Zápis č. 44
z řádného zasedání Předsednictva (P ČMKU) Českomoravské kynologické unie
dne 19.3.2015; Praha 8
Přítomni:
P ČMKU:
DR ČMKU:
Omluven:
Tisková mluvčí:

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Kontrola zápisů z minulého zasedání
Zprávy z komisí ČMKU
XIII. valná hromada ČMKU
DuoCACIB Brno 2015
Došlá pošta
Různé

1. Kontrola zápisu z minulého jednání
4/11/14

Stížnost na CHS z DIXIE - sekretariát oznámí situaci FCI. FCI informovalo, že bude řešit se Srbskem.

Klub přátel psů pražských krysaříků
 P ČMKU doporučuje, aby nově zvolené P ČMKU přizvalo chovatelský klub na další jednání o postupech
týkajících se stávajících PP se zpochybněnou paternitou.
 KPPPK informoval P ČMKU, že p. Horáková i p. Beranová nepředaly písemnou agendu klubu
 Yanek z Jeřic – dle závěrů Genomie se paternita vrhu Y z Jeřic nepotvrdila
Do pomocného registru budou převedeni: Yanek z Jeřic, Yvetka z Jeřic
 Odvolání p. Beranové a p. Horákové proti rozhodnutí P ČMKU z 18.2.2015 – vzhledem k závažnosti situace P
ČMKU na svém rozhodnutí i nadále trvá
 Žádost KRK KPPPK o podrobnosti k jedincům s pozastaveným chovem (řešila DR ČMKU):
- Pozastavení chovu neplatí pro jedince, u kterých byla změna provedena a řádně nahlášena do 18.2.2015
- Chov je pozastaven i pro jedince ve spolumajitelství osob, kterých se pozastavení týká
- Zbonitování jedinců, kterých se týká pozastavení chovu, je možné, zákaz se týká pouze chovu na těchto
jedincích

Klub chovatelů špiců - barvy
Jednání proběhlo, klub dodá seznam barev, které se budou používat
3/1/15 Změna termínů CACT akcí ČKS
Schváleno jednomyslně
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5/1/15 Změna termínů MVP v Mladé Boleslavi (původní návrh neschválen FCI)
13.-14.8.2016; náhradní termín 20.-21.8.2016
12.-13.8.2017; náhradní termín 19.-20.8.2017
Schválení podléhá FCI
Ad Zápis z Výstavní komise ze dne 10.2.2015
Krajská výstava Konopiště – P ČMKU a DR ČMKU obdrželo další podklady, DR ČMKU konstatuje, že se pořadatel
dopustil vážného porušení normativů ČMKU a navrhuje nepovolit pořadateli krajskou výstavu na rok 2015. P ČMKU
s návrhem DR ČMKU souhlasí.
Sekretariát bude informovat hlavní rozhodčí, že pochybení nebyla uvedena ve zprávě rozhodčího.
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12) Změna do VŘ čl. 14 vystavovatel má tyto povinnosti, bod l)
Hlasité povzbuzování psů zpoza kruhu (tzv. double-handling) je zakázáno. Je také zakázáno poutání pozornosti psů
zpoza kruhu jakýmkoliv jiným způsobem (například používání píšťalek, hraček, krmiva, volání na psa apod.) a
podávání pamlsků psovi ve výstavním kruhu. Porušení tohoto zákazu může mít za následek vyloučení psa z
posuzování.
I. Nováková - Plénum ČKS dne 17.3.2015 úpravu řádu podpořilo
ČMKU obdržela více než 100 připomínek proti navržené změně v podávání pamlsků. V návaznosti na tyto
připomínky byla změna řádu prozatím stažena z jednání. Rozhodnutí o podávání pamlsků je v pravomoci
posuzujícího rozhodčího dle platných ustanovení Výstavního řádu. Dalšími připomínkami se bude zabývat příští P
ČMKU.
Pro stažení z jednání: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, Ing. R. Lysák, B. Uchytil, J.
Kudrnáčová
Zdržela se:
I. Nováková
Úprava řádu nebyla přijata.





Kartičky čekatelství a titulů – po vyčerpání zásob bude pořadatelům výstav poskytnut vzor pro tisk.
Minimální gramáž 160
Schváleno jednomyslně
I. Nováková navrhuje zvážit možnost kartičky nevydávat a vést evidenci centrálně elektronicky.
Překlady oběžníků a materiálů z FCI – vybrán překladatel, P ČMKU bude informováno o novinkách
Národní výstava s posuzováním začínajících rozhodčích
I. Nováková navrhuje, aby národní výstavy dostaly procentuální kvóty pro obsazení českých začínajících
rozhodčích. Návrh k budoucímu projednání P ČMKU.

2. Zprávy z komisí
Komise pro rozhodčí
Výsledky rozšiřovacích zkoušek 12.3.2015
příjmení
Fairaislová
Jemelková, PhDr.
Klírová, Ing.

Krejčová, Mgr.
Zatyko Mayerová,
Ing.

jméno
Lenka
Simona

plemeno
opičí pinč
maltézský psík
boloňský psík
Naděžda brabantík
belgický grifonek
bruselský grifonek
Hana
francouzský buldoček
Eva

Daňková, Ing.

