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Zápis č. 22 
ze společného zasedání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) a dozorčí rady ČMKU (DR 

ČMKU) dne 23.6.2017 v Brně 
 
Přítomni:  
P ČMKU: MVDr. L. Široký, M. Václavík, J. Janda, M. Kašpar, I. Nováková, O. Vondrouš 
Za DR:  M. Krinke, H. Matějeková, P. Márová, P. Kalaš  
Omluveni: Ing. J. Kubeš, J. Kudrnáčová, Ing. P. Pletka, Ing. R. Fiala   
Tisková mluvčí: V. Tichá 
 
Program:  

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání  
2. Zprávy z komisí 
3. Ekonomika ČMKU 
4. Došlá pošta 
5. Dozorčí rada 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. – 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. P ČMKU se bude řídit 
doporučeními právních zástupců: P ČMKU má právo rozhodnout, které akce se budou konat pod 
záštitou ČMKU. Proti rozhodnutí P ČMKU se může ČMKJ odvolat k VH.  

 
ad zpráva ze zasedání Komise pro chov a zdraví dne 2.3.2017      
Ad 3)  Dvojí vyšetření feny s různými výsledky – řešila odvolací komise KVL. Komise KVL považuje stížnost za 

bezpředmětnou, rozporované nálezy nemají vliv na chovnost, protokol je správný a jedinec má 
doporučení k chovu bez omezení. Ukončeno. 

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

 

• Valná hromada: 
- vyzvat vědeckou komisi FCI o vyjádření k posuzování přechodového obratle LTV – vyžádáno 

upřesnění od MVDr. Melouna, dosud bez odpovědi 
 

• P ČMKU požádalo DR ČMKU o kontrolu stanov klubů, zejména zda prošly zákonnou transformací na spolek, 
kontrola probíhá 

 

• 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 – úkol trvá 

 
ad zápisy z Výstavní komise dne 8.9.2017 
Dotazy vystavovatele na Speciální výstavu KCH českých fousků v r. 2016 – zodpoví sekretariát v souladu s již 
projednanými závěry (říjen 2016). 

 
 

2. Zprávy z komisí 
 

Komise pro mládež  
Předseda informoval o průběhu akce Junior Open 2017  
P ČMKU děkuje předsedovi ČMKU a sponzorům za zajištění akce. 
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Jednání o SW - Dogoffice 
Proběhlo jednání se zodpovědnou firmou, která vypracuje analýzu programu ve vlastní režii pro další jednání. 
Termín 23.6.2017 z minulého jednání pro ukončení některých reklamačních prací nebyl dodržen. 
 

Zápis z jednání Komise pro chov a zdraví ze dne 25.5.2017    PŘÍLOHA 1 
Ad 1) ČMKU vznese dotaz na FCI na věk 18 měsíců pro RTG DKK u velkých a obřích plemen + požádá o definici 
termínu velké plemeno  
Ad 2) P ČMKU vyžádá vyjádření na majitelce psa 
P ČMKU bere na vědomí, schválení podléhá dalším vyžádaným materiálům viz výše 
 

Zápis z Rady plemenných knih ze dne 7.6.2017      PŘÍLOHA 2 
Ad 1) P ČMKU důrazně upozorní Pudl klub na zjištěné závady  
Zápis schválen jednomyslně 

 

Komise pro rozhodčí  
Rozšiřovací teoretické zkoušky dne 31.5.2017 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

Frnčo Ladislav 

australský silky teriér prospěl 

bulteriér prospěl 

cairn teriér prospěl 

dandie dinmont teriér prospěl 

miniaturní bulteriér prospěl 

norfolk teriér prospěl 

norwich teriér prospěl 

sealyham teriér prospěl 

skotský terér prospěl 

skye teriér prospěl 

west highland white teriér prospěl 

yorkšírský teriér prospěl 

Raba , MUDr. Milan 

kavalír King Charles španěl 

omluven 

maltézský psík 

bišonek 

coton de Tuleár 

čínský chocholatý pes 

ruský toy 

Kučerová Chrpová, Ing. Veronika jezevčík prospěla 

Kašpar, PhDr. Radim 

curly coated retriever prospěl 

chesapeake bay retriever prospěl 

flat coated retriever prospěl 

labradorský retriever prospěl 

Nova Scotia duck tolling 
retriever prospěl 

zlatý retriever prospěl 

Márová  Petra bedlington teriér omluvena 

Vaníčková Kristina 

lapinkoira prospěla 

mexický naháč prospěla 

norský lundehund prospěla 

peruánský naháč prospěla 

Fairaislová Lenka 

anglický buldok prospěla 

anglický mastif prospěla 

argentinská doga prospěla 

dobrman prospěla 

neapolský mastin prospěla 

Grygarová  Alexandra bílý švýcarský ovčák prospěla 
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bobtail prospěla 

československý vlčák prospěla 

slovenský čuvač prospěla 

Karban Antonín 

anatolský pastevecký pes prospěl 

appenzelský salašnický pes prospěl 

bernský salašnický pes prospěl 

entlebuchský salačnický pes prospěl 

velký švýcarský salašnický 
pes prospěl 

P ČMKU schvaluje jednomyslně výsledky teoretických zkoušek. 
 

