Zápis č. 28
z jednání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) 9. června 2022, Hluboká n/Vlt.
Přítomni:
P ČMKU:

MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, M. Kašpar, J. Janda, Ing. P. Pletka, A. Karban, O.
Vondrouš, J. Kudrnáčová
DR ČMKU:
omluvena
Tisková mluvčí ČMKU: V. Tichá
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zprávy z komisí ČMKU, FCI
Ekonomika ČMKU 1. Q.
EDS 2025
DR ČMKU
Došlá pošta
Různé

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
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
Řád schválen jednomyslně s okamžitou platností, platí pro čekatelství získaná od 1.1.2022

Dostihová a coursingová komise

PŘÍLOHA 1

Coursingový řád pro plemena mimo sk. X
Řád schválen jednomyslně s platností od 1.7.2022

Komise pro rozhodčí
Změna Řádu pro rozhodčí ČMKU
PŘÍLOHA 2
ČMKU obdržela pouze několik připomínek.
Pro navrženou změnu:
MVDr. L. Široký, M. Václavík, O. Vondrouš, A. Karban, Ing. P. Pletka, J. Kudrnáčová
Zdrželi se:
M. Kašpar, Ing. J. Kubeš, J. Janda
Řád schválen v navrženém znění s platností od 1.7.2022
4/4/22 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 – úkol trvá
Ad DR, zápis P ČMKU 28
KCH honičů žádá o vypovězení smlouvy o ukončení chovu plemen sk. V v KCH honičů a stanovení minimálních
chovných podmínek; Klub karelských medvědích psů a lajek trvá na platnosti dohody. ČMKU dále akceptuje
uzavřenou smlouvu, na které se obě strany dohodly. Smlouva byla zavřena v souladu s předpisy obou smluvních
stran.
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Žádost o vypovězení smlouvy byla zamítnuta

Komise pro rozhodčí
P ČMKU pozve rozhodčího K.H. na jednání P ČMKU k projednání jeho vystupování.
4/5/22 KCH loveckých slídičů – stížnost na nedodržení smluvních chovných podmínek Retriever klubem –
P ČMKU vyzvalo RK k řešení zjištěné situace, P ČMKU požaduje následně předložit výsledek jednání
včetně uvedení postihu pro činovníka klubu RK. Předsedkyně RK vyžádala podklady k případu, které již
byly doloženy, sekretariát podklady zašle znovu.
Schváleno jednomyslně
5/5/22 Catahoula Club EU – žádost o udělení výjimky pro krytí nezletilým psem. Vyžádat na klubu, jaký postih
byl chovatelce udělen.
•

FCI požaduje od národních organizací zaslat doprovodný materiál ke standardům plemen, která daný stát
zastřešuje, sekretariát vyžádá na klubech. Úkol trvá.

2. Zprávy z komisí
Zápis z jednání Rady plemenných knih ze dne 13.5.2022

PŘÍLOHA 3

P ČMKU schvaluje úpravu metodiky pro zápis titulů do PP
Zápis schválen jednomyslně
Cane corso klub ČR navrhuje pozastavit zápis štěňat na chovatelskou stanici ANGELO CUSTODE. P ČMKU
jednomyslně schvaluje a v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. XVI/1 pozastavuje zápis štěňat na chovatelskou
stanici ANGELO CUSTODE do doby vyřešení celého případu.
ČMKJ nominuje Vladimíru Tichou do RPK za plemennou knihu č. 3
Schváleno jednomyslně

Zápis z jednání Komise pro rozhodčí ČMKU ze dne 7.6.2022

PŘÍLOHA 4

Bod 5–P ČMKU požaduje dodržení rozhodnutí z 19.1.2022: Potvrzení, že klub byl (o konání praktické zkoušky)
informován, je třeba dodat ČMKU nejpozději s potvrzením o dokončené praktické zkoušce. Pokud nebude potvrzení
doloženo, zkouška nebude uznána.
P ČMKU anuluje složenou praktickou zkoušku pro vyjmenované rozhodčí. Jejich další rozšiřování aprobací je
povoleno s výjimkou rozšiřování na celou skupinu FCI.
Schváleno jednomyslně
Český pointer a setter klub a Klub maďarských a hrubosrstých ohařů budou upozorněny, že je povinností
zveřejňovat v propozicích klubových a speciálních výstav posuzující rozhodčí.
Zápis schválen jednomyslně s výjimkou výše uvedeného bodu 5.
KR navrhuje, aby při novém rozšiřování na FCI skupiny byly prioritně přidělovány FCI skupiny I, V a VI, ve kterých
je nedostatek rozhodčích. Rozhodčí, kteří již aprobaci na tyto FCI skupiny mají, si mohou určit pro rozšiřování
některou z dalších FCI skupin plemen.
Schváleno jednomyslně
Odborný seminář pro čekatele plánován na říjen, zkoušky následně listopad – prosinec 2022

