Zápis č. 16
z jednání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 10.12.2020 v Jindřichově Hradci
Přítomni:
P ČMKU:

MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, O. Vondrouš, Ing. P. Pletka, J.
Janda, J. Kudrnáčová

Za DR ČMKU:
--Tisková mluvčí ČMKU:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

---

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zprávy z komisí ČMKU, FCI
Ekonomika ČMKU
DR ČMKU
Došlá pošta
Různé

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Revize řádů
Zápisní řád ČMKU – v jednání je novela zákona na ochranu zvířat, novelizace zápisního řádu byla prozatím
pozastavena, aby mohly být zapracovány případné změny zákona.
Zákon nabyde platnosti od 1.2.2021, prováděcí vyhláška se zatím připravuje.
Směrnice o inseminaci – stanovuje jasná pravidla pro inseminaci v závislosti na předpisy FCI
Schválena jednomyslně s okamžitou platností

PŘÍLOHA 1

6/3/20 M. U. - žádost o prominutí postihu pro CHS MERYLIC, chovatelka uznává svou chybu, za kterou se
omlouvá. KCH loveckých slídičů se zkrácením postihu souhlasí. P ČMKU ukončuje zákaz zápisu štěňat na
CHS MERYLIC k 1.1.2021
Schváleno jednomyslně
9/7/20 TTC - návrh na pozastavení CHS DANGSI DANPO DADPA (nakrytí bez krycího listu) a zákaz chovu na
jedincích v majetku chovatele.
Na žádost klubu byl případ prozatím odložen.
Schváleno jednomyslně
11/7/20 KCHMPP – žádost o prošetření nedodržování minimálních chovných podmínek u plemene australský
ovčák v KCHBO. Úkol trvá - bude projednáno na osobní schůzce za účasti obou klubů, za ČMKU se
zúčastní J. Janda a V. Tichá – přesunuto na začátek roku 2021. Sekretariát požádá písemně KCHMPP o
zsalání vyjádření do konce roku 2020.
•
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Z důvodu omezení mimořádnými protikoronavirovými předpisy P ČMKU projednalo prodloužení výjimky
z řádu pro Českého šampiona, Šampiona ČMKU a Junioršampiona. P ČMKU prodlužuje již schválené
výjimky pro udělení těchto titulů do 31.3.2021

Český šampion, Šampion ČMKU: pro udělení titulu je možné použít pouze 1 CAC z mezinárodní výstavy
namísto předepsaných dvou. Výjimka platí pro žádosti podané do 31.3.2021. Ostatní podmínky (počet CAC,
rozhodčích a výstavních sezon) musí být dodrženy.
Výjimka neplatí pro plemeno italský corso pes, který má podmínky Českého šampiona stanovené valnou
hromadou ČMKU.
Junior šampion: pro udělení titulu lze použít 1 CAC získaný do 30 měsíců věku jedince při splnění této
podmínky do 31.3.2021.
Schváleno jednomyslně
Národní řád pro rozhodčí zkoušek a soutěží v pasení
PŘÍLOHA 2
Připomínkové řízení bylo ukončeno, P ČMKU schvaluje řád s platností od 1.1.2021 po zapracování připomínek.
6/9/20 M.S.-M. - zahraniční majitel psa žádá o pomoc při záměrném nepředání PP od chovatele.
Chovatel informoval P ČMKU o probíhajícím právní odstoupení od smlouvy. V tomto případě se jedná se o
občanskoprávní spor o vlastnictví psa (včetně PP), v tomto případě nemůže rozhodovat ČMKU.
Schváleno jednomyslně
8/9/20 T.M. – stížnost na ČMKCH barvářů, který deleguje zahraniční rozhodčí bez žádosti podané prostřednictvím
ČMKU a vysílá české rozhodčí z výkonu na zahraniční akce bez povolení ČMKU. Předseda klubu podal
vysvětlení.
Projednáno ČMKJ, nebylo shledáno porušení předpisů ze strany klubu.
Komise pro rozhodčí
Seznam základních plemen ve skupině - na návrh Chihuahua klubu ČR KR doporučuje doplnit seznam pro skupinu
IX FCI o plemeno čivava.
Schváleno jednomyslně
4/10/20 ČKS – žádost o zrušení obou MVP v Praze v r. 2021 a místo nich pořádat výstavu 3x CACIB v termínu 30.7.1.8.2021
Schváleno jednomyslně, podléhá schválení FCI

2. Zprávy z komisí
Zápis z výstavní komise 11/2020 per rollam

PŘÍLOHA 3

Ad 1c) z 12.9.2020 – P ČMKU schvaluje MSV pro slídiče, a to včetně plemene anglický špringršpaněl
P ČMKU prodlužuje možnost přihlášení MSV do 31.3.2021, přidat do novinek na web
Schváleno jednomyslně
1) Přesun klubových i speciálních výstav, které se v r. 2020 neuskutečnily z důvodu nouzových opatření, je
možný. Musí o něj být požádáno prostřednictvím ČMKU nejpozději do 15.1.2021 (Ing. Nováková,
novakova@cmku.cz)
2) Sekretariát do 10 dnů pošle výzvu chovatelce s žádostí o vyjádření

