla pro uznávání a spolupráci ČMKU
s nově vzniklými chovatelskými kluby a výcvikovými organizacemi psů
J. Kudrnáčová zaslala připomínky ke stávajícím materiálům. Vzhledem k dnešní nepřítomnosti J. Kudrnáčové
předložila výsledné znění Bc. V. Tichá.
PŘÍLOHA 2
Směrnice vstoupí v platnost 15.3.2012 s platností do příští VH ČMKU.
Směrnice byla jednomyslně schválena.

3. Zápisy z komisí
Zápis z Výstavní komise konané dne 26. 1. 2012

PŘÍLOHA 3

Ad 2) posuzování barevných rázů plemen king Charles španěl odděleně – P ČMKU nesouhlasí s návrhem Výstavní
komise a navrhuje rozdělit podle barevných rázů jen na klubovýcha speciálních výstavách
Pro: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, I. Nováková, M. Kašpar, A. Karban, B. Uchytil
Zdržel se: Ing. R. Lysák
Ad 7) Stížnost na porušení výstavního řádu Klubem chovatelů málopočetných plemen psů – Výstavní komise
navrhuje nepřidělit krajskou výstavu v r. 2013. P ČMKU vrací zpět Výstavní komisi - je třeba vyžádat vyjádření
pořadatele výstavy (pozvat k jednání obě strany)
Pro: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, I. Nováková, M. Kašpar, A. Karban, B. Uchytil
Zdržel se: Ing. R. Lysák
Ad 8) Dodatečné schválení termínů klubových výstav Bulldog klubu - Výstavní komise navrhuje odejmout klubovou
výstavu bez titulu Klubový vítěz v r. 2013
Pro: Ing. R. Lysák, MVDr. L. Široký, A. Karban, I. Nováková
Zdržel se: Ing. J. Kubeš
Proti: M. Kašpar, B. Uchytil, M. Václavík
Návrh Výstavní komise byl přijat.

Zápis z Výstavní komise FCI ze dne 4.2.2012
P ČMKU bere na vědomí.
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PŘÍLOHA 4

Zápis z Komise pro chov a zdraví ze dne 30. 1. 2012

PŘÍLOHA 5

Ad 1) P ČMKU souhlasí
Ad 2) Vyšetření dovezených fen je záležitostí klubu, který si stanovuje podmínky
Ad 3) P ČMKU souhlasí
Ad 4) k vydání PP doložit zápis klubu o provedeném kárném řízení s chovatelkou. Pokud by se případ opakoval, bude
pozastaven zápis štěňat na chovatelskou stanici. P ČMKU bude informovat KCHZ o současném přístupu k těmto
případům.
Ad 5) P ČMKU souhlasí
Ad 6) P ČMKU souhlasí
Ad 7) Na základě stále se opakujících stížností P ČMKU vyzývá všechny 3 kluby k doložení jednoznačných smluv o
jednotných chovných podmínkách. Pokud smlouvy nebudou doloženy do konce 3/2012, bude od 1.4.2012 zastaveno
vydávání čísel pro plemeno vipet.
Ad 8) řeší P ČMKU
Ad 9) řeší P ČMKU
Ad 10) P ČMKU souhlasí
Ad 11) řešilo P ČMKU na svém 11. zasedání
Ad 12) souhlas – P ČMKU žádá kluby zastřešující chov akit, aby důsledně dodržovaly řády ČMKU a FCI, aby se
problematice nadále věnovaly a klinicky nemocné jedince vyřazovaly z chovu. Dále žádá, aby P ČMKU bylo
informováno o získaných poznatcích a opatřeních.
P ČMKU jednomyslně schvaluje zápis z Komise pro chov a zdraví s výše uvedenými připomínkami a doplňky.

