Zápis č. 38
ze zasedání Předsednictva (P ČMKU) Českomoravské kynologické unie
dne 23.9.2014; Praha 8
Přítomni:
P ČMKU:

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

Za DR:
Omluveni:

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

Kontrola zápisů z minulého zasedání
Zprávy z komisí ČMKU
Evropská výstava 2014
Došlá pošta
Různé

1. Kontrola zápisu z minulého jednání


Reglementy FCI – Zkoušky se zadáváním mezinárodních čekatelství
Reglementy jsou zveřejněny na webu ČMKU. V první fázi přeložit názvy na web – úprava programu. Úkol trvá



I. Nováková navrhla možnost evidovat měření vipetů a italských chrtíků v Dogoffice – úkol pokračuje.

Dozorčí rada - Klub přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)
Požadované vzorky nebyly odebrané do 31.8.2014, P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU a se svým
rozhodnutím z 15.7.2014 dočasně (do poskytnutí vzorků) zastavilo od 1.9.2014 zápis štěňat na chovatelské
stanice Z JEŘIC a FEDAR.
Do výše uvedeného termínu nebyl k dispozici vzorek jedinců Granulka Propper Puppy, Leopold Cayen Poly
Fedar, Ornamente for Blonde Fedar a Cecilka z Jeřic – v souladu s rozhodnutím P ČMKU z 15.7.2014 se původ
těchto jedinců považuje za neprokázaný.
Psi budou automaticky převedeni do pomocného registru bez uvedení předků.
P ČMKU obdrželo odvolání K. Beranové a Ing. Z. Horákové proti výše uvedenému rozhodnutí z 28.8.2014. P
ČMKU na tomto svém rozhodnutí i nadále trvá. Budou vybraní další jedincí k odběru DNA.
6/5/14

Žádost ČMKJ o zařazení plemene lundehund do Klubu chovatelů honičů – P ČMKU obdrželo souhlas
nadpoloviční většiny majitelů lundehundů s převedením chovu do KCHH. Nadále se budou
lundehundi zapisovat v KCHH a chovatelský servis povede této klub. Servis KCHMPP bude pro toto
plemeno ukončen.
Pro:
MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, A. Karban, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák, I. Nováková,
B. Uchytil
Zdržel se:
M. Václavík, navrhuje znovu oslovit majitele, kteří se nevyjádřili – o návrhu se
nehlasovalo

Dozorčí rada
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Na zasedání dne 18.9.2014 informovala M. Brothánková o svém úmyslu odstoupit z DR ČMKU, byla vyzvána
k podání odstoupení písemně. P ČMKU bere na vědomí



H. Matějeková informovala o ekonomice za 1. pololetí 2014.



Odvolání proti rozhodnutí o odebrání titulů jezevčíka (neoprávněné zařazení do třídy pracovní) – DR ČMKU
předává předsednictvu.

P ČMKU trvá na původním rozhodnutí – vystavovatel je povinen postupovat v souladu s Výstavním řádem a
řádně doložit předepsané podklady.
4/7/14 Odvolání proti rozhodnutí o pozastavení CHS OD IVETKY VEL-OM – procedurální postupy vyloučení je třeba
řešit přímo s Boxerklubem.
Pozastavení zápisu štěňat na CHS proběhlo na žádost klubu, ze strany ČMKU byla chovatelka o důvodu
zastavení zápisů řádně informována
Ze strany ČMKU byla chovatelka o zastavení zápisů řádně informována.


Sekretariát zašle dotaz na FCI a vědeckou komisi FCI, zda je třeba doplnit podklady k žádostem o uznání
českých národních plemen, úkol trvá, zajistí I. Jarošová



A. Karban: Schůzka za účelem projednání zkušebního řádu byla zrušena (MSKS dosud nezaslal odpověď na
dopis předsedy ČKS z června 2014).

2. Evropská výstava




MVDr. L. Široký prezentoval stav přihlášených psů a statistiky.
Národní plemena – sekretariát poslat informaci na kluby českých plemen
Propagační matriály 120 ks na každý den – převezme J. Kudrnáčová
Zasedání ES 27.10.



Při EV ani při souběžné NV nebudou povoleny hospitace ani závěrečné zkoušky

3. Zprávy z komisí
Zápis ze zasedání Komise pro rozhodčí ze dne 4.9.2014

PŘÍLOHA 1

20.11. schůzka konzultantů
21.11. školení rozhodčích na JH
Postup při poranění člověka na výstavě – materiály do formulářů na web
Zápis schválen jednomyslně
Seznam adeptů na čekatele na rozhodčí z exteriéru
PŘÍLOHA 2
Žádosti o výjimku:
Rovenská Kateřina - Jack a Parson Russell terrier - žádost o výjimku na 2 plemena
Smejkalová Jana - zlatý retriever – žádost o výjimku z CHS – chov s otcem (z Vlčí stepi)
Pellerová Jaroslava - belgický a bruselský grifonek, brabantík - Žádost o výjimku na 3 plemena
P ČMKU jednomyslně schvaluje předložené žádosti o výjimku

Zápis z rozšiřovacích zkoušek
11.9.2014
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příjmení
Nováková
Frnčo

jméno
Iveta
Ladislav

Vojáčková
Maślanka, MUDr.

