Zápis č. 25
z jednání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) 23. února 2022, Praha 8
Přítomni:
P ČMKU:

MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, J. Janda, Ing. P. Pletka, A.
Karban
Omluven:
O. Vondrouš
Za DR ČMKU:
M. Krinke
Tisková mluvčí ČMKU: V. Tichá
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zprávy z komisí ČMKU, FCI
Náhradní valná hromada ČMKU 26.3.2022
DR ČMKU
Došlá pošta
Různé

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování dostihu a coursingu ČMKU
Připomínkování skončeno, připomínky byly zapracovány.
Schváleno jednomyslně s platností od 1.3.2022

PŘÍLOHA 1

Národní dostihový a coursingový řád ČMKU
PŘÍLOHA 2
Připomínkování skončeno, připomínky byly zpracovány.
Návrh na použití 3 res. CACT místo 1 CACT při žádosti o pracovního šampiona – bude předmětem dalšího jednání.
Schváleno jednomyslně s výjimkou výše uvedeného požadavku (3x res. CACT – jedná se o úpravu dalšího řádu)
s platností od 1.3.2022.
Ad VK 10.11.2021
KCH špiců, odvolání proti rozdělení speciálních výstav 2022 – P ČMKU potvrzuje, že je v toto případě schválený
návrh na střídání pořadatelství (nedojde-li mezi kluby k jiné dohodě) v souladu s předpisy.
Schváleno jednomyslně, odpovězeno.
Ad RPK 6.12.2021
R.Z. - odvolání proti rozhodnutí o povinném určení parentity – P ČMKU se seznámilo s doloženou dokumentací a
korespondencí. P ČMKU konstatuje: podle předpisů má chovatel zaslat žádost o zápisová čísla do věku 3-4 týdnů
věku štěňat zároveň s přihláškou vrhu. Podle podacího lístku byla žádost odeslána 21.4.2021, potvrzeno čipování
bez přidělených čísel. Přihláška a další podklady byly doručeny dodatečně.
P ČMKU trvá na původním rozhodnutí o provedení testů parentity.
Schváleno jednomyslně
1/1/22
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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 oslovila klub, aby prověřil, zda
se jedná o porušení řádů členem klubu nebo spolupracujícím partnerem klubu.
Klub doložil: pes Ozirka Wakimi (původně zapůjčený do chovu Bullit Star) byl vyjmut z chovu a předán
novému majiteli 20.4.2020 (v plemenné knize změna majitele nenahlášena). Přeprodej štěňat chovatelky
z ne-FCI organizace chovatelkou registrovanou ČMKU lze považovat za porušení preambule Zápisního řádu

ČMKU – vzhledem k tomu, že na CHS Del Monte de Haya není v současnosti povolen zápis štěňat v ČMKU,
je postih udělený v maximální výši.
Schváleno jednomyslně
V. Tichá připraví článek k osvětě týkající se ne-FCI organizací.
5/1/22 Termíny NV a MV 2023:
MV Litoměřice
20.-21.5.2023 neschválen FCI, nový termín bude projednán s výstavištěm.
Schváleno jednomyslně

2. Zprávy z komisí
Zápis z jednání Komise pro rozhodčí ze dne 23.2.2022

PŘÍLOHA 3

E.D. – pozastavení činnosti rozhodčí do vyřešení soudního sporu týkajícího se týrání zvířat
Schváleno jednomyslně
T.N. – pozastavení činnosti rozhodčí do vyřešení prohřešku (pozvání k osobnímu projednání)
Schváleno jednomyslně
Praktické zkoušky 10.2.2022 bažantnice Hluboká
příjmení
Brůžková, Bc.
Fairaislová
Karban
Vaníčková

jméno

plemeno

malý münsterlandský ohař
německý dlouhosrstý ohař
bavorský barvář
Lenka slovenský kopov
velký hrubosrstý vendéeský basset
Antonín československý vlčák
Kristina chodský pes
Alena

praktická zk.
prospěl/neprospěl
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěl
prospěla

Jednotlivá zkouška
příjmení

jméno

plemeno

Štýbrová,Ing.

Beata

border kolie

teoretická zk.
prospěl/neprospěl
03.09.2020

praktická zk., místo konání,
P/N*
bonitace BCCCZ 22.01.2022, P

Skupinové rozhodčí:
Lenka Fairaislová – FCI sk. VI
Alena Brůžková – FCI sk. VII
Schváleno jednomyslně, P ČMKU jmenuje výše uvedené skupinovými rozhodčími
9.3. 2022 teoretické zkoušky rozšiřujících, Zbraslav u Brna, zkoušející: M. Václavík, Z. Jílková