Zpráva ze zasedání Komise agility FCI ze dne 10.10.2011

PŘÍLOHA 6

P ČMKU bere na vědomí, standardní poplatek je možné vyplatit

Komise pro rozhodčí
16.2. 2012 proběhly rozšiřovací zkoušky. Výsledky:
příjmení
jméno
plemeno
Brotánková, Mgr.
Zuzana border kolie
Broukal
Petr
border kolie
Jemelková, PhDr.
Simona tibetská doga
český strakatý pes
Karban
Antonín rotvajler
dobrman
Krejzková
Anna
jezevčík
Daňková, Ing.
Jana
bedlington teriér
americký stafordšírský teriér
Kučerová Chrpová,
Ing.
Veronika irský vlkodav
saluki
Maślanka, MUDr.
Tadeáš beagle
slovenský kopov
velký hrubosrstý vendéeský
baset
Pisarčíková
Hana
australský ovčák
šiperka
Roubalová, Ing.
Ivana
basset hound
Střalková, Mgr.
Naděžda komondor
pumi
Nehyba
Oldřich německý ohař drátosrstý
maďarský ohař krátkosrstý
německý ohař krátkosrstý
Kalich, MVDr.
Miroslav německý ohař drátosrstý
maďarský ohař krátkosrstý
maďarský ohař drátosrstý
Kubeš
Robert lvíček
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prospěl/neprospěl
prospěla
prospěl
prospěla
prospěla
prospěl
prospěl
prospěla
prospěla
prospěla
neprospěla
neprospěla
prospěl
prospěl
prospěl
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl

Kunfalvi
Mudra

Hana
Antonín

francouzský buldoček
mops
výmarský ohař
lhasa apso

prospěl
prospěl
prospěla
prospěl

P ČMKU jednomyslně schvaluje úspěšně splněné aprobace.
FCI komise pro lovecké španěly
ČMKJ odvolává z funkce zástupce ČMKU v této komisi Ing. Antonoviče. Jako nového zástupce v FCI komisi pro
lovecké španěly navrhuje Ing. Danu Pospíšilovou.
P ČMKU jednomyslně schvaluje
18:30 odchází M. Kašpar

4. Došlá pošta
Ad Zápis z Rady plemenných knih ze dne 16. 1. 2012, bod b)
Poradkyně chovu se odvolala proti rozhodnutí P ČMKU z 19. 1. 2012. P ČMKU na svém rozhodnutí trvá. Plemenná
kniha obdržela vyjádření majitelky krycího psa, na jehož základě budou PP vydány.
Schváleno jednomyslně
1/9/11 Stížnost na činnost Klubu chovatelů málopčetných plemen psů v rozporu se stanovami klubu – Na výzvu P
ČMKU KCHMPP sdělil, že vykázaná činnost byla v souladu se stanovami KCHMPP. Sekretariát zašle klubu
stanovisko P ČMKU k předloženým faktům.
5/12/11 Podnět k prověření původu 2 vrhů ve Whippet klubu – viz zápis z Komise pro chov a zdraví
7/12/11 Žádost o rebonitaci brazilské fily – ČMKJ informovala P ČMKU, že dle názoru ČMKJ zodpovídají za bonitaci
bonitující rozhodčí a ČMKJ není oprávněna nařídit klubu rebonitaci. P ČMKU žádá ČMKJ, aby si vyžádala
klubové normativy a ověřila, zda byl klub oprávněn provést individuální bonitaci. P ČMKU žádá o poskytnutí
aktuálních klubových normativů P ČMKU
1/2/12 Žádost o pozastavení chovatelské činnosti Whippet klubu – viz zápis z Komise pro chov a zdraví
2/2/12 Žádost ČKS o schválení CACT akcí na rok 2012
P ČMKU jednomyslně schvaluje