Komise pro rozhodčí
Rozšiřovací teoretické zkoušky 1.12.2020
příjmení

jméno

Plemeno

Frank

Karel

argentinská doga
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teoretická zk.
prospěl/neprospěl
prospěl

curly coated retriever
auvergneský ohař
Nosek, MVDr.
Josef
italský ohař
italský spinone
Hegr Klivarová
Martina border teriér
kolie dlouhosrstá
Klímová
Lenka
kolie krátkosrstá
Šeltie
Beagle
Beránková
Svatava Bloodhound
švýcarský honič
Vaníčková
Kristina
ardenský bouvier
středoasijský pastevecký
Střalková, Mgr. Naděžda
pes
Knedlhans
Tereza
holandský ovčák
Müllerová, Mgr. Jana
Deerhound
auvergneský ohař
bretaňský ohař dlouhosrstý
gordon setr
irský setr
Smékal
Dalibor
italský ohař
italský spinone
malý münsterlandský ohař
výmarský ohař
český fousek
Chrpová
Veronika
malý münsterlandský ohař
P ČMKU bere na vědomí výsledky teoretických zkoušek.

prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
omluvena
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěla
prospěla

Vzhledem k současné situaci ohledně COVID-19 a pro případné zajištění posuzování výstav v České republice na
návrh předsedy ČMKU komise pro rozhodčí doporučuje individuální přípravu na teoretické a praktické zkoušky
které se budou konat v prvním pololetí 2021.
KR navrhuje individuální praktické zkoušky během měsíce ledna, detaily upřesní předseda KR. Zkušební komisi
určí po dohodě předseda ČMKU a předseda komise pro rozhodčí.
Nové žádosti rozhodčích o rozšíření v rámci skupin FCI
Mgr. Václava Rybárová – FCI skupina I
Tereza Knedlhans – FCI skupina I
Ladislav Frnčo – FCI skupina I
Tomáš Leinveber – FCI skupina II
Zuzana Nováková – FCI skupina IX
Schváleno jednomyslně
Žádosti rozhodčích o rozšíření aprobace po jednotlivých plemenech
Šárka Dreslerová - slovenský čuvač
MVDr. Klára Eichacker – deerhound
Karel Peroutka – australská kelpie
Pavel Hermann – irský setr, pointer, německý krátkosrstá ohař – podléhá schválení 2. klubů (osloveni 30.10.2020)
Petr Buba – anglický špringršpaněl - podléhá schválení 2. klubu (osloven 30.10.2020)
Monika Švarcová – australská kelpie, welsh corgi cardigan, případně pembroke
Karel Frank – portugalský vodní pes, anglický špringršpaněl,
anglický kokršpaněl – KCHLS souhlasí, Cocker Club zaslal nesouhlasné stanovisko
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zlatý retriever, nova scotia duck tolling retriever, flat coated retriver – souhlasné stanovisko Retriever klubu.
Kristina Vaníčková – vrátila HL na plemeno briard a žádá o rozšíření na plemeno chodský pes
Schváleno jednomyslně po kladném vyjádření druhých klubů
Jakub Kadlec – žádá o přiznání aprobace na neuznané FCI plemeno pudl vícebarevný. Aprobaci na plemeno pudl
již má. KR požaduje provést řádnou hospitaci, P ČMKU schvaluje rozhodnutí KR
KCH polských ovčáků navrhuje J. Karhanovou pro rozšiřování – žádost musí podat rozhodčí, klub potvrzuje její
žádost.
Schváleno jednomyslně
Žádost K. Vaníčkové o přiznání ardenského bouviera bez praktické zkoušky
Schváleno jednomyslně, P ČMKU jmenuje K. Vaníčkovou rozhodčí na toto plemeno.
Návrh předsedy ČMKU k projednání KR výjimku v době nouzového stavu: rozšiřování možností formou seminářů,
které budou uznány jako hospitace. KR připraví další podrobnosti
Platnost rozhodnutí z 16.7.2020 prodloužena do 30.6.2021. Výjimka z čl. IV. Podmínky rozšíření kvalifikace
rozhodčích, bod 1) a 2) - závěrečné praktické zkoušky – povoleno skládání praktických zkoušek na všech typech
výstav pořádaných pod patronací ČMKU a bonitacích mimo bonitace individuální. Zkoušky tedy lze skládat i na
výstavách krajských a oblastních.

