Zápis č. 24
z jednání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) 19. ledna 2022, Praha 8
Přítomni:
P ČMKU:
MVDr. L. Široký, M. Václavík, M. Kašpar, O. Vondrouš, J. Kudrnáčová, J. Janda, Ing. P. Pletka
Omluven:
Ing. J. Kubeš, A. Karban
Za DR ČMKU:
M. Krinke
Omluvena tisková mluvčí ČMKU: V. Tichá
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

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

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Marian Novák, mezinárodní rozhodčí SKJ, FCI sk. 8 žádá o převod do ČMKU – P ČMKU požaduje doložení
zákonného bydliště, členství v členského subjektu ČMKU a termín posledního posuzování. O zařazení mezi
rozhodčí pro loveckou upotřebitelnost je třeba žádat ČMMJ
Případ manželů Chovancových – předseda KŠSP byl pozván na vlastní žádost k osobnímu jednání a objasnění
kompetencí ČMKU ve věci jmenování rozhodčích.
Návrh Řádu pro jmenování rozhodčích pro posuzování dostihu a coursingu ČMKU
Připomínkování skončeno, připomínky se zpracovávají. Prozatím zůstává v platnosti původní znění.
Návrh Národního dostihového a coursingového řádu ČMKU
Připomínkování skončeno, připomínky se zpracovávají. Prozatím zůstává v platnosti původní znění.
Měření chrtů – mělo být nahlášeno do 15.8.2021, aby nekolidovalo s výstavami a chráněnými termíny – předseda
DaCK projednal s M. Václavíkem nové termíny.
ad Komise pro chov a zdraví z 30.11.2021 – KCH špiců – dotaz na kompetence ke způsobu opravy klubové
dokumentace. Nespadá do kompetence P ČMKU, manipulace s klubovými doklady může být řešena výhradně
chovatelským klubem, který je vydává a zodpovídá za ně.
Schváleno jednomyslně

2. Zprávy z komisí
Komise pro rozhodčí
Vstupní zkoušky adeptů na funkci rozhodčích exteriéru psů 11.01.2022
jméno, příjmení
plemeno
prospěl/neprospěl
Čančíková Alice
beagle
neprospěla
Heřmanová Michaela
šeltie
neprospěla
Kazdová Lidka
beauceron
omluvena
bernský salašnický pes,
Kopecká Martina
entlebuchský salašnický pes, velký neprospěla
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švýcarský salašnický pes
Kotalová Michaela, Bc.
knírači
omluvena
Langerová Markéta
pyrenejský horský pes
omluvena
Manák Martin
velký švýcarský salašnický pes
prospěl
Rejzková Monika
louisianský leopardí pes
neprospěla
Šedinová Jitka
shih-tzu
omluvena
P ČMKU jmenuje adepty, kteří prospěli, čekateli na funkci rozhodčích exteriéru psů
Opravná vstupní zkouška 11.01.2022
Holečková Renata
anglický buldok
P ČMKU bere na vědomí

neprospěla

Vstupní zkoušky adeptů na funkci rozhodčích exteriéru psů 13.01.2022
jméno, příjmení
plemeno
prospěl/neprospěl
Braunerová Marie
irský setr
omluvena
Fogas Robert
foxteriér drsnosrstý a hladkosrstý
neprospěl
Gladiš Pavel
německý ovčák
neprospěl
Homola Jan
český fousek
omluven
Janda Jakub
novofundlandský pes
prospěl
bedlington teriér, irský teriér, kerry
Medková Marcela, Mgr.
blue teriér
omluvena
omluvena po
Petríková Hana
stafordšírský bullteriér
zkouškách
Seidlová Kateřina
aljašský malamut
prospěla
Svoboda Vojtěch
irský setr, anglický setr, gordon setr prospěl
Trčková Lenka, Mgr.
výmarský ohař
prospěla
Vinšová Denisa
německý ovčák
prospěla
zlatý retriever, flat coated retriever,
Eliášková Linda
labradorský retriever
prospěla
P ČMKU jmenuje adepty, kteří prospěli, čekateli na funkci rozhodčích exteriéru psů
Opravná vstupní zkouška 13.01.2022
Kovářová Beránková Jana,
Ing.
welsh corgi pembroke
P ČMKU bere na vědomí
Závěrečné teoretické zkoušky čekatelů 13.01.2022
příjmení, jméno
plemeno
gordon setr, irský červenobílý setr,
Nedavašková Zuzana
pointer
Vašková Zdeňka, Ing.
středoasijský pastavecký pes
P ČMKU bere na vědomí
•

•

•
•
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neprospěla

prospěl/neprospěl
prospěla
neprospěla

E. Zatyko Mayerová – žádost o prominutí praktické zkoušky na plemeno dánská doga – KR souhlasí
s dokončením teoretickou zkouškou, která byla provedena dne 8.12.2021.
Schváleno jednomyslně; P ČMKU jmenuje E. Zatyko Mayerovou rozhodčí pro plemeno dánská doga.
A. Brůžková – žádost o umožnění vykonat praktickou závěrečnou zkoušku pro skupinového rozhodčího
na ČMKU – P ČMKU souhlasí s vykonáním zkoušky mimo výstavu, termín 10.2.2022 v bažantnici Hluboká
(týká se rozhodčích: A. Brůžková, L. Fairaislová, A. Karban)
Schváleno jednomyslně
Jednání s M. K. týkající se neadekvátní prohlídky zubů při posuzování – rozhodčí byl poučen, zvolí jiný
postup při prohlídce chrupu nespolupracujícího psa
Projednáno per rollam: na žádost KCHLS P ČMKU povolilo Lindě Eliáškové účast na vstupních zkouškách

