Zápis č. 27
z jednání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) 1. dubna 2022, Hluboká n/Vlt.
Přítomni:
P ČMKU:
MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, M. Kašpar, J. Janda, Ing. P. Pletka, A. Karban
Omluveni:
J. Kudrnáčová, O. Vondrouš
Za DR ČMKU:
M. Krinke
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
Návrh změny řádů pro udělení Šampiona práce:
Udělení titulu Šampión práce (výkonu) je podmíněno:
1) trojím získáním CACT ČR nejméně ve dvou výcvikových sezónách (výcviková sezóna = kalendářní rok), z toho
minimálně jednou na mezinárodní, národní nebo republikové soutěži
Pro FCI sk. X trojím získáním CACT na dostihu /coursingu vypsaném jako bodovací dostih se zadáváním
tohoto čekatelství v Národním dostihovém kalendáři schváleném P ČMKU.
Jeden CACT ČR může být nahrazen 3x res. CACT ČR
P ČMKU navrženou změnu doporučuje, bude vyvěšeno k připomínkování
Ad VK 5.4.2018
WDK - v r. 2018 žádost o pořádání kongresu FIWC a s ním spojenou výstavu FIWC a klubovou výstavu WDK.
Schválený finanční příspěvek dle usn. 44/08/11 a výjimka v přiznání šampionátů ČR (pokud pes/fena získá příslušné
ocenění ve třídách dospělých, juniorů, veteránů při obou zmíněných výstavách, splní tím podmínky pro udělení
titulů Český šampion, Junior šampion, Veterán šampion). Z důvodu pandemie byla akce přesunuta na rok 2022,
bude se konat ve dnech 7. - 10.7.2022 v Golf Spa rezort Konopiště.
P ČMKU jednomyslně potvrzuje platnost původního rozhodnutí z r. 2018
Ad 3/3/21
Výsledky BAER testů u plemene samojed – vyjádření 6 veterinárních lékařů předložil Samojed klub.
Z doložených veterinárních zpráv není zřejmé, kolik hluchých jedinců plemeno samojed bylo zachyceno a jaké
procento celkové vyšetřené populace to bylo. Pokud se kluby nedohodnou na povinném BAER testu, Samojed klub
může zpřísnit jednotné chovné podmínky jednostranně. Kluby si stále musí vzájemně respektovat chovné jedince.
Schváleno jednomyslně
Ad VK 10.11.2021
Byly doloženy propozice Středoevropské výstavy boxerů – v pořádku, pouze upravit výši jistiny při podání
protestu.
Schváleno jednomyslně
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2. Zprávy z komisí
Dostihová a coursingová komise
PŘÍLOHA 1

Coursingový řád pro plemena mimo sk. X
Řád bude vyvěšen k připomínkování.

Komise pro rozhodčí
KR navrhuje úpravu Řádu pro rozhodčí ČMKU viz příloha
P ČMKU doporučuje ke schválení, úprava bude vyvěšena k připomínkování.

PŘÍLOHA 2

Rozšiřovací teoretické zkoušky 9.3.2022 Zbraslav u Brna
příjmení

jméno

Frnčo

Ladislav

Klivarová Hegr

Martina

Leinveber

Tomáš

Brožová

Petra

Mervová, Ing.

Darina

Roškota

Miroslav

Knedlhans

Tereza

Trnková

Lucie

Kadlec

Jakub

Rybárová, Mgr.

Václava

Plemeno
Puli
welsh corgi cardigan
welsh corgi pembroke
stafordšírský bullteriér
kangalský pastevecký pes
Dobrman
mallorská doga
Rotvajler
shar-pei
španělský mastin
svatobernardský pes
bernský salašnický pes
Leonberger
Dobrman
australský honácký pes
australská kelpie
bearded kolie
border kolie
Šiperka
americký kokršpaněl
Saluki
japan chin
FCI sk. I

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

P ČMKU bere na vědomí výsledky zkoušek
Ti rozhodčí / čekatelé, kteří se z teoretických zkoušek omluvili nebo neuspěli, nebudou zváni automaticky na další
zkoušky. Budou pozvaní k teoretickým zkouškám pouze tehdy, pokud se sami na vyhlášený termín předem přihlásí.
Schváleno jednomyslně
Závěrečná praktická zkouška
příjmení

jméno

Peroutka

Karel

Plemeno
australský honácký pes
bílý švýcarský ovčák

teoretická zk.
prospěl/neprospěl
02.11.2021, P
18.10.2021, P

praktická zk., místo konání, P/N*
bonitace Lysá nad Labem, 06.03.22, P
bonitace Nová Živohošť, 27.03.22, P

P ČMKU jmenuje K. Peroutku rozhodčím pro výše uvedená plemena.
Ad KR, P 10.12.2021 – převod rozhodčího Mariana Nováka ze SKJ do ČMKU (doloženo potvrzení KCHLS o členství
+ příslušná dokumentace). Nutno spojit se s SKJ, aby bylo možné provést změnu na FCI (stále veden na Slovensku)
Schváleno jednomyslně
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S. Beránková – žádost o povolení pouze teoretické zkoušky pro plemeno německý brakýř (nedostatek plemene na
výstavách)
Schváleno jednomyslně
K. Frank – žádost o jmenování mezinárodním rozhodčím, podmínky splněny
Schváleno jednomyslně, P ČMKU jmenuje K. Franka mezinárodním rozhodčím

