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Zápis č. 19 
ze zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) a Dozorčí  rady ČMKU (DR ČMKU) 

dne 16.3.2017; Praha  
 
Přítomni:  
P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, M. Kašpar, I. Nováková, Ing. P. Pletka, O. Vondrouš, J. 

Kudrnáčová 
Omluven:  J. Janda  
DR ČMKU: M. Krinke, H. Matějeková, P. Kalaš, P. Márová, Ing. R. Fiala   
Tisková mluvčí: V. Tichá 
 
Program:  

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání  
2. Zprávy z komisí 
3. Došlá pošta 
4. Valná hromada ČMKU  
5. Ekonomika ČMKU 
6. Různé 

 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 
1/5/16 Žádost o prozatímní členství a navázání spolupráce s Boerboel Clubem CZ, z.s. – byly shledány drobné 

nedostatky, klub byl požádán o doplnění, prozatím bez odezvy.  
 
8/10/15 Žádost o zrušení rozhodnutí o zastavení zápisů štěňat na CHS  BALLOTADA – odloženo na příští jednání.  
 
1/9/16 Žádost o prošetření týrání zvířat (týrání zvířat s následkem smrti, včetně fotodokumentace a kontaktů na 

svědky, někteří týraní jedinci odvezeni dobrovolníky - Dačice) – případ uzavřela Krajská veterinární správa a 
Policie ČR. ČMKU byla informována, že bylo prokázáno, že chovatelka týrala zvířata zvlášť surovým a 
trýznivým způsobem, přičemž týraným zvířatům takovým činem způsobila smrt a tento čin spáchala na 
větším počtu zvířat, za což byla následně odsouzena.  Dále byl chovatelce uložen trest zákazu činnosti 
spočívající v zákazu chovu psů všech plemen na dobu 3 roků. 
Na základě tohoto sdělení P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 P ČMKU zastavuje zápisy 
vrhů na registrovaný název chovatelské stanice PETAND BULL KENNEL až do odvolání. 
Schváleno jednomyslně  

 

• I. Nováková požádala předsedu ČMKU o projednání označování RTG DKK a DLK písmeny A, B, C, D, E 
s komorou veterinárních lékařů – dle vyjádření KVL projedná tuto problematiku sněm KVL v listopadu 2017.  

ad Zápis z jednání Výstavní komise ze dne 16.11.2016        
bod 4) Povolení oblastní výstavy Červený Hrádek (lovecká plemena) – ČMKJ, která tuto výstavu zastřešuje, s ní na 
letošní rok nepočítá, není tedy možné ji pořádat. 
 
15/12/16 Žádost ČMKJ o NVP v Olomouci v r. 2018 – žádost nebyla schválena na zasedání 1.12.2016. P ČMKU 

obdrželo odvolání právního zástupce ČMKJ proti tomuto rozhodnutí – předseda navrhuje požádat o 
prostudování a odpověď právní zástupce ČMKU. P ČMKU se bude řídit doporučeními právních 
zástupců. Úkol trvá.  

 
11/2/17 Odvolání chovatelky vůči rozhodnutí P ČMKU o nepovolení zpětného převodu již jednou převedené 

CHS ZE SKALNÍ VYHLÍDKY – vzhledem k tomu, že převod není dle řádů ČMKU možný, P ČMKU trvá na 
svém původním rozhodnutí, výjimka z řádu není možná 
Odvolání bylo jednomyslně zamítnuto.   

 
 

2. Zprávy z komisí 
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Zpráva ze zasedání Komise pro chov a zdraví dne 2.3.2017     PŘÍLOHA 1 
Ad 1) Krytí neuchovněným psem – sekretariát požádá klub, aby dal P ČMKU na vědomí, jakým způsobem 

byl majitel psa penalizován 
Ad 2)  Březí fena na akcích - Zákon v citovaném bodě účast březí feny na akci neřeší; její účast je porušením 

Výstavního řádu ČMKU. P ČMKU souhlasí s dořešením na úrovni klubu. 
Ad 3)  Dvojí vyšetření feny s různými výsledky – sekretariát vznese dotaz na KVL 
Ad 4)  Luxace patelly - dle vyjádření rozhodčího v případě podezření na luxaci patelly dokládá majitel 

vyšetření. Je v kompetenci klubu, zda bude požadovat ve sporných případech vyšetření konkrétního 
specialisty (P ČMKU doporučuje) 

Zápis schválen jednomyslně s přihlédnutím k výše uvedeným připomínkám. 
 