Schváleno jednomyslně
Přítomnost klubu na závěrečných praktických zkouškách - P ČMKU upozorňuje na povinnost dodržovat
ustanovení Řádu pro jmenování rozhodčích: čekatel rozšiřující aprobace je povinen informovat chovatelský klub
pro dané plemeno týden předem, že bude vykonávat závěrečnou praktickou zkoušku (viz Řád pro jmenování
rozhodčích, čl. IV, bod 1, Závěrečné zkoušky, bod e: termín a místo zkoušky nahlásí /čekatel/ písemně nebo emailem nejméně týden předem ČMKU a chovatelskému klubu/klubům které plemeno zastřešují). Pokud je plemeno
zastřešeno více kluby, musí čekatel informovat všechny. Potvrzení, že klub byl informován, je třeba dodat ČMKU
nejpozději s potvrzením o dokončené praktické zkoušce. Pokud nebude potvrzení doloženo, zkouška nebude
uznána.

Komise pasení

PŘÍLOHA 1

Kalendář akcí na r. 2022
Schváleno jednomyslně, CACITR podléhá schválení FCI

2. DR ČMKU
Úkol pro DR ČMKU: prověřit jednotné chovné podmínky Klubu karelských medvědích psů a lajek a KCH honičů –
úkol trvá
Příští zasedání 3.2.2022

3. Došlá pošta
1/1/22

M.J. dokládá chov pod WKU realizovaný chovateli registrovanými v ČMKU. Osoby, kterých se problém
týká, mají vydaný postih (zákaz zápisu štěňat na chovatelské stanice). ČMKU osloví klub, aby prověřil, zda
se jedná o porušení řádů členem klubu nebo spolupracujícím partnerem klubu. Termín: do konce 2/2022
Schváleno jednomyslně

2/1/22 K. přátel chodského psa - žádost o podporu Světové výstavy chodských psů – P ČMKU souhlasí
s vyplacením příspěvku na tuto akci pro národní plemeno chodský pes ve výši 10000,- Kč
Schváleno jednomyslně
3/1/22 KCH bišonků – žádost o mimořádné schválení výstav 2022, pozdě podáno – P ČMKU souhlasí, klubu
nebude povoleno pořádat klubovou výstavu bez titulu Klubový vítěz v r. 2023
Schváleno jednomyslně
4/1/22 RTW klub - žádost o mimořádné schválení výstav 2022, pozdě podáno – P ČMKU souhlasí, klubu nebude
povoleno pořádat klubovou výstavu bez titulu Klubový vítěz v r. 2023
Schváleno jednomyslně
5/1/22 Termíny NV a MV 2023, 2024:
NV Brno
7.-8.1.2023; 6.-7.1.2024
MV DuoCACIB Brno 4.-5.2.2023; 3.-4.2.2024 – podléhá schválení FCI
NV Ostrava
8.-9.4.2023
MV České Budějovice 15.-16.4.2023 - podléhá schválení FCI
MV Litoměřice
20.-21.5.2023 - podléhá schválení FCI
NV Mladá Boleslav
15.-16.7.2023
MV TrioCACIB Praha 4.-6.8.2023 - podléhá schválení FCI
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MV Mladá Boleslav
19.-20.8.2023 - podléhá schválení FCI
MV Klatovy
16.-17.9.2023 - podléhá schválení FCI
MV České Budějovice 7.-8.10.2023 - podléhá schválení FCI
Schváleno jednomyslně
6/1/22 ČKS – kalendář akcí CACT, CACIT 2022
Schváleno jednomyslně, CACIT podléhá schválení FCI

PŘÍLOHA 2

7/1/22 Žádosti o povolení výjimek při inseminaci a doložení DNA
PŘÍLOHA 3
Žádosti uvedené v příloze byly jednomyslně schváleny; inseminace musí být provedeny v souladu
s normativy FCI, ČMKU a chovatelských klubů

4. Různé
Náhradní VH 26.3. 2022 – proběhne podle původního programu, delegáti budou osloveni e-mailem

USNESENÍ

123/01/22

P ČMKU schvaluje čekatele na funkci rozhodčích z exteriéru:
jméno, příjmení
plemeno
Janda Jakub
novofundlandský pes
Manák Martin
velký švýcarský salašnický pes
Seidlová Kateřina
aljašský malamut
Svoboda Vojtěch
irský setr, anglický setr, gordon setr
Trčková Lenka, Mgr.
výmarský ohař
Vinšová Denisa
německý ovčák
zlatý retriever, flat coated retriever,
Eliášková Linda
labradorský retriever

124/01/22

P ČMKU jmenovalo E. Zatyko Mayerovou rozhodčí pro plemeno dánská doga.

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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14:30
23.2.2022 v Praze
I. Jarošová
MVDr. L. Široký

