Zápis č. 18
z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU)
dne 13. 9. 2012, Grabštejn
Přítomni:
P ČMKU:
Omluveni:
Tisková mluvčí
DR:

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

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

1. Kontrola zápisu z minulého jednání
Evropská výstava 2014
Web: www.2014eurodogshow.cz
Texty připraví Propagační komise ve spolupráci s I. Novákovou, spuštěny budou na konci září.
7/12/11 Žádost o rebonitaci brazilské fily Rajavi do Fortal do Fila (stížnost na chybné přeměření při bonitaci) –
majitelka byla požádána, aby umožnila přeměření feny, což odmítá.
Pozastavení čísel trvá. Členové a smluvní partneři FCI nejsou povinni za určitých okolností zapisovat do
svých plemenných knih štěňata a vydávat jim průkazy původu.




Zápisní řád - terminologie a na kompletní revize Zápisního řádu probíhá ve spolupráci Bc. V. Tiché s RPK,
práce pokračuje.
Změny v účetnictví – ČMKU zkontaktuje daňového poradce, aby zpracoval standardní formuláře a metodiku
pro ČMKU i její členské subjekty, které uzavírají DPP a DPČ - na zadání se pracuje, termín do 30. 9. 2012,
zodpovídá I. Jarošová

 Chov plemen ve více chovatelských klubech a systém přidělování speciálních výstav pro plemena, která jsou
zastřešena ve více klubech – byla předložena dopracovaná přehledná tabulka všech plemen, která jsou
zastřešena ve více klubech, v závislosti na odchovech. Výsledný systém bude řešit Výstavní komise ve
spolupráci s I. Novákovou. Úkol trvá, bude vyhodnoceno po zasedání Výstavní komise 2.10.2012
Ad Dozorčí rada:
 Problematika stížností na Klub chovatelů málopočetných plemen psů – pověření zástupci P ČMKU a DR
ČMKU se sešli k prošetření veškerých dosud došlých stížností na postupy KCHMPP. Případ je dále řešen
právními zástupci.
Předseda KCHMPP požádal P ČMKU o schůzku – bude pozván k jednání dne 2. 10. 2012
Ing. J. Kubeš podal informaci o účasti na setkání sekce českých strakatých psů KCHMPP. Setkání proběhlo ve
velmi přátelské atmosféře, akce se zúčastnilo cca 100 psů plemene český strakatý pes. Poradkyně chovu mj.
vyjasnila otázky týkající se plánovaných změn chovných podmínek (doporučené podmínky).

Ad Zápis z jednání Výstavní komise ze dne 5. 6. 2012
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Bod 2
Bod 7


Klub českého horského psa dosud nespecifikoval, P ČMKU vrací zpět Výstavní komisi
řešení odloženo na příští zasedání P ČMKU
Rozdělení titulu Český šampion práce na CHP z loveckého výkonu, CHP z pracovního výkonu, CHP záchranář
– řád pro další jednání zpracuje A. Karban a Bc. V. Tichá – bylo předloženo dílčí řešení a způsob rozvržení:
Navržen jednotný obecně platný základ (počet CACT, termíny), další rozvržení podobně jako u směrnice pro
vydávání certifikátů, na řádu se dále pracuje.
Schváleno jednomyslně
A. Karban informoval, že ČKS požaduje umožnit na vybraných soutěžích zadávat CACT při nejvyšší zkoušce dle
zkušebního řádu pro malá plemena.
Schváleno jednomyslně

1/8/12 Žádost MSKS o navázání chovatelské spolupráce s Klubem malého kontinentálního španěla, členem MSKS –
veškeré materiály byly dodány, splněna směrnice ve všech bodech. J. Kudrnáčová detailně prověří
předložené dokumenty, schválení se odkládá na příští zasedání.


MVDr. L. Široký se zúčastnil MS záchranných psů družstev v Žatci
M. Václavík se zúčastnil klubové výstavy jack russel teriérů na Konopišti



Eukanuba World Challenge – Na základě výzvy EWC proběhl výběr vítězného psa již na výstavě Interdog
Bohemia. Výběr provedla skupina rozhodčích ve složení Ing. F. Šimek, M. Kašpar, Vondrouš. Vítězným psem,
který bude reprezentovat ČMKU na akci EWC se stala tosa Abenji Big Luck.



Výročí ČMKU 8. 12. 2012

PŘÍLOHA 1
PŘÍLOHA 2

Slavnostní setkání zástupců členských subjektů ČMKU + jejich chovatelských klubů
Pozvánky klubům i VIP hostům odejdou koncem září.


M. Švecová – falšování dokladů – za opakované porušování řádů a prokazatelné falšování dokladů prodlužuje
P ČMKU zákaz chovu na CHS Stars Acro o 5 let, tj. do 22. 12. 2018.