Jana

Hořák

Karel

Nehyba

Oldřich

Potůčková
Smékal

Ilona
Dalibor

P ČMKU bere na vědomí.
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brafilská fila
bulmastif
kerry blue teriér
welsh teriér
komondor
pumi
puli
auvergneský ohař krátkosrstý
bretaňský ohař dlouhosrstý
italský ohař
italský spinone
miniaturní bulteriér
kerry blue teriér
irský soft coated wheaten teriér

teoretická zk.
prospěl/neprospěl
prospěla
omluvena
omluvena
prospěla
prospěla
prospěla
omluvena
neprospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěla
prospěl
prospěl

P ČMKU schvaluje rozšíření aprobací pro K. Hořáka na plemena komondor, puli, pumi.
L. Kukla odmítl udělenou výjimku pro rozšiřování aprobací, P ČMKU bere na vědomí
N. Puchálková žádá o schválení zařazení mezi mezinárodní rozhodčí – KR doporučuje ke schválení
P ČMKU jmenuje N. Puchálkovou mezinárodní rozhodčí

Zápis z jednání Komise pro chov a zdraví z 23.2.2015
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Ad 3) z 11/2014 – spojení dvou jedinců v pomocném registru - PP nelze vystavit, protože došlo k hrubému porušení
Zápisního řádu čl. XII, bod 1, poslední odstavec
P ČMKU nesouhlasí s povolením výjimky ze Zápisního řádu ve věci spojování jedinců v PReg
Sekretariát zašle výtku chovatelskému klubu, se kterým v případě opakovaného porušení normativů ČMKU může být
zahájeno kárné řízení.
2) P ČMKU v souladu se Zápisním řádem čl. X, bod 9 pozastavuje do odvolání zápis štěňat na chovatelskou stanici
Best Blue Bulls Bohemia. Chovatel bude požádán o vyjádření.
4) Landseer klub – v řádech není možnost mimořádné bonitace, zbonitování není v souladu s bonitačním řádem
klubu – sekretariát vyžádá na klubu vysvětlení a jak bude zjednána náprava
6) Chovnost karelského medvědího psa - sekretariát zašle vyjádření i klubu
8) Uznání bonitace a chovnosti trpasličího špice - za zařazování do chovu je odpovědný klub a podmínky dokončení
bonitace jsou v kompetenci chovatelskému klubu dle podmínek stanovených klubem.
Zápis schválen jednomyslně s přihlédnutím k výše uvedeným doplněním.

Zápis ze zasedání FCI komise pro kontinentální ohaře
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P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek možno proplatit

Zápis ze zasedání FCI komise pro záchranářské psy
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P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek možno proplatit

3. XIII. valná hromada ČMKU
28.3.2015 od 10:00, Top hotel
Žádost Spolku českého strakatého psa o doplnění jednání VH o hlasování o přímé členství klubu – klub nepodal ve
stanoveném termínu žádost o řádné členství. Dle vyjádření právního zástupce nebyla naplněna dikce čl. 3.5. Stanov
ČMKU.
Žádost nebude předložena.
P ČMKU odvolává k dnešnímu dni veškeré komise a zástupce ČMKU v komisích FCI.
Schváleno jednomyslně

4. Došlá pošta
1/3/15 Pražský krysařík - žádost o formální majitelství jedinců a odchovy polské chovatelky (v Polsku není možné PK
chovat) – žadatelka má pozastavený chov na svou chovatelskou stanici. DR ČMKU doporučuje žádost
zamítnout.
Zamítnuto jednomyslně, žádost nebyla schválena
2/3/15 Žádost o změny dat a míst schválených klubových akcí
Schváleno jednomyslně
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3/3/15 Žádost KCHMPP o pořádání MS holandských ovčáků – pracovní zkoušky a mistrovství pořádají pověřené
organizace (ČKS, MSKS) zabývající se pracovním výcvikem, je třeba obrátit se na ZKO, která akci zastřeší.
4/3/15 Žádost o výjimku při inseminaci při prvním krytí:
Afgánský chrt; fena Benetta Loving Gaze (CLP/AF/4876); pes Ozzy Osbourne Gandamak (CMKU/AF/4860/07/07)
Schváleno jednomyslně
Inseminace musí být uskutečněna v souladu s řády příslušného chovatelského klubu a ČMKU.
5/3/15 Žádost ČMKJ o schválení zkoušky ZVVZ (Zkouška k vyhledávání, vyhánění a nahánění a spárkaté zvěře) se
zadáváním čekatelství CACT a s možností vystavovat pracovní certifikáty
Schváleno jednomyslně
6/3/15 Informace o vzniku spolku Chováme poctivě – P ČMKU bere na vědomí
7/3/15 Žádost Dobrman klubu ČR o dodatečné přidělení 3. klubové výstavy bez KV
Pro:
MVDr. L. Široký,
Zdrželi se:
Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, Ing. R. Lysák, I. Nováková, B. Uchytil, J.
Kudrnáčová
Žádost nebyla schválena

5. Různé
-

I pro letošní rok povolili organizátoři Crufts 2 nominační výstavy. Další nominační výstavou pro 2015
bude MVP v Mladé Boleslavi 29-30/8/2015
P ČMKU schvaluje výjimku ze Zápisního řádu čl. XII, bod 1. Pomocný registr. U jedinců s neodpovídající
nebo nedoloženou paternitou, kteří budou převedeni do PReg, budou zachována původní zápisová čísla
s rozlišením A.

USNESENÍ
241/3/15
242/3/15
243/3/15
244/3/15
245/3/15

P ČMKU převádí do pomocného registru: Pražský krysařík Yanek z Jeřic, Yvetka z Jeřic
P ČMKU jmenuje Naděždu Puchálkovou mezinárodní rozhodčí.
P ČMKU v souladu se Zápisním řádem čl. X, bod 9 pozastavuje do odvolání zápis štěňat na
chovatelskou stanici Best Blue Bulls Bohemia.
P ČMKU nepovoluje konání Krajské výstavy psů na Konopišti (pořadatel MSKS) v roce 2015
P ČMKU schvaluje K. Hořáka rozhodčím pro plemena komondor, puli, pumi.

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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16:00
činnost ukončena/Další zasedání svolá nový předseda ČMKU/
I. Jarošová
MVDr. L. Široký

