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Zápis č. 21 
ze zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 25.5.2017; Praha 8 

 
Přítomni:  
P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, J. Janda, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, I. Nováková, Ing. 

P. Pletka, O. Vondrouš 
Za DR:  M. Krinke  
Tisková mluvčí: V. Tichá 
 
Program:  

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

 

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

požádal o osobní účast na jednání, bude pozván v nejbližším možném termínu zasedání v Praze. 
 
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.  

 
ad Zpráva ze zasedání Komise pro chov a zdraví dne 2.3.2017      
Ad 3)  Dvojí vyšetření feny s různými výsledky – řeší odvolací komise Komory veterinárních lékařů Brno 
 
ad Zpráva ze zasedání Komise pro rozhodčí dne 10.3.2017       

- Dodána zpráva ze členské schůze Klubu severských plemen, která rozšiřování aprobací zamítla.  
Vzhledem k důvodům, které nelze považovat za relevantní (neprokázáno), P ČMKU doporučuje 
povolit rozšiřování aprobace na plemeno samojed.   

 
V této souvislosti DR ČMKU doporučuje, aby Komise pro rozhodčí doplnila do řádu pro jmenování rozhodčích 
postup v případě, že jeden z klubů zamítne rozšiřování nebo souhlas pro čekatele z relevantních důvodů – 
v tomto případě rozhoduje P ČMKU 

 
Dozorčí rada ČMKU: 

• DR ČMKU projednala odvolání Českomoravského klubu cane corso proti rozhodnutí P ČMKU ve věci Miss 
Mallorca – je v řešení.  

 
7/3/17 Žádost o zákazu zápisu štěňat na CHS SHEFIS – prošetřeno I. Novákovou: výmarský ohař, 2 vrhy po 2 

sestrách (odchovány u jiné osoby, než u chovatele) , 1 vrh s PP (fena 12 štěňat, matka Cynthia Shefis), 1 
vrh bez PP (8 štěňat, matka Cameron Shefis), záměna štěněte mezi vrhy (Kleopatra, ČLP 9791). DNA 
(nařízeno klubem), odebrána pouze u 6 štěňat  

- Provedeny odběry u obou sester + 1 štěně, které dosud nebylo testováno. Porovnaná parentita 
souhlasí u 7 štěňat.  
17.5.2017 proběhlo jednání se zástupcem KCHVO. Klub povolil vydání PP, údajně informoval PK o 
pozastavení (nedoloženo) – komise navrhuje udělit klubu písemnou výtku a upozornit, že 
v podobné situace je nutné šetřit a řešit neprodleně.  

- P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 a v návaznosti na prošetření případu P 
ČMKU stanovuje dobu pozastavení zápisu štěňat na  CHS SHEFIS na 1 rok, tj. do 25.5.2018 
Schváleno jednomyslně  
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- Pozastavení PP jedinců s odpovídající parentitou se ruší. Jedná se o potomky: Klaudia, Klein, King, 
Kornelia, Keira, Kristine, Kira 
Schváleno jednomyslně  
Zneplatnění PP vrhu nebo jednotlivých štěňat – v případě, že byl jedinec se zneplatněným PP 
vyexportován, bude o zneplatnění vždy informována příslušná střešní organizace i majitel.  
Exporty  

 
9/3/17 Whippet klub - návrh na postih – šetří DR ČMKU  

 

• Valná hromada: 
- usn. 6 Návrh Klubu chovatelů českých teriérů: Sleva z výstavních poplatků na mezinárodních a národních 

výstavách pro česká národní plemena ve výši 25%, platí pouze pro 1. uzávěrku  
Způsob provedení a nasazení do výstav dořeší přímo pořadatelé výstav.  

- Diskuze:  
1) účast rozhodčích specializovaného klubu na zkouškách rozhodčích – závěrečné a vstupní zkoušky – klub, 

který čekatele připravil, může vyslat na zkoušky svého zástupce, tazatel informován na místě 
2) překlad standardu brazilské fily – rozpor mezi standardem v portugalštině a v AJ (FCI). Dotaz na FCI, zda 

překlad odpovídá originálnímu standardu v portugalštině – je v běhu, řeší BRFC s FCI 
Zveřejňování cizích psů na webu Moloss Clubu – je možné pouze v případě, že s tím majitel souhlasí, 
tazatel informován na místě 

3) vyzvat vědeckou komisi FCI o vyjádření k posuzování přechodového obratle LTV – bude vyžádáno 
upřesnění 

 
8/4/17 Návrh Klubu novofundlandský pes ČR (KNFČR) na zrušení chovnosti feny NWF Anne Mary El.Fibama 