PŘÍLOHA 7

3/2/12 Stížnost na rozhodčí a chovatelku J.K. – P ČMKU chápe postoj stěžovatelů, není však oprávněna kontrolovat
péči o psy a zdraví ustájených psů – k tomuto má oprávnění pouze Státní veteriární správa. Na základě
šetření SVS může P ČMKU potrestat chovatele v rámci normativů ČMKU.
4/2/12 ČKS informuje P ČMKU o přijetí kolektivního člena Nord Bohemia Canis, o.s.
P ČMKU bere na vědomí a souhlasí
5/2/12 Žádost MSKS o schválení CACT a CACIT akcí na rok 2012 - Mistrovství MSKS – CACT a CACIT a výběrové
závody ve Zbraslavi (31.3. – 1.4.2012) a ve Velkým Němčicích (21.- 22.4.2012) – CAC
P ČMKU jednomyslně schvaluje, schválení CACIT podléhá FCI
6/2/12 Informace o Mistrovství světa v agility, které proběhne 4.-7.10.2012 v Liberci. P ČMKU schvaluje příspěvek
na akci ve standardní výši 10.000,- Kč a na zasedání Agility komise FCI přípěvek ve výši 20.000,- Kč
7/2/12 Žádost o prověření souladu postupu SZBK ČR s normativy ČMKU a FCI - řeší Dozorčí rada ČMKU, P ČMKU
doporučuje DR vyžádat si ke kontrole normativy SZBK
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8/2/12 Žádost ČMKJ o zařazení plemene pikardský modrý dlouhosrstý ohař (Epagneul Bleu de Picardie) do Klubu
bretaňských ohařů.
P ČMKU jednomyslně souhlasí, číselnou řadu povede plemenná kniha č. 3.
19:30 odchází B. Uchytil
9/2/12 Žádost o podporu komerčního projektu Centrálního Informačního Systému (CIS) pro chov čistokrevných
psů. Tento projekt byl již P ČMKU v minulosti předložen, P ČMKU pracuje na vlastním softwaru a o
spolupráci tohoto druhu nemá zájem – schváleno jednomyslně
10/2/12 Středoevropská výstava chrtů v r. 2012 - V. Vojtek žádá ČMKU o zrušení SEV chrtů na území ČR v r. 2012 – P
ČMKU konstatuje, že výstava byla řádně povolena P ČMKU již 16.9.2010, tj. s dostatečným předstihem. P
ČMKU s touto výstavou pořádanou Saluki klubem jednomyslně souhlasí.
11/2/12 Dodatečná žádost Rottweiler klubu ČR o speciální výstavu rotvajlerů - P ČMKU souhlasí s konáním v r.
2012, bude odejmuta klubovoá výstava bez titulu Klubový vítěz v r. 2013
12/2/12 Žádost KCHMPP o zastřešení nově dovezeného plemene chorvatský ovčák.
P ČMKU jednomyslně souhlasí, číselnou řadu povede plemenná kniha č. 1
13/2/12 Klub chovatelů naháčů – žádost o pořádání Speciální evropské výstavy – P ČMKU nemá v zásadě námitek,
avšak v materiálech je rozpor v datech (2012/2013?), sekretariát osloví klub s dotazem na skutečný termín
konání.
14/2/12 Žádost MSKS o konání 11. Brněnské krajské výstavy v termínu 9. 9. 2012
P ČMKU jednomyslně souhlasí
15/2/12 Žádost Klubu chovatelů kníračů o pozastavení chovatelské činnosti CHS Věčný rival - ČKS vede kárné řízení.
Chovatelka bude pozvána k projednání, do doby vyšetření případu P ČMKU zastavuje případný převod nebo
další manipulaci s CHS Věčný rival. Jednání s chovatelkou povede, M. Václavík, Ing. J. Kubeš, A. Karban

Dozorčí rada, zasedání ze dne 16.2.2012
DR doporučuje P ČMKU, aby pověřilo KCHZ vytvořením seznamu akreditovaných laboratoří a seznamů vyšetření,
které jsou oprávněné provádět. P ČMKU souhlasí.