Rozšiřovací teoretické zkoušky dne 7.6.2017 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

Nehyba Oldřich 

anglický setr prospěl 

gordonsetr prospěl 

irský setr prospěl 

pointer prospěl 

Kalich, MVDr. Miroslav 

anglický setr prospěl 

auvergneský ohař prospěl 

francouzský ohař krátkosrstý 
pyrenejského typu prospěl 

gordon setr prospěl 

irský červenobílý setr prospěl 

irský setr prospěl 

italský ohař prospěl 

italský spinone prospěl 

korthalsův griffon prospěl 

modrý pikardský ohař dlouhosrstý prospěl 

pointer prospěl 

saint-germanský ohař krátkosrstý prospěl 

slovenský ohař hrubosrstý prospěl 

Raba , MUDr. Milan 

bišonek prospěl 

coton de Tuleár prospěl 

čínský chocholatý pes prospěl 

kavalír King Charles španěl prospěl 

maltézský psík prospěl 

ruský toy prospěl 

Jindřichovská , Ing. Jarmila 

curly coated retriver prospěla 

flat coated retriever prospěla 

chesapeake bay retriever prospěla 

labradorský retriever prospěla 

Nova Scotia duck tolling retriever prospěla 

zlatý retriever prospěla 

Karban Antonín 

bullmastif prospěl 

brazilská fila prospěl 

italský corso pes prospěl 

kanárská doga prospěl 

kavkazský pastevecký pes prospěl 

leonberger prospěl 

Kučerová Martina 

bernský salašnický pes prospěla 

brazilská fila prospěla 

kanárská doga prospěla 

landseer prospěla 

rotvajler prospěla 

svatobernardský pes krátkosrstý a 
dlouhosrstý prospěla 
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velký švýcarský salašnický pes prospěla 

Smékal Dalibor 

australský silky teriér prospěl 

český teriér prospěl 

dandie dinmont teriér prospěl 

norfolk teriér prospěl 

norwich teriér prospěl 

manchester teriér prospěl 

P ČMKU schvaluje jednomyslně výsledky teoretických zkoušek. 
 

Rozšiřovací teoretické zkoušky dne 22.6.2017 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

Nováková , Ing. Zuzana čivava prospěla 

Dvořák, RNDr. Petr 

anglický setr prospěl 

gordonsetr prospěl 

malý münsterlandský ohař prospěl 

irský setr prospěl 

italský ohař prospěl 

Černohubová, Ing. Iva 

anglický setr prospěla 

irský setr prospěla 

pointer prospěla 

Karban Antonín 

knírač malý prospěl 

knírač malý bílý prospěl 

knírač střední prospěl 

knírač velký prospěl 

německý pinč prospěl 

shar-pei prospěl 

trpasličí pinč prospěl 

Maślanka, MUDr. Tadeáš 
afgánský chrt prospěl 

irský vlkodav prospěl 

Frolíková Veronika 
italský chrtík prospěla 

irský vlkodav prospěla 

Rybárová Václava 
chodský pes prospěla 

japan chin prospěla 

Grygarová Alexandra 

jihoruský ovčák prospěla 

podhalaňský ovčák prospěla 

polský ovčák nížinný prospěla 

Kučerová Martina 

argentinská doga prospěla 

německý boxer prospěla 

španělský mastin prospěla 

Fairaislová Lenka 

kavkazský pastevecký pes prospěla 

pyrenejský horský pes prospěla 

pyrenejský mastin prospěla 

středoasijský pastevecký pes prospěla 

Formánek, Ing. Jiří 

bretaňský ohař dlouhosrstý prospěl 

český fousek prospěl 

italský ohař prospěl 

malý münsterlandský ohař prospěl 

velký münsterlandský ohař prospěl 

P ČMKU schvaluje jednomyslně výsledky teoretických zkoušek. 
 

Kontrola výstavy KCH barvářů          PŘÍLOHA 3 
 

Zápis z jednání Výstavní komise z dne 12.6.2017     PŘÍLOHA 4 
1)  P ČMKU žádá pořadatele MVP v Litoměřicích řádné proškolení personálu v kruzích 
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5)  P ČMKU vyžádá propozice k výstavám RTW ke kontrole. Bez kontroly propozic nemůže být výstava 
pořádána. 

Zápis schválen jednomyslně  
 

Dostihová a coursingová komise 
Předseda DaCK žádá o přijetí Veroniky Bejčkové za člena DaCK za zesnulou Danu Bejčkovou. 
Schváleno jednomyslně   
 
 

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

k 31.5.2017 
 

• Kontrola hlavní knihy: 
Jednání se zástupci Arin + MVDr. L. Široký, I. Nováková, H. Matějeková k provedení kontroly a objasnění 
zůstatků přesunuta na červenec. 