P ČMKU nezpochybňuje chovnost feny; problém vidí v komunikaci mezi kluby.  
24.5.2017 proběhla schůzka, KNFČR omluven. Zjištěno: jednotné chovné podmínky nehovoří o pořadí při 
splňování jednotlivých úkonů.  
KNFČR bude upozorněn, že při bonitaci nepostupoval podle vlastních zpřísněných podmínek - bonitace 
neměla být provedena bez splněné výstavy 
Novofundland klub ČR (NFKČR) provedl novou kompletní bonitaci a definitivně potvrdil fenu jako 
chovnou. Provedená přeregistrace mezi chovné jedince bude úředně zrušena, nová přeregistrace bude 
provedena v návaznosti na bonitaci NFKČR.  
Pro:  MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, I. Nováková, Ing. P. Pletka, 

O. Vondrouš  
Zdržel se:  J. Janda  
 

9/4/17 Žádost Klubu pyrenejských plemen, z.s. o vystavení PP po neuchovněném psovi s nedostatečným 
věkem – klub byl vyzván, aby informoval P ČMKU, jak byla chovatelka potrestána – informace doručena, 
ukončeno. 

   

• Předseda byl pozván na výstavu do Lodže – informace o jednání s představiteli ZKWP byla podána 
 
 

2. Zprávy z komisí 
Zápis ze zasedání dostihové komise dne 1.4.2017     PŘÍLOHA 1 
Schváleno jednomyslně  
 

Zápis ze zasedání Komise pro mládež dne 25.4.2017     PŘÍLOHA 2 
Schváleno jednomyslně  
 

Zápis ze zasedání Komise pro rozhodčí dne 4.5.2017     PŘÍLOHA 3 
Ad zápis z 3.11.2016 pravidla pro juniorhandling – předpis FCI platí pro světové a sekční výstavy, KR navrhuje 
ponechat pravidla pro místní výstavy v původní podobě. Sekretariát odešle rozhodčím pro JH nové předpisy 
s upozorněním, že platí pro světové a sekční výstavy a mohou tedy být v platnosti i na MV v jiných státech. 
Schváleno jednomyslně 
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Do pověření k výstavám uvést časy na JH: 11-13 předkolo, 13:30 semifinále. Termín předkola je možné upravit 
v závislosti na počtu účastníků, pořadatel je povinen zveřejnit konkrétní čas u příslušného kruhu.  
Schváleno jednomyslně  
Zápis z KR schválen jednomyslně  
 

Zápis z jednání o SW dne 18.5.2017 
- Zadávání vrhů u plemen rozdělených ve více plemenných knihách – zadávání je zablokováno v případě, že 

dílčí PK uloží exportovaného jedince dříve, nežli je vrh zapsán v PK1. PK3 bude předávat informace o vrhu 
spolu s telefonickou žádostí o zápisová čísla.  
Schváleno jednomyslně  

- Platební terminál  
Schváleno jednomyslně  

 Zápis schválen jednomyslně  
 

Zpráva ze zasedání komise FCI pro pasení 2017     PŘÍLOHA 4 
P ČMKU bere na vědomí, standardní příplatek je možné proplatit 
 
 

3. Ekonomika 
 

• MVDr. L. Široký seznámil členy P ČMKU s hospodařením v porovnání s rozpočtem a se zůstatky na účtech 
k 31.4.2017 

 

• Kontrola hlavní knihy: 
V červnu se sejdou zástupci Arin + MVDr. L. Široký, I. Nováková, H. Matějeková – k provedení kontroly a 
objasnění zůstatků 

 
 

4. Došlá pošta 
 
Ad VK z 16.3.2017 – fena Poupée Nueva Sorpresa byla vystavena 7 dní před porodem – bylo potvrzeno SKJ, že 

došlo k překročení VŘ FCI, P ČMKU souhlasí s návrhem Výstavní komise, odebírá zadané ohodnocení V1, 
CAC udělené 5.2.2017 na MVP DuoCACIB Brno a vyslovuje vystavovatelce zákaz vystavovat na ČMKU 
výstavách po dobu 2 let, tj. do 25.5.2019 

 
1/5/17 Žádost Klubu čau-čau o příspěvek k 50. výročí klubu 

Jubilejní výstava = celé desetiletí počínaje 40. výročím klubu - ČMKU poskytne pohár do částky 3000,- Kč 
s věnováním 
Schváleno jednomyslně   

 
2/5/17 Žádost ČMKJ o schválení výstav: 

MVP Intercanis – 22-23/6/2019; 27-28/6/2020 – podléhá schválení FCI 
Moravskoslezská NVP – 21-22/9/2019; 19-20/9/2020 
Schváleno jednomyslně  