2

Rozšiřující praktické zkoušky
příjmení
Frolíková

teoretická zk.
prospěl/neprospěl
basenji
02.11.2021, P
Veronika faraónský pes
02.11.2021, P
ibizský podengo
02.11.2021, P
Václav
velký švýcarský salašnický pes 02.11.2021, P
Hana
appenzellský salašnický pes
02.11.2021, P
jméno

plemeno

Chovanec
Chovancová
Kočová,
Jana
auvergneský ohař
MVDr.
Trnková
Lucie
americký kokršpaněl
P ČMKU jmenuje tyto rozhodčí na uvedená plemena

10.6.2020, P

KVP Konopiště, 01.05.22, P

20.04.2022, P

MVP Litoměřice, 21.05.22, P

Rozšiřující teoretické zkoušky 26.5.2022
příjmení

jméno

Beránková

Svatava

Frank

Karel

Kadlec

Jakub

Rovenská

Kateřina

Frnčo

Ladislav

Rybárová,
Mgr.

Václava

Smékal

Dalibor

Zdařil

Jan

Plundra

Milan

Kučerová

Martina

3

plemeno
Black and Tan Coonhoud
hannoverský barvář
německý brakýř
slovenský kopov
štýrský brakýř
polský ogar
neapolský mastin
německý pinč
středoasijský pastavecký pes
trpasličí pinč
tibetská doga
japan chin
saluki
irský teriér
border teriér
jihoruský ovčák
bearded kolie
bílý švýcarský ovčák
československý vlčák
slovenský čuvač
podhalaňský ovčák
barzoj
italský chrtík
whippet
anglický kokršpaněl
zlatý retriever
australský honácký pes
australská kelpie
beauceron
bobtail
miniaturní americký ovčák
basset hound
bavorský barvář
black nad tan coonhound
bloodhound
slovenský kopov

praktická zk., místo konání,
P/N*
MVP Litoměřice, 22.05.22, P
MVP Litoměřice, 22.05.22, P
MVP Litoměřice, 22.05.22, P
MVP Litoměřice. 22.05.22, P
MVP Litoměřice, 22.05.22, P

teoretická zk.
prospěl/neprospěl
prospěla
prospěla
prospěla
neprospěla
neprospěla
prospěla
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěla
prospěla
prospěl
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla

P ČMKU bere na vědomí výsledky teoretických zkoušek

2. Ekonomika
Předseda ČMKU seznámil přítomné s ekonomickou situací do 30.5.2022.

3. 30. výročí založení ČMKU
5.12.2022 oslaví ČMKU třicetileté výročí založení. K této příležitosti se budou konat akce:
2.12. slavnostní akce pro zástupce klubů a subjektů ČMKU s předáním ocenění významným kynologům
3.-4.12. jubilejní národní výstava Třicítka

3. DR ČMKU
Odloženo na příští zasedání.

2. Došlá pošta
1/6/22 KCH kníračů – žádost o intervenci na FCI - ISPU uznává nominace z neFCI Českého klubu velkého knírače
na MS. Sekretariát osloví FCI a požádá o řešení.
Schváleno jednomyslně
2/6/22 J.Č. – návrh o zařazení závěrečných soutěží pro nonFCI plemena na mezinárodní výstavy. P ČMKU
doporučuje pořadatelům MVP tyto závěrečné soutěže zařadit. NonFCI plemena se v tomto případě
nebudou prezentovat v oficiálním závěrečném kruhu.
Schváleno jednomyslně
3/6/22 KCH kníračů – žádost o příspěvek na MS ISPU
Schválen jednomyslně příspěvek dle usn. 44/08/11
4/6/22 Moloss club – žádost o otevření pracovní třídy pro plemeno uruguayský cimarron (mimo mezinárodních
výstav) na zkoušky IFH-1, IGP-1, všechny zkoušky dle NZŘ ČR mimo ZZO, BH, IPO-V, ZPU2,
ZPU-S, všechny zkoušky dle MZŘ IPOR.
Schváleno jednomyslně – úprava přílohy č. 4 ke směrnici pro certifikáty
5/6/22 Komise pro pasení – návrh formátu závodu MČR pasení v CS stylu
Schváleno jednomyslně