5. Různé
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ČMKU byla založena 5. 12. 1992, letos oslaví 20. výročí. Slavnostní zasedání, které nahradí letošní schůzku
chovatelských klubů, se uskuteční v Top Hotelu Praha dne 8. 12. 2012. P ČMKU pověřuje MVDr. L. Širokého
zajištěním akce.
K příležitosti tohoto významného jubilea bude v omezené sérii vydána pamětní bronzová medaile pro
významné kynologické osobnosti.
P ČMKU jednomyslně schvaluje



ÖKV nabídlo zdarma prostor pro stánek ČMKU na SV v Salzburku a zve představitel ČMKU k účasti – předseda
doporučuje do stánku H. Jankovou a K. Vaníčkovou. Za ČMKU pojede MVDr. L. Široký – schváleno
jednomyslně. Ing. R. Lysák nabídl kapacity při dovozu materiálu do stánku, kompenzace části cestovních
výdajů.
P ČMKU jednomyslně souhlasí



P ČMKU bere na vědomí pozastavení rozhodnutí týkajícího se udělení 1. výkonnostní třídy SZBK p. Sudovi
Dozorčí radou a konstatuje, že definitivní řešení je v kompetenci pléna SZBK ČR.



I. Nováková: Navrhuje zapracovat do Zápisního řádu ČMKU vysvětlení některé kynologické terminologie a
dopracovat definice způsobů vedení chovu. Žádá Bc. V. Tichou, zda by byla ochotna ve spolupráci s Radou
plemenných knih tuto terminologii vypracovat. Bc. V. Tichá souhlasí, P ČMKU souhlasí jednomyslně



NV v Ostravě – kontrolu z ČMKU provede Ing. R. Fiala za Dozorčí radu ČMKU
Schváleno jednomyslně

USNESENÍ
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64/02/12

P ČMKU schvaluje Směrnici ČMKU, kterou se upravují pravidla pro uznávání a spolupráci ČMKU
s nově vzniklými chovatelskými kluby a výcvikovými organizacemi psů s platností od 15.3.2012 do
následující VH ČMKU.

65/02/12

P ČMKU schvaluje akce ČKS se zadáváním CACT a akce MSKS se zadáváním CACT a CACIT

66/02/12

P ČMKU schvaluje příspěvek na Mistrovství světa FCI v agility ve výši 10.000,- Kč a příspěvek na
zasedání Agility komise FCI ve výši 20.000,- Kč

67/02/12

P ČMKU schvaluje zařazení plemen pikardský modrý dlouhosrstý ohař do PK 3 a chorvatský ovčák
do PK 1

68/02/12

P ČMKU schvaluje konání slavnostního zasedání dne 8. 12. 2012 v Top hotelu

69/02/12

P ČMKU schvaluje tyto rozšíření aprobací rozhodčích:
Brotánková, Mgr.
Broukal
Jemelková, PhDr.

Zuzana
Petr
Simona

Karban

Antonín

Krejzková
Daňková, Ing.

Anna
Jana

Maślanka, MUDr.

Tadeáš

Pisarčíková

Hana

Roubalová, Ing.
Střalková, Mgr.

Ivana
Naděžda

Nehyba

Oldřich

Kalich, MVDr.

Miroslav

Kubeš

Robert

Kunfalvi
Mudra

Hana
Antonín

border kolie
border kolie
tibetská doga
český strakatý pes
rotvajler
dobrman
jezevčík
bedlington teriér
americký stafordšírský teriér
beagle
slovenský kopov
velký hrubosrstý vendéeský baset
australský ovčák
šiperka
basset hound
komondor
pumi
německý ohař drátosrstý
maďarský ohař krátkosrstý
německý ohař krátkosrstý
německý ohař drátosrstý
maďarský ohař krátkosrstý
maďarský ohař drátosrstý
lvíček
francouzský buldoček
mops
výmarský ohař
lhasa apso

70/02/12

P ČMKU odvolává z funkce zástupce ČMKU v v FCI komisi pro lovecké španěly Ing. Antonoviče a
nově jmenuje Ing. Danu Pospíšilovou.

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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21:45
čtvrtek 22.3.2012 od 10 hod
Ivana Jarošová
MVDr. L. Široký