Zpráva ze zasedání Komise pro rozhodčí dne 10.3.2017      PŘÍLOHA 2 
Schváleno jednomyslně 
Nepřítomna: I. Nováková  

 
- Žádost Klubu severských psů o možnost odložení vyjádření k povolení rozšiřování do členské schůze v květnu 

2017. 
Schváleno jednomyslně 
Nepřítomna: I. Nováková  

 
- M. Pavlík - odvolání vůči napomenutí – předmětem projednání byla zaslaná stížnost, nikoli výstavní protest; 

souhlas s vyvozenými závěry potvrdil M. Pavlík svým podpisem při osobním jednání. P ČMKU trvá na svém 
původním rozhodnutí. 
Odvolání se jednomyslně zamítá.  

 

Výstavní komise  - žádosti o dodatečné povolení výstav      PŘÍLOHA 3 
ad ad 3) Schválena žádost o oblastní klubové výstavy bez CAC.  

Podmínkou pro povolení pořádání 3. klubové výstavy se zadáváním CAC bez zadávání KV je, že další klub 
pro stejné plemeno pořádá v daném roce speciální výstavu.  

Ostatní žádosti o dodatečné výstavy schváleny jednomyslně včetně penalizací na rok 2018. 
 

Zápis z Rady plemenných knih ze dne 10.3.2017       PŘÍLOHA 4 
ad 1)  P ČMKU pozastavuje platnost vydaných PP čínských chocholatých psů vrhu M Mirabilis Gemma do vyřešení 

platných podkladů od KCHN.  
ad 2)  P ČMKU pozastavuje platnost vydaných PP amerických kokršpanělů vrhu A Ebby Star do doby provedení 

testu paternity 
Schváleno jednomyslně   
 

Zápis z pracovní komise FCI 2016         PŘÍLOHA 5 
P ČMKU bere na vědomí, standardní příplatek je možné proplatit 

 

Zápis z komise pro norníky FCI 2017        PŘÍLOHA 6 
P ČMKU bere na vědomí, standardní příplatek je možné proplatit 
 

Dozorčí rada ČMKU: 
• DR ČMKU projednala odvolání Českomoravského klubu cane corso proti rozhodnutí P ČMKU ve věci Miss 

Mallorca – DR ČMKU si vyžádala relevantní písemné podklady citované v zaslaném odvolání, prozatím 
nedoručeno. 

• KCH čivav – v kárném řádu překročení řádů ČMKU i zákona na ochranu zvířat, za předpokladu uhrazení 
finanční pokuty. Klub byl DR ČMKU požádán o úpravu sporných bodů již v r. 2016, členská schůze úpravu 
neschválila. DR ČMKU navrhuje P ČMKU, aby KCH čivav do 30.6.2017 opravil kárný řád a předložil P ČMKU ke 
kontrole. Pokud se tak nestane, bude klubu pozastaven chovatelský servis až do vyřešení případu. 

Schváleno jednomyslně  
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3. Došlá pošta 
 

1/3/17 Žádost ČMMJ o příspěvek na Memoriál R. Knolla – žadatel není členem ČMKU, tyto akce nefigurují 
ve schválených typech akcí, na které je možné poskytovat příspěvek. 

  Žádost se zamítá. 
   