Zápis z jednání Komise pro chov a zdraví dne 8.3.2022

PŘÍLOHA 3

Bod ad 1) Neodkládat, ale ukončit.
Schváleno jednomyslně s výše uvedenou úpravou

Zápis z jednání Rady plemenných knih dne 31.3.2022

PŘÍLOHA 4

Schváleno jednomyslně

Zápis z komise FCI pro britské ohaře

PŘÍLOHA 5

P ČMKU bere na vědomí

3. DR ČMKU
Odloženo na příští jednání

4. Došlá pošta
1/4/22 Situace na Ukrajině - projednáno per rollam 7.3.2022:
• zastavení reciproční dohody s Ruskem
• zákaz využívat rozhodčí z Ruska a Běloruska na akcích zastřešených ČMKU
• zákaz pro rozhodčí ČMKU posuzovat v Rusku a Bělorusku
Pro: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, Ing. P. Pletka, O.
Vondrouš
Proti: J. Janda
Schváleno, prezentováno na webu ČMKU
2/4/22 KCHMPP + Spolek ČSP - žádost o ukončení chovu českého strakatého psa pod KCHMPP, chov bude nadále
realizován pouze pod spolkem ČSP.
Schváleno jednomyslně, s okamžitou platností
3/4/22 KCHMPP - žádost o pořádání oblastní výstavy pro plemeno saarlosův vlčák 13.6.2022
Schváleno jednomyslně
4/4/22 KCHMPP - žádost o pořádání speciální výstavy pro plemeno pyrenejský horský pes (na řadě byl Klub
pyrenejských plemen, který již po několikáté speciální výstavu nepořádá)
Schváleno jednomyslně
Úkol pro Výstavní komisi: vypracovat metodiku pro speciální výstavy pro podobné případy, kdy kluby, které
jsou na řadě pro pořádání speciální výstavy, výstavu pořádat nechtějí.
5/4/22 KCH foxteriérů – žádost o příspěvek na Evropskou výstavu foxteriérů
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Schváleno jednomyslně – příspěvek dle usn. 44/08/11
6/4/22 KCH jezevčíků - žádost o udělení výjimky pro zadání titulu Junior šampion a Český šampion na základě 2
CAJC/CAC zadaných na Světové výstavě jezevčíků 11.6.2022 a klubové výstavě 12.6.2022.
Schváleno jednomyslně s podmínkou doložení pracovního certifikátu pro Českého šampiona
7/4/22 ČMKJ – žádost o změnu národní výstavy v Olomouci v r. 2023 na mezinárodní
Schváleno jednomyslně
8/4/22 ČMKJ – termíny MVP v Českých Budějovicích 2024:
6. – 7. 4. (13. – 14. 4.)
5. – 6. 10. (12. – 13. 10.)
Schváleno jednomyslně, podléhá schválení FCI.
9/4/22 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
10/4/22 Beauceron klub – žádost o schválení vystavení PP pro vrh z nechtěného krytí, porušení normativů ČMKU a
zákona (krytí psem pod povolenou věkovou hranicí)
Schváleno jednomyslně; PP mohou být vystaveny s omezenou registrací v souladu se Zápisním řádem
ČMKU, čl. X

5. Různé
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•

Hlavní město Praha – žádost o vyjádření k problematice zájmového chovu psů v městské aglomeraci,
odpověď zaslána, do komise pro projednání vyhlášky jmenována V. Tichá
Schváleno jednomyslně

•

Evropská sekce FCI v Paříži – kandidatura ČMKU na Evropskou výstavu 2025 (2026)
Schváleno jednomyslně

•

Dopis prezidenta UKU – žádost o podporu vyloučení RKF z FCI, bude předmětem jednání General Assembly
FCI v červnu v Madridu

•

Upozornit bezodkladně MVP a NVP: povinně údaj v propozicích pokud se nebudou psát posudky / nebudou
se psát posudky při určitém počtu plemen v kruhu, musí to být uvedeno v propozicích (povinný údaj).
Schváleno jednomyslně s okamžitou platností, dále bude přidáno do pověření

USNESENÍ
132/04/22
133/04/22
134/04/22
135/04/22
136/04/22

P ČMKU jmenovalo K. Peroutku národním rozhodčím pro plemena australský honácký pes a bílý
švýcarský ovčák
P ČMKU jmenovalo K. Franka mezinárodním rozhodčím
P ČMKU schválilo ukončení chovu českého strakatého psa v KCHMPP
P ČMKU schválilo změnu národní výstavy v Olomouci v r. 2023 na mezinárodní
P ČMKU schválilo kandidaturu ČMKU na Evropskou výstavu 2025 (2026)

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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16:15
4.5.2022 v Hluboké n/Vlt.
I. Jarošová
MVDr. L. Široký