Hana
Tadeáš

teoretická zk.
plemeno
prospěl/neprospěl
patterdale teriér
prospěla
kerry blue teriér
prospěl
irský teriér
prospěl
irský soft coated wheaten teriér prospěl
patterdale teriér
prospěla
přezkoušení FCI sk. VI
prospěl

Kučerová Chrpová,
Ing.
Smékal

Veronika přezkoušení FCI sk. X.
Dalibor Jack Russell teriér
Parson Russell teriér

prospěla
prospěl
prospěl

12.9.2014
příjmení
Daňková

jméno
Jana

plemeno
welsh teriér
kerry blue teriér
Hutěčka, Ing.
Vladimír lakeland teriér
welsh teriér
irský teriér
Kukla
Ladislav kolie dlouhosrstá
kolie krátkosrstá
šeltie
Zatyko Mayerová, Ing. Eva
tosa inu
Střalková, Mgr.
Naděžda belgický ovčák
Mervová, Ing.
Darina
anglický kokršpaněl
Raba, MUDr.
Milan
malý kontinentální španěl
Vaníčková
Kristina americká akita
aljašský malamut
Kubeš
Robert australský teriér
bedlington teriér
stafordšírský bulteriér
Kočová, MVDr.
Jana
malý münsterlandský ohař
maďarský ohař krátkosrstý
český fousek

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

P ČMKU jednomyslně schvaluje výše uvedené rozšíření aprobací rozhodčích, kteří prospěli. Rozhodčí se
mohou zúčastnit praktické zkoušky.

Zápis z jednání Výstavní komise ze dne 11.9.2014

PŘÍLOHA 3

ad 1) Rozdělení plemene americký bezsrstý teriér na osrstěnou a neosrstěnou variantu na výstavách pořádaných
klubem
Pro:
J. Kudrnáčová, MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, Ing. R. Lysák, B. Uchytil
Zdrželi se:
A. Karban, I. Nováková, M. Kašpar, M. Václavík
Návrh VK byl přijat.
ad 9) P ČMKU ukládá VK vypracování metodiky krajských a oblastních výstav a vypracování statistiky počtu
přihlášených za poslední 3 roky (rozdělit na psy přihlášené na krajské/oblastní výstavy a k nim přidružené
speciální a klubové výstavy).
ad 10) Každý chovatelský klub možnost 3x CAC výstava v roce
Pro:
Ing. J. Kubeš, M. Kašpar, B. Uchytil, Ing. R. Lysák, M. Václavík, MVDr. L. Široký
Zdrželi se:
A. Karban, J. Kudrnáčová, I. Nováková
Návrh VK byl přijat.
Výstavní komise vypracuje příslušné znění změn do VŘ
ad 11) Mimořádná CAC výstava k příležitosti výročí vzniku klubu
Pro:
Ing. R. Lysák
Proti: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, A. Karban, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, I. Nováková,
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Zdrželi se:
B. Uchytil, M. Václavík
Návrh VK nebyl přijat.
Zápis byl schválen s výjimkou bodu 11.

Zápis ze zasedání Rady plemenných knih ze dne 15.9.2014

PŘÍLOHA 4

ad a)

P ČMKU souhlasí. Jednotlivá pracoviště PK určí, které barvy, typy srstí a velikosti se aktuálně používají a po
úpravě číselníku bude názvosloví zadáno k překladu.

ad b)

P ČMKU souhlasí s formálním upřesněním formulace Zápisního řádu ČMKU Čl. V Chovatel, majitel chovného
jedince:
4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince musí být majitelem zaznamenána v průkazu původu a do 15
dnů oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize a doložena kopií aktuálního originálu průkazu původu
s provedenou změnou. Majitel je též povinen bez zbytečného prodlení oznámit chovatelskému klubu a
plemenné knize úhyn chovného jedince. Při zapůjčení (postoupení práva chovu) psa/feny se dokládá
smlouva; oznamovací povinnost do 15 dnů platí i pro zapůjčení.

ad c)

Pes z Litvy, majitelka z Azerbajdžánu, kde pes kryje a jsou po něm zapsána štěňata, majitelka přestěhována
do Německa, kde pes není zapsán.
Pro:
MVDr. L. Široký, A. Karban, J. Kudrnáčová, I. Nováková, B. Uchytil
Proti: Ing. R. Lysák
Zdrželi se:
M. Kašpar, Ing. J. Kubeš, M. Václavík
Návrh RPK byl schválen.

4. Došlá pošta
5. Různé


Mistrovství policie ve výkonu psů – MVDr. L. Široký předá pohár za ČMKU

USNESENÍ
207/9/14

P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU a se svým rozhodnutím z 15.7.2014 od 1.9.2014
dočasně zastavilo zápis štěňat na chovatelské stanice Z JEŘIC a FEDAR.

208/9/14

P ČMKU přesouvá tyto jedince od 1.9.2014 do pomocného registru: Granulka Propper Puppy,
Leopold Cayen Poly Fedar, Ornamente for Blonde Fedar, Cecilka z Jeřic

209/9/14

P ČMKU schválilo rozdělení plemene americký bezsrstý teriér na osrstěnou a neosrstěnou variantu na
výstavách pořádaných klubem

210/9/14

P ČMKU schválilo formální úpravu textu Zápisního řádu ČMKU Čl. V Chovatel, majitel chovného
jedince:
4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince musí být majitelem zaznamenána v průkazu původu
a do 15 dnů oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize a doložena kopií aktuálního originálu
průkazu původu s provedenou změnou. Majitel je též povinen bez zbytečného prodlení oznámit
chovatelskému klubu a plemenné knize úhyn chovného jedince. Při zapůjčení (postoupení práva
chovu) psa/feny se dokládá smlouva; oznamovací povinnost do 15 dnů platí i pro zapůjčení.
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Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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15:00
čtvrtek 13.11.2014 od 10:00
I. Jarošová
MVDr. L. Široký