2/3/17 Žádost o příspěvek MS ISPU kníračů – P ČMKU souhlasí s vyplacením standardního příspěvku ve výši 

10000,- Kč dle usn.  44/08/11  
  Schváleno jednomyslně  
 
3/3/17 Žádost Klubu chovatelů naháčů o řešení případu nepředaného PP chovatelem majiteli  - chovatelka 

bude vyzvána k předání. 
  Schváleno jednomyslně  
 
4/3/17 Klubu chovatelů naháčů – zaslané informace o členech Klubu čínského chocholatého psa 

P ČMKU bere na vědomí 
 

5/3/17  Klub chovatelů bišonků - žádost o přijetí prozatímního člena  - byly shledány drobné nedostatky 
v řádech klubu, P ČMKU žádost projedná po uvedení řádů do souladu s předpisy ČMKU a se zákony.  

 Schváleno jednomyslně  
Při žádosti stávajícího člena zastřešeného v členském subjektu o přijetí za prozatímního člena ČMKU 
je třeba doložit ke kontrole veškeré aktuální normativy klubu.  
Schváleno jednomyslně    

 
6/3/17  Žádost Boxerklubu ČR o udělení postihu člence BK ČR za porušení řádů BK ČR – řešení včetně udělení 

uvedených postihů a výjimky pro vydání PP je v kompetenci klubu, P ČMKU vrací zpět.   
 
7/3/17 Žádost o zákazu zápisu štěňat na CHS SHEFIS – odloženo na příští jednání, podklady prošetří I. 

Nováková  
 
8/3/17 Žádost o povolení výjimky při inseminaci při 1. krytí feny:  

- Pudl královský 
fena: Aussie Kobwitler, CMKU/P/17485/12/16 
pes: Afterglow Tyrone Power, KC AR03769301 

- Gordonsetr 
fena: Abigail Scotch do pole, ČLP/GS/6466/16 
pes: Yuki Hill Mesmerizer for Silent North, FI43729/10 

9/3/17 Whippet klub - návrh na postih – P ČMKU předává k prošetření DR ČMKU  
 
10/3/17 Žádost o povolení klubových výstav Klubu čínských chocholatých psů – odloženo na příští jednání 
 
 

4. XIV. Valná hromada 
 
P ČMKU projednalo organizaci a zajištění akce 
 
 

5. Ekonomika 
 

- Konečný stav účtů v dokončeném měsíci předloží měsíčně I. Jarošová  

- Po odvedení DPH zašle účetní firma měsíčně výsledovku + hlavní knihu. 
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- Předběžný přehled hospodaření předá účetní firma do 10. měsíce každého roku, aby bylo jednoznačné, 
kolik finančních prostředků je možné rozdělit mezi členské subjekty ČMKU. 

 

6. Různé 
 

• MVDr. L. Široký podal zprávu o Eukanuba World Challenge konaném v rámci výstavy Crufts    
• ČMKU pronajala garážové stání v objektu sídla, který bude využívaný jako skladový prostor, zejména pro 

přesuny vybavení na akce 

• Nominační výstavy na Crufts 2019: 3.2.2018 DuoCACIB Brno; 6.10.2018 České Budějovice  
 
 

USNESENÍ 
 
 

121/03/17 Na základě tohoto sdělení P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 P ČMKU zastavuje 
zápisy vrhů na registrovaný název chovatelské stanice PETAND BULL KENNEL až do odvolání. 

122/03/17 Podmínkou pro povolení pořádání 3. klubové výstavy se zadáváním CAC bez zadávání KV je, že další 
klub pro stejné plemeno pořádá v daném roce speciální výstavu 

123/03/17 P ČMKU pozastavuje platnost vydaných PP čínských chocholatých psů vrhu M Mirabilis Gemma do 
vyřešení platných podkladů od KCHN.  

124/03/17  P ČMKU pozastavuje platnost vydaných PP amerických kokršpanělů vrhu A Ebby Star do doby 
provedení testu paternity 

125/03/17 Při žádosti stávajícího člena zastřešeného v členském subjektu o přijetí za prozatímního člena ČMKU 
je třeba doložit ke kontrole veškeré aktuální normativy klubu.  

 
 
 
 
Zasedání ukončeno:   16:30 
Příští zasedání:   pátek 21.4.2017 od 10:00 v Českých Budějovicích   
Zapsala:   I. Jarošová 
Za správnost:   MVDr. L. Široký    
 


