Schůze sboru posuzovatelů morčat
Datum konání: 26.4.2022
Schůzi formou online konference svolal a vedl Petr Tejml na základě podnětů z ÚOK CHHL
ke zpracování a projednání.
Účastníci: Petr Tejml, Andrea Kroftová, Anna Prikrtová, Denisa Vítková, Eva Bednárová Eva
Levá, Eliška Poláčková, Jiří Kytner, Lenka Fuksová, Nikola Moser,
Omluvena: Petra Tomášková

Program:
1. Zahájení – volba mandátové, sloučené volební a návrhové komise, zapisovatele a
ověřovatelů, schválení programu.
2. Volba místopředsedy sboru posuzovatelů
3. Pověření z ÚOK CHHL
4. Diskuse
5. Závěr
Ad1) zahájení, volba komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu
Mandátová komise: Jiří Kytner, Denisa Vítková, Nikola Moser
Volební a návrhová komise: Petr Tejml, Lenka Fuksová, Eva Levá
Zapisovatel: E. Poláčková
Ověřovatel: všichni přítomní posuzovatelé Nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis
bude předán ÚOK CHHL a zveřejněn na rodent.cz
Schváleno
Mandátová komise konstatovala, že se jednání účastní 10/11 posuzovatelů a schůze
sboru posuzovatelů je tedy usnášeníschopná.
Ad2) Volba místopředsedy sboru posuzovatelů
Předseda sboru posuzovatelů vznesl dne 5.4.2022 přes e-mailovou komunikaci se všemi
posuzovateli návrh na zvolení svého spolupracovníka a zástupce v době své nepřítomnosti
a časové vytíženosti. Navrhl Elišku Poláčkovou, nikdo jiný návrh neměl.
Schváleno (10-0-0)
Ad3) Pověření z ÚOK CHHL
● změna řádu Halamová - 18. 4. 2022 byla předána sboru posuzovatelů informace s
žádostí z 18.1.2021 umožnit uznání nové barvy i na bezsrstých plemenech opakovaně projednáno, zvážena skg zvířata - není možné dělat výjimky s ohledem
na nutný bodový zisk posuzovaných zvířat - minimálně 94b. v rámci uznávacího
řízení.
Zamítnuto (0-9-1)
●

Úprava minipli - 18. 4. 2022 byl předán dokument k úpravě sboru posuzovatelů.
Upravený popis plemene (Příloha č.1) – posuzovatelé se shodují na potřebě

●

●

osobního setkání za účelem školení posuzovatelů, navrhovaná některá větší výstava
typu speciálka - bude upřesněno
Úprava violet - 23. 4. 2022 byl předán sboru posuzovatelů předložený popis barvy na
vyžádání Petra Tejmla (Příloha č. 2) - ÚOK CHHL chybně schválila popis dne 19.3.
2022 bez konzultace se sborem posuzovatelů, přestože nebyl porušen žádný platný
předpis - navrhujeme úpravu řádu pro uznání nového plemene/barvy (Příloha č.3),
aby k podobným situacím už nedošlo a posuzovatelé měli dostatek času na
projednání a případné osobní setkání; s ohledem na práci chovatele a čas
posuzovatelů jsme se shodli na ponechání platnosti posuzovacích lístků z výstavy
ForPets - dále plánujeme školení posuzovatelů na téma levandule, violet - on-line;
dále zasíláme aktuální popis levandulové barvy (Příloha č. 4)
Vypracovat otázky pro adeptské zkoušky - ÚOK CHHL pověřila předsedu sboru
posuzovatelů Petra Tejmla vypracováním množství otázek pro adeptské zkoušky, ten
pověřil A. Kroftovou celkovým zpracováním - odmítnuto pro pracovní vytížení;
předány podněty a žádost o zpětnou vazbu od ÚOK CHHL, abychom mohli co
nejrychleji začít zpracovávat. Sbor posuzovatelů se shodl na přípravě otázek do
budoucna, avšak nevidí potřebu připravit otázky do 30. 6. 2022, neboť nesouhlasí s
mimořádným termínem na srpen 2022, viz druhý bod diskuze.

Ad4) Diskuze
●

●

●
●

●

Organizační řád chovatelské sekce - jeho úprava, dále vznesen návrh na lepší
informovanost chovatelské veřejnosti ohledně kompetencí a rozhodovacích práv
posuzovatelů morčat.
Mimořádné adeptské zkoušky - Sbor posuzovatelů je proti, aby se konaly
mimořádné adeptské zkoušky s ohledem na úspěšně přijatou adeptku z řádného
termínu a na plánovaný dvouletý harmonogram školení adeptů, který přijetím nových
adeptů v průběhu procesu bude narušen. Uznáváme, že v posledním testu byla
jedna neadekvátní otázka z nově šlechtěné barvy, která prochází uznávacím
procesem, ale jsme přesvědčeni, že jedna chybná odpověď (na tuto otázku) by i tak
nebyla důvodem k nesložení písemného testu. Z kompetencí, které nám udělují
stanovy a řád chovatelské sekce, jsme rozhodli o nepřijetí zbylých adeptů a nevidíme
důvod k vypsání mimořádného termínu adeptských zkoušek. Hlasováno posuzovateli
- Schváleno (8-0-2)
Otázky pro adeptské zkoušky - potřeba upřesnit zadání od ÚOK CHHL - zasláno emailem
Rozdělení ÚOK CHHL na ÚOK morčat a ÚOK potkanů. S ohledem na velikost
chovatelské základny se posuzovatelé morčat domnívají, že rozdělení ÚOK by bylo
přínosem pro obě odbornosti. Dále jsou přesvědčeni, že ÚOK morčat složená ze
zkušených chovatelů a posuzovatelů morčat je pro budoucnost chovu morčat v ČR
tou správnou volbou. Dle slov předsedy pana Matouše, které přednesl Petr Tejml by
byla podpora k rozdělení. Hlasováno posuzovateli morčat (9-0-1).
Odsouhlaseny pravidelné on-line schůze sboru posuzovatelů 1x za 3 měsíce, pokud
nebude vyžadováno častěji.

Ad5) Závěr
Sbor posuzovatelů navrhuje ÚOK CHHL:
1. úpravu řádu pro uznání nového plemene/barvy. Viz. Příloha č.3

2. založení prostoru na rodentu pro posuzovatele morčat, kde budeme mít možnost
zveřejňovat zápisy a návrhy pro ÚOK CHHL ze schůzí posuzovatelů.
3. upravit dokumenty "ke stažení" na rodentu.cz, aby nejnovější informace byly na
začátku a ne na konci.
4. aktualizovat a upravit organizační řád chovatelské sekce - zanést možnost
místopředsedy sboru posuzovatelů jako zástupce předsedy; vyškrtnout chovatele ze
sboru posuzovatelů (pracovní komise).
5. zrušení mimořádného termínu adeptských zkoušek.
6. rozdělení ÚOK CHHL na samostatnou sekci morčat a sekci potkanů.

V 21.44 poděkoval Petr Tejml všem zúčastněným za čas a aktivní přístup a schůzi ukončil.
Zapsala: Eliška Poláčková
Ověřeno: všichni přítomní posuzovatelé viz. účastníci schůze
Příloha č.1 - Upravený popis plemene minipli
Příloha č. 2 - Upravený popis barvy violet
Příloha č. 3 - Návrh na úpravu uznávacího řádu nového plemene/barvy
Příloha č. 4 - Obnovený popis barvy levandulová