Šampion šampionů 2012 – MVDr. L. Široký navrhuje, aby finále posuzovalo 5 rozhodčích.
Schváleno jednomyslně

2. Zápisy z komisí
Komise pro rozhodčí ze dne 7. 9. 2012

PŘÍLOHA 3
P ČMKU jmenuje Tadeáše Maślanku mezinárodním rozhodčím
Iuza Beradze – sekretariát vyžádá na gruzínské střešní organizaci vyjádření a potvrzení o splněných
zkouškách
- Ing. R. Lysák doporučil za Klub severských psů snížit povinnost 3 hospitací na plemeno grónský pes
pro R. Seidlovou a L. Pečenou – P ČMKU jednomyslně souhlasí s provedením 1 hospitace, která bude
provedena na klubové nebo speciální výstavě KSP
- P ČMKU schvaluje aprobaci V. Dvořákové na posuzování soutěží
Zápis z KR schválen jednomyslně
-

Výstavní komise
Žádosti o změny termínů/míst již schválených klubových akcí - schváleno jednomyslně

3. Došlá pošta
1/9/12 Stížnost na chybný postup při bonitaci pražského krysaříka – P ČMKU předává případ Dozorčí radě ČMKU
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2/9/12 Upozornění na chov psů bez PP realizovaný chovatelem ČMKU - P ČMKU předává případ Dozorčí radě
ČMKU
3/9/12 Žádost o rozdělení plemene šarpej dle barev na klubových a speciálních výstavách na:
1. Světlou variantu: Zlatá, plavá, krémová, červená, isabell, apricot
2. Tmavou variantu: Černá, modrá, hnědá, lila
Pro:
MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, Ing. R. Lysák, B. Uchytil
Zdrželi se:
A. Karban a M. Václavík
Nepřítomna:
J. Kudrnáčová
4/9/12 Informace Klubu chovatelů naháčů o zneplatnění PP – na vědomí. P ČMKU nemá námitek k pozastavením
platnosti a doporučuje doplnit konkrétní postupy při změně srsti do dodatku ke smlouvě klubu s plemennou
knihou.
Schváleno jednomyslně
5/9/12 Dostihová komise předložila návrh dostihového kalendáře na rok 2013
Schváleno jednomyslně

PŘÍLOHA 4

6/9/12 Žádost ČKS o udělování CACIAG na MČR agility v Liberci 9. - 11. 11. 2012
Schváleno jednomyslně, podléhá schválení FCI
7/9/12 MVDr. L. Duchek informoval ČMKU o chybně uvedeném výsledku DLK na stránkách Fila Brasileiro Clubu.
Majitelka feny a MVDr. L. Duchek budou pozváni k projednání případu na ČMKU, jednání se zúčastní M.
Václavík, Bc. V. Tichá, A. Karban

4. Různé
-

KCHMPP zve na výstavu neuznaných plemen 22. 9. 2012 v Mladé Boleslavi – zúčastní se J. Kudrnáčová
Klubová výstava s Klubovým vítězem 28. 10. 2012 v Kladně (Klub černého teriéra a Exotic klub) – zúčastní se
Bc. V. Tichá
Speciální výstava Akita Inu Czech Clubu v Mladé Boleslavi – zúčastní se Václavík
KSP zve na speciální výstavu 21. 10. 2012 na Zbraslavi – zúčastní se MVDr. L. Široký
Mistrovství policejních psů 20. 9. 2012 v Holešově u Kroměříže – zúčastní se MVDr. L. Široký
ČMMJ zve na Podhajského memoriál 28. 9. 2012 – zúčastní se MVDr. L. Široký
P ČMKU projednalo a schválilo udělení bronzové medaile ČMKU

USNESENÍ
93/09/12
94/09/12
95/09/12
96/09/12

97/09/12
98/09/12
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P ČMKU prodlužuje zákaz chovu na chovatelskou stanici Stars Acro do 22. 12. 2018
P ČMKU mění pravidla soutěže Šampion šampionů – finále bude posuzovat 5 rozhodčích
P ČMKU jmeuje Tadeáše Maślanku mezinárodním rozhodčím
P ČMKU schvaluje toto rozdělení barev (CAC) u plemene šarpej na klubových a speciálních
výstavách:
1. Světlá varianta: Zlatá, plavá, krémová, červená, isabell, apricot
2. Tmavá varianta: Černá, modrá, hnědá, lila
P ČMKU schválilo udělení bronzové medaile ČMKU
P ČMKU schválilo aprobaci V. Dvořákové na posuzování soutěží

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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18:15
čtvrtek 18.10 2012 od 10 hod, ČMKU
I. Jarošová
MVDr. L. Široký