Dostihová a coursingová komise
•
•

•

Dostihový a coursingový vítěz – žádost o zmírnění podmínek pro udělení těchto titulů pro rok 2020
Schváleno jednomyslně
Žádost o povolení národního certifikátu pro chrty – dosud se vystavuje pouze mezinárodní certifikát,
jeho získání má velmi složité podmínky. CdL komise FCI není proti vystavování národních certifikátů pro
výstavy nižšího typu (tj. výstavy vyjma mezinárodních).
Schváleno jednomyslně, podmínky a úpravu řádu zpracuje DaCK
Žádost o ME v coursingu 2022 – schváleno FCI, v 1/21 bude další schůzka CdL (nově CSS), je třeba dodat
konkrétní datum, místo. DaCK pověřila E. Jeník Dufkovou koordinací akce. P ČMKU bere na vědomí. DaCK
rozhodne, který subjekt bude zodpovědným pořadatelem akce. Zároveň by mělo proběhnout zasedání
CSS komise.
Schváleno jednomyslně

Zápis z jednání komise pro chov a zdraví ze dne 5.11.2020

PŘÍLOHA 4

P ČMKU požádá klub a chovatelku o vyjádření.

Rada plemenných knih
ČMKJ odvolává I. Šestákovou z RPK s okamžitou platností. Do jmenování nového člena bude plemennou knihu č.
3 zastupovat jednatelka ČMKJ V. Dvořáková.

3. Ekonomika ČMKU 2020
•
•
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Předseda ČMKU seznámil P ČMKU s hospodářskými výsledky do 10/2020 a s plněním rozpočtu 2020.
Na základě kladného výsledku DuoCACIBu P ČMKU odsouhlasilo příspěvek na činnost klubů podle
stanoveného klíče.
Schváleno jednomyslně

4. Dozorčí rada ČMKU
Na základě upozornění DR ČMKU prověřila informace o poplatcích za přesun rozpracované výstavy na
nový termín (1000,- Kč) z rozhodnutí předsedy ČMKU. Poplatek byl odsouhlasen se zpětnou platností.
Vzhledem k současné situaci se P ČMKU omlouvá, že některé subjekty nebyly včas
informovány. Pořadatelé výstav, kteří nebyli informováni, se budou řešit individuálně.

5. Došlá pošta
1/12/20 ČMKJ - žádost o schválení CACT + CACIT akcí 2021. Slovenský kopov – pověření pořádat CACIT zkoušky
podle nového řádu, pokud nebude na FCI nový řád v platnosti, bude akce pouze CACT
Schváleno jednomyslně, CACIT podléhá schválení FCI
PŘÍLOHA 5
2/12/20 Retriever klub CZ – žádost o projednání nedodržení zápisního řádu ČMKU – CHS WHITE COFFEE a SRDCE
Z HOR. ČMKU požádá oba chovatele o vyjádření; klub má ohlašovací povinnost při nedodržení zákona.
Sekretariát se dotáže klubu, zda byl udělen chovatelům postih.
Schváleno jednomyslně
3/12/20 KCH naháčů - stížnost na nedodržení jednotných chovných podmínek pro plemeno čínský chocholatý
pes. Jedná se o klinické vyšetření očí před bonitací/po bonitaci. Sekretariát požádá KCH čínského
chocholatého psa o vyjádření a zdůvodnění, bude předmětem dalšího jednání.
Schváleno jednomyslně
4/12/20 L.K. – žádost o přešetření stížnosti na chovatelku (implantát varlete psa plemene akita). Podání
neobsahuje žádné relevantní důkazy o zajištění implantátu chovatelkou. Odloženo.
5/12/20 M. S. – žádost o prověření postupu plemenné knihy při narození vrhu v jiném státě. P ČMKU konstatuje,
že zaměstnankyně plemenné knihy postupovala v souladu s řády FCI, které chovatel nerespektoval.
Chovateli bude nabídnuto jednání mezi CMKU a dalším členem FCI v souladu s řády FCI.
Schváleno jednomyslně
6/12/20 R. D. – stížnost na KPPPK – řeší DR ČMKU
7/12/20 Žádosti o povolení výjimky při inseminaci
PŘÍLOHA 6
Inseminace musí být provedeny v souladu s normativy FCI, ČMKU a chovatelských klubů
8/12/20 MSKS – dodatečná žádost o krajskou výstavu MSKS 19.-20.6.2021 ve Zbraslavi u Brna
Schváleno jednomyslně

6. Různé
•
•
•
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Předseda ČMKU seznámil předsednictvo se stavem softwaru a navrženými postupy.
Předseda ČMKU seznámil předsednictvo s prvním zasedáním výstavního výboru WDS 2021

PŘÍLOHA 7
Inventura – inventární komise Ing. J. Kubeš, I. Jarošová, člen dozorčí rady; termín bude domluven

USNESENÍ
75/12/20
76/12/20
77/12/20
78/12/20

P ČMKU schvaluje směrnici o inseminaci s okamžitou platností
P ČMKU ukončuje zákaz zápisu štěňat na CHS MERYLIC k 1.1.2021
P ČMKU schvaluje Národní řád pro rozhodčí zkoušek a soutěží v pasení se zapracovanými
připomínkami s platností od 1.1.2021
P ČMKU s okamžitou platností odvolává I. Šestákovou z RPK

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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17:00
bude upřesněno v závislosti na nouzovém stavu a PES
I. Jarošová
MVDr. L. Široký