 
 

4. Došlá pošta 
 

1/6/17 Stížnost majitele jedince plemene německá doga na jednání KCH německých dog a rozpor mezi dvojím 
vyhodnocením paternity – P ČMKU požádá KCHND o předložení výsledků paternitních testů, které klub 
nechal vyhodnotit v akreditované laboratoři.  
Schváleno jednomyslně  

 
2/6/17 Žádost KCHMPP o úpravu směrnice pro vystavování certifikátů pro plemeno šiperka – ZZO, ZMMP, BH, 

OB-Z, ZOP, ZZZ, RH-E.  
Schváleno jednomyslně  
ČMKU vyžádá na ČKS doplnění zkoušek OB do přílohy č. 1 ke směrnici pro vystavování certifikátů. 
 

3/6/17 Nesouhlas KCH polských ovčáků nížinných se sídlem v Praze s rozšiřováním aprobací – sekretariát znovu 
vysvětlí klubu související normativy pro rozšiřování aprobací ve skupině. 

 
4/6/17 Žádost z FCI o prošetření odchovů SUPERSONIC – sekretariát vyžádá aktuální vyjádření chovatele i 

majitele krycího psa pro další jednání. 
 
5/6/17 Žádost ČMKJ  o úpravu směrnice pro vystavování certifikátů pro plemeno karelský medvědí pes, 

zkoušky: BZ, LZ, ZVVZ, BZH, HZ, max. kohoutková výška 55 cm 
Schváleno jednomyslně  

 
6/6/17 Problematika přijímání psů neloveckých plemen na zkoušky – podle zákona se mohou loveckých zkoušek 

účastnit pouze psi loveckých plemen. Lovecká plemena jsou definována v příloze.   PŘÍLOHA 5 
Schváleno jednomyslně  

 
7/6/17 Žádost K. českého horského psa o poskytnutí ceny na klubovou výstavu 9.9.2017 k 40. výročí plemene. 

Bude poskytnut pohár dle usnesení 135/05/17 
 Schváleno jednomyslně  
 
8/6/17 Žádost Novofundland klubu ČR o poskytnutí ceny na klubovou výstavu 2-3/9/17 k 50. výročí klubu. Bude 

poskytnut pohár dle usnesení 135/05/17 
 Schváleno jednomyslně  
 
 

5. Dozorčí rada ČMKU  
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Předseda DR ČMKU seznámil P ČMKU s aktuálně projednávanými případy: 

• KCH bavorských barvářů – DR ČMKU navrhuje P ČMKU, aby požádalo ČMKJ, aby uvedlo do souladu 

smlouvy s kluby s předpisy ČMKU.  

Schváleno jednomyslně  

• Metodika oběhu standardů – DR ČMKU prověřila, zda se postupuje podle schválené metodiky – proces je 

prováděn v souladu s metodikou, bez závad, vše v pořádku.     PŘÍLOHA 6 

P ČMKU v této souvislosti upozorňuje chovatelské kluby, že zjistí-li věcné nedostatky v překladu standardu 
plemene, které zastřešují, může se statutární zástupce klubu obrátit s žádostí o úpravu na ČMKU. 
Požadovaná úprava musí odpovídat originálnímu znění standardu.     

 
 

6. Různé 
• DuoCACIB se bude konat 2.-3.2019 nebo 9.-10.2019, schválení podléhá FCI 

• Předseda informoval o své účasti na Euro OES (bobtail) a na jubilejní výstavě KCH jezevčíků 

• P ČMKU pověřuje předsedu a tajemnici úpravou mzdové směrnice 

• Závěrečné praktické zkoušky při NVP v MB, zkoušející O. Vondrouš, J. Janda + při MVP v Praze, 

zkoušející V. Tichá, O. Dolejšová 

• V. Tichá informovala P ČMKU o navrhovaných změnách ve veterinárním zákoně od 1.1.2020 a o 

navrhované vyhlášce pro chov psů MZe  

• P ČMKU schvaluje podmínky Fio banky pro zadání platebního terminálu 

• Bude zahájeno jednání s KB o dalším setrvání u banky 

 

USNESENÍ 
 
138/06/07 P ČMKU schvaluje přijetí Veroniky Bejčkové za člena DaCK. 
139/06/07 P ČMKU schvaluje úpravu směrnice pro vystavování certifikátů pro:  

- plemeno šiperka – ZZO, ZMMP, BH, OB-Z, ZOP, ZZZ, RH-E 

- plemeno karelský medvědí pes, zkoušky: BZ, LZ, ZVVZ, BZH, HZ, max. kohoutková výška 

55 cm 

 
 
 
 
 
 
 
Zasedání ukončeno:   17:45 
Příští zasedání:   čtvrtek 31.8.2017 12:00 v Hutisko Solanec 
Zapsala:   I. Jarošová 
Za správnost:   MVDr. L. Široký    
 