PŘÍLOHA 5

6/6/22 S.Z. – návrh na pozastavení Klubu pyrenejských plemen – doloženo rozhodnutí soudu o neplatnosti
členské schůze. P ČMKU bude kontaktovat chovatelský klub a vyžádá podrobnosti k případu.
Schváleno jednomyslně
7/6/22 ČKS – změna delegáta do FCI komise pro dogdancing: Ilona Machová
Schváleno jednomyslně
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8/6/22 E.L. – žádost o vystavení PP pro vrh bílých švýcarských ovčáků (neplánované krytí). Plemenná kniha
ČMKU vystavuje/nevystavuje PP dle požadavků chovatelského klubu. Případ je třeba dořešit mezi
chovatelem a chovatelským klubem, který bude o požadavku informován.
Schváleno jednomyslně
9/6/22 KCH kníračů – žádost o projednání a vyjádření ke dvěma případům porušení řádů:
1. Spojení jedinců KV p+s s DKK 1 a 2 - na vrh byl klubem vystavený řádný krycí list. Klub žádá o vystavení
PP s označením omezené registrace. Doloženo vyjádření chovatelky.
K pochybení došlo na straně chovatelky (výběr nevhodného spojení) i klubu (potvrzení krycího listu
na nevhodné spojení).
P ČMKU jednomyslně schvaluje vydání PP vrhu A CHS MEAT BALL s označením omezené registrace v
souladu se Zápisním řádem ČMKU, čl. X
2. Nechtěné krytí nezletilých jedinců, v době krytí neuchovněni. Chovatelka žádá klub o vystavení PP po
splnění podmínek chovnosti, klub žádá o vyjádření P ČMKU, zda PP vystavit. P ČMKU konstatuje, že
toto rozhodnutí je plně v kompetenci chovatelského klubu a plemenná kniha bude následně
postupovat podle tohoto rozhodnutí. Proti vystavení PP při splněných podmínkách chovnosti nemá
ČMKU námitky. P ČMKU žádá KCHK, aby informoval, jak byl případ rozhodnutý a jaký postih klub
chovatelce udělil.
Schváleno jednomyslně
10/6/22 ČKS - žádost o příspěvek na zasedání pracovní komise FCI v ČR a MS FCI pro pracovní plemena.
Schváleno jednomyslně - příspěvek na MS dle usn. 44/08/11, příspěvek na zasedání komise FCI dle usn.
217/11/14
11/6/22 MSKS – žádost o Mistrovství MSKS ZVV3 se zadáním titulu CACT dne 5.11.2022 ve Velké Bíteši.
Schváleno jednomyslně

4. Různé
•

J. Kudrnáčová informovala o mimořádném úspěchu chodského psa na mezinárodním trialu v pasení
v Rakousku. Psovi nebylo možné udělit titul, jelikož plemeno není uvedeno v seznamu, který je přílohou
k řádu FCI pro organizování mezinárodních závodů v pasení. P ČMKU pověřuje zástupkyni ČMKU v Komisi
pro pasení FCI, aby požádala o zařazení chodského psa na tento seznam.
Schváleno jednomyslně

•

Dogoffice:
Verifikace PP – O. Vondrouš z pozice zpracovatele výstav žádá, aby schvalovatelé přiložené dokumentace
postupovali standardně a schvalovali dokumenty stejným způsobem. P ČMKU pověřuje předsedkyni SW
komise k vyhotovení manuálu k verifikacím.
Schváleno jednomyslně
Školení pro pořadatele oblastních, krajských, klubových a speciálních výstav – předpokládaný možný
termín září 2022 (podle zájmu 1 – 2 akce)
Schváleno jednomyslně

•
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Předseda ČMKU pozván do Krakova PL k projednání detailů EDS
Schváleno jednomyslně

•

ÚKOZ projednává případ povolování odstraňování paspárků – definitivní rozhodnutí ÚKOZ bude
zveřejněno

•

Upozornění pro chovatele a vystavovatele: platné razítko veterinárního lékaře musí obsahovat číslo
lékaře u veterinární komory.

•

Dalibor a Jana Jungovi - petiční stížnost na FB – peticí se bude zabývat Výstavní komise ČMKU

USNESENÍ
141/06/22

P ČMKU schválilo změnu v řádu pro udělení titulu Šampiona práce: Udělení titulu Šampión práce
(výkonu) je podmíněno:
trojím získáním CACT ČR nejméně ve dvou výcvikových sezónách (výcviková sezóna = kalendářní rok),
z toho minimálně jednou na mezinárodní, národní nebo republikové soutěži
S okamžitou platností, platí pro čekatelství získaná od 1.1.2022

142/06/22

P ČMKU schválilo Coursingový řád pro plemena mimo sk. X s platností od 1.7.2022

143/06/22

P ČMKU schválilo změnu v Řádu pro jmenování rozhodčích s platností od 1.7.2022

144/06/22

P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. XVI/1 pozastavilo zápis štěňat na chovatelskou
stanici ANGELO CUSTODE do doby vyřešení celého případu.

145/06/22

P ČMKU jmenovalo Vladimíru Tichou členkou RPK za plemennou knihu č. 3

146/06/22

P ČMKU jmenovalo rozhodčí pro plemena:
příjmení
jméno
plemeno
basenji
Frolíková
Veronika
faraónský pes
ibizský podengo
Chovanec
Václav
velký švýcarský salašnický pes
Chovancová
Hana
appenzellský salašnický pes
Kočová, MVDr. Jana
auvergneský ohař
Trnková
Lucie
americký kokršpaněl

147/06/22

P ČMKU jmenovalo Ilonu Machovou delegátkou ČMKU v FCI Komisi pro dog dancing

148/06/22

P ČMKU schválilo úpravu metodiky pro zápis titulů do PP

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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15:20
14.7.2022 v Praze 10:00
24.8.2022 Beskydy
I. Jarošová
MVDr. L. Široký