Zápis z jednání Komise pasení ze dne 8.2.2022

PŘÍLOHA 4

Schváleno jednomyslně

Zápis z jednání Dostihové a coursingové komise ze dne 2. a 3.2.2022

PŘÍLOHA 5

bod 8 - P ČMKU bere na vědomí jmenování rozhodčího Tomáše Tyla
bod 15 – P ČMKU nesouhlasí s navýšením poplatku pro teamleadera, případné vícenáklady mohou být hrazeny
z rozpočtu DaCK
Schváleno jednomyslně s výjimkou bodu 15
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3. Náhradní valná hromada ČMKU 26.3.2022
Materiály byly znovu rozeslány delegátům 22.2.2022.
Informace o náhradním termínu budou vyvěšeny na webu ČMKU.
Předpokládané konání VH v r. 2023: 18(26).3.2023 v Top Hotelu Praha

4. DR ČMKU
Úkol pro DR ČMKU: předseda DR ČMKU seznámil P ČMKU s projednávanými případy
Byly prověřeny jednotné chovné podmínky Klubu karelských medvědích psů a lajek a KCH honičů, podmínky jsou
rozdílné, kluby byly vyzvány ke sjednocení podmínek.
Příští zasedání 3.3.2022

5. Došlá pošta
1/2/22 KCH naháčů – žádost o přešetření porušení chovných podmínek K. čínských chocholatých psů (termín
vyšetření)
P ČMKU předává k prověření Komisi pro chov a zdraví
2/2/22 Dotaz z poradny na CHS PETROVICKÝ VÍTR – dle údajů oficiálně zveřejněných na internetových stránkách
chovatelské stanice ukončila tato CHS svou činnost pod ČMKU/FCI a odchovává pod ne-FCI organizací
WKU. Jedná se o porušení Zápisního řádu ČMKU, preambule, bod 3. P ČMKU v souladu se Zápisním řádem
ČMKU, čl. XVI/1 v pozastavuje zápis štěňat na CHS PETROVICKÝ VÍTR do odvolání, na dobu neurčitou.
Schváleno jednomyslně
3/2/22 KCH foxteriérů – žádost o výjimku pro udělení titulu Junior šampion nebo Český šampion na základě dvou
CAJC/CAC udělených na Evropské výstavě foxteriérů 27.8.2022 a Klubové výstavě 28.8.2022
Schváleno jednomyslně
4/2/22 Samojed klub - žádost o mimořádné schválení výstav 2022, pozdě podáno (klubová s Klubovým vítězem,
Klubová bez Klubového vítěze) – P ČMKU souhlasí; klubu nebude povoleno pořádat klubovou výstavu bez
titulu Klubový vítěz v r. 2023
Schváleno jednomyslně
5/2/22 ČMKJ – žádost o zařazení plemen švýcarský honič nízkonohý a bernský malý hladkosrstý honič do KCH
švýcarských honičů
Schváleno jednomyslně
6/2/22 SZBK ČR – žádost o změnu zástupce do FCI komise pro záchranné psy, nová delegátka Bc. Petra Svobodová
Schváleno jednomyslně
7/2/22 MSKS – žádost o akce:
Mezinárodní mistrovství MSKS dle IGP1 a IGP3 (CACT, CACIT) Zbraslav u Brna 9.-10.10.2022
Ostravský Kunčičák IGP3 (CACT) Ostrava-Kunčice 9.4.2022
Schváleno jednomyslně, CACIT podléhá schválení FCI
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8/2/22 Žádosti o povolení výjimek při inseminaci
PŘÍLOHA 6
Žádosti uvedené v příloze byly jednomyslně schváleny; inseminace musí být provedeny v souladu
s normativy FCI, ČMKU a chovatelských klubů

6. Různé
•
•
•

Předseda ČMKU předložil úpravu mzdového předpisu, platnost od 1.3.2022
Schváleno jednomyslně
Šampion šampionů 2022 – plánovaný termín 14.1.2023 Top Hotel Praha
22.4.2022 se koná zasedání Evropské sekce FCI v Paříži. ČMKU požádá o pořadatelství Evropské výstavy
v nejbližším možném termínu.
Schváleno jednomyslně

USNESENÍ

125/02/22

P ČMKU schválilo Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování dostihu a coursingu ČMKU
s platností od 1.3.2022

126/02/22

P ČMKU schválilo Národní dostihový a coursingový řád ČMKU s platností od 1.3.2022

127/02/22

P ČMKU pozastavilo činnost rozhodčího rozhodčím E.D. a T.N.

128/02/22

P ČMKU jmenovalo rozhodčí na plemena:
Karban
Antonín československý vlčák
Vaníčková
Kristina chodský pes
Štýbrová,Ing.
Beata
border kolie

129/02/22

P ČMKU jmenovalo skupinové rozhodčí:
Lenka Fairaislová – FCI sk. VI
Alena Brůžková – FCI sk. VII

130/02/22

P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU, čl. XVI/1 v pozastavuje zápis štěňat na CHS
PETROVICKÝ VÍTR do odvolání.

131/02/22

P ČMKU jmenuje delegátkou v komisi FCI pro záchranné psy Bc. Petru Svobodovou

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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15:00
25.3.2022 v Brně
I. Jarošová
MVDr. L. Široký