 
3/5/17 Žádost ČMKJ o úpravu směrnice o certifikátech – zkoušky pro plemeno stafordšírský bulteriér: BZ, BZH, 

HZ, LZ, PZ, SVP, VZ  
Schváleno jednomyslně  

 
4/5/17  Žádost ČKS o schválení výstav: 

NVP Klatovy – 30/6-1/7/2018; 16-16/6/2019 
Schváleno jednomyslně  
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5/5/17 Žádost MSKS o schválení výstav: 
Hanácká NVP – 12-13/1/2019; 11-12/1/2020 
Schváleno jednomyslně 

 
6/5/17 Žádost KJČR o schválení výstavy: 
 Interdog Bohemia, MVP – 24-25/8/2019 – podléhá schválení FCI 

Schváleno jednomyslně  

 
 

5. Různé 
 

• M. Kašpar - úprava směrnice pro certifikáty: 
- doplnit vodní psi s povinnou pracovní zkouškou:  Americký vodní španěl 

zkouška:  ZV, PZ, LZ, VZ, SZVP 
- slídiči: zkouška: ZV, PZ, LZ, BZ, VZ, ZVVZ - doplnit SZVP pro všechny slídiče 

Schváleno jednomyslně   
 

• Úprava Směrnice o označování štěňat, bod 4: 
Tetování je povoleno provádět nejdříve ve stáří 6 týdnů, čipování od stáří 4 týdnů, a to celý vrh najednou na 
základě vydaných tetovacích čísel.  Tetováním nebo čipováním je jednoznačně ověřen počet a pohlaví 
zapisovaných štěňat. Označení potvrdí provádějící oprávněná osoba na příslušném formuláři. 
Pro:  MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, J. Janda, M. Kašpar, I. Nováková, Ing. P. Pletka, O. 

Vondrouš 
Zdržela se:  J. Kudrnáčová  

    
- Propagace světové výstavy – 31.5.2017 se uzavře seznam účastníků, nahlásit na sekretariát  

 
- P ČMKU požádalo DR ČMKU o kontrolu stanov klubů, zejména zda prošly zákonnou transformací na 

spolek 
 

- P ČMKU žádá Výstavní komisi, aby definovala, jaké dosažené tituly ze zahraničí jsou ekvivalentem 
národního vítěze, příp. zda pro výstavy ČMKU nepoužívat pouze české tituly  

 

USNESENÍ 
 
 
132/05/17 P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 stanovuje dobu pozastavení zápisu 

štěňat na  CHS SHEFIS na 1 rok, tj. do 25.5.2018 
 
133/05/17  P ČMKU obnovuje platnost PP jedinců CHS SHEFIS s odpovídající parentitou. Jedná se o potomky: 

Klaudia, Klein, King, Kornelia, Keira, Kristine, Kira 
 
134/05/17 P ČMKU odebírá feně Poupée Nueva Sorpresa zadané ohodnocení V1, CAC udělené 5.2.2017 na 

MVP DuoCACIB Brno a vyslovuje vystavovatelce zákaz vystavovat na ČMKU výstavách po dobu 2 
let, tj. do 25.5.2019. 

 
135/05/17 Jubilejní výstava = výstava s ukončeným desetiletím počínaje 40. výročím klubu. Na tyto výstavy 

ČMKU poskytne pohár do částky 3000,- Kč s věnováním 
 
136/05/17 P ČMKU schvaluje úpravy směrnice o certifikátech:  

- zkoušky pro plemeno stafordšírský bulteriér: BZ, BZH, HZ, LZ, PZ, SVP, VZ;  

- doplnění vodních psů s povinnou pracovní zkouškou o plemeno americký vodní španěl 
zkouška:  ZV, PZ, LZ, VZ, SZVP 

- doplnění zkoušky SZVP pro všechny slídiče 
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137/05/17 P ČMKU schvaluje úpravu Směrnice o označování štěňat, bod 4: 

Tetování je povoleno provádět nejdříve ve stáří 6 týdnů, čipování od stáří 4 týdnů, a to celý vrh 
najednou na základě vydaných tetovacích čísel.  Tetováním nebo čipováním je jednoznačně ověřen 
počet a pohlaví zapisovaných štěňat. Označení potvrdí provádějící oprávněná osoba na příslušném 
formuláři. 

 
 
 
 
 
Zasedání ukončeno:   15:30 
Příští zasedání:   pátek 23.6.2017 od 11:00 v Brně, společné zasedání s DR ČMKU   
Zapsala:   I. Jarošová 
Za správnost:   MVDr. L. Široký    
 


