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Zápis č. 37 

ze společného zasedání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 23.1.2019 v Praze 

 

Přítomni:  

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

O. Vondrouš 

Nepřítomen:  J. Janda 

DR ČMKU: M. Krinke 

Tisková mluvčí ČMKU: V. Tichá 

 

Program:  

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání  

2. Zprávy z komisí ČMKU, FCI 

3. Dozorčí rada ČMKU 

4. Valná hromada ČMKU  

5. Došlá pošta 

6. Různé 

 

  

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 

Vědecká komise, plemena žádající o uznání – 18.9.2018 proběhla schůzka se zástupci KPPPK, na které byla shrnuta 

stávající situace. KPPPK se zavázal nejpozději do 18.3.2019 předat nové linie/rodiny, aby mohly být v řádném 

termínu předloženy k jednání vědecké komisi FCI – v lednu 2019 byla vědecké komisi předána databáze pražských 

krysaříků. Vědecká komise FCI požádala o vypracování sumáře dosud zaslaných materiálů – zpracuje sekretariát ve 

spolupráci s kluby.    

 

• Postupy při registraci změn stávajících plemenných standardů českých neuznaných plemen – pražský 

krysařík – proběhla kontrola předaných standardů v české a anglické verzi, AJ verze je v pořádku (schválena 

jednomyslně) a může být předána FCI. Je nutné, aby ČJ verze odpovídala AJ verzi, P ČMKU předalo klubu 

k opravě. Vzhledem k drobným posledním úpravám ze strany FCI se na českém standardu dále pracuje.  

11/8/18 Zastavení zápisu na CHS MIROŠOVSKÝ KLENOT – odvolání – chovatelka bude pozvána k osobnímu jednání, 

za P ČMKU se zúčastní Ing. J. Kubeš, I. Nováková, V. Tichá, navržený termín 13. nebo 14.2.2019 

 

12/8/18 Projednání případu německého boxera Willi Jisuko (CMKU/BOX/15863/16), který napadl jiné psy 22.4.2018 

na MVP v Českých Budějovicích a 15.7.2018 na NVP v Mladé Boleslavi – majitel byl pozván na jednání Komise 

pro rozhodčí ČMKU, která vyřešila situaci domluvou. 

 Schváleno jednomyslně  

 
5/10/18 Podnět k prošetření podvodného jednání – záměna psů na výstavách a loveckých zkouškách – případ je 

dále v řešení. P ČMKU vyžádá vyjádření veterinárního lékaře, který provedl záměnu čísel při tetování psa. P 
ČMKU bude dále sledovat, pokud nebude odpověď veterinárního lékaře, předat KVL. 

 
8/10/18 Žádost Klubu chovatelů naháčů o kontrolu standardu peruánského naháče a jeho překladu v souvislosti 

s chovem na osrstěných jedincích – P ČMKU konstatuje, že překlad standardu odpovídá originálnímu 
standardu a vykládá znění standardu tak, že chov je možný pouze na osrstěných jedincích narozených ze 
spojení dvou jedinců bez srsti. Pro potvrzení správnosti výkladu standardu požádala ČMKU o vyjádření zemi 
původu plemene, vyžádáno detailní upřesnění.  
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Odpověď z Peru: Osrstění jedinci narozených ze spojení dvou jedinců bez srsti jsou nutní pouze jak první 
pár v chovu, dále je možné chovat i na potomcích těchto psů, přičemž stále platí doporučení, že osrstěná 
varianta by měla být spojována s bezsrstou variantou. 

 
10/10/18 Stížnost na článek stanov Klubu chovatelů belgických ovčáků v českých zemích týkající se smluv 

s nečleny, které je v rozporu se Zápisním řádem ČMKU. ČMKU vyzvala klub k vyjádření, které bylo 
dodáno. 

 P ČMKU konstatuje, že stanovy klubu odporují předpisům ČMKU – bylo konzultováno s právníkem. Klub 
byl vyzván, aby uvedl své stanovy do souladu s předpisy FCI. P ČMKU doporučuje uskutečnit členskou 
schůzi do 1.3.2019. Trvá. 

 
1/11/18 Stížnost I. Fremrové na nekorektní postup KCHMPP (neuznání platné chovnosti, nevystavení krycích listů) 

– sekretariát se dotázal KCHMPP na důvody nevystavení krycích listů. KCHMPP se vyjádřil, že chovnost  

dotazovaných psů byla pozastavena a řádně zdůvodněna. Chovatelka se proti rozhodnutí odvolala, avšak 

nedodržela termín pro odvolání. 

P ČMKU bere na vědomí a akceptuje vyjádření KCHMPP. KCHMPP bude informován, že porušil vlastní 

předpisy, když přijal na bonitaci psy, kteří neměli splněné podmínky. P ČMKU žádá KCHMPP, aby řádně 

proškolil členy bonitační komise a důsledně trval na dodržení veškerých svých předpisů. 

 

4/12/18 Informace o neplatném razítku na přihláškách k zápisu štěňat KCH kavalír a King Charles španělů – hlavní 

poradkyně chovu + příslušní chovatelé byli pozváni na jednání. 

Chovatelka potvrdila nekompletní dokumentaci svým podpisem. Razítko veterinárního lékaře bylo 

doplněno až po tomto potvrzení. Agendu za řešené chovatele kompletuje HPCH. ČMKU bude informovat 

chovatelský klub o postupech HPCH a požádá klub o prošetření její práce a o podání informace, jaké klub 

přijal opatření, aby se podobná situace neopakovala. 

Chovatelka doložila relevantní potvrzení o čipování od skutečně čipujících veterinářů – ČMKU dokumentaci 

akceptuje, nebude pozastavovat platnost PP štěňat ani nařizovat parentitu řešených vrhů. 

Schváleno jednomyslně  

 

• Předseda podal zprávu o jednání o rozhodčích v Nitře, další jednání s prezídiem SKJ bude 26.1.2019 

• Inventura 3.1.2019 – Navržený majetek k odpisu schválen jednomyslně 

Podklady pro inventarizaci účtů vyžádána na účetní firmě do 31.1.2019 

 

2. Zprávy z komisí 

Zápis z jednání Rady plemenných knih ze dne 7.1.2019      PŘÍLOHA 1 

Schváleno jednomyslně  

 

Zápis z jednání Komise pro rozhodčí ze dne 9.1.2019      PŘÍLOHA 2 

Schváleno jednomyslně  

 

Závěrečné praktické zkoušky čekatelů 13.1.2019 v Brně 

příjmení jméno plemeno prospěl/neprospěl 

Chovancová Hana bernský salašnický pes prospěla 

Fagoš Robert německý boxer prospěl 

P ČMKU jmenuje výše uvedené národními rozhodčími pro exteriér 

 

Vstupní zkoušky adeptů 14.12.2018 

příjmení, jméno plemeno prospěl/neprospěl 

Hesounová Tereza labradorský retriever prospěla 



 3 

Hlúšková Romana, Ing. west highland white teriér prospěla 

Jatelová Marija americký staforsšírský teriér prospěla 

Kazdová Ludmila beauceron omluvena 

Kovářová Jana, Ing. welsh corgi pembroke omluvena 

Midrlová Stanislava, Mgr malý münsterlandský ohař prospěla 

Mohelníková Jitka jezevčík prospěla 

Nedavašková Zuzana gordonsetr prospěla 

Nowacki Pavlína greyhound omluvena 

Pánková Hana, Ing. rhodéský ridgeback prospěla 

Patolánová Renata anglický buldok neprospěla 

Vašková Zdenka, Ing. 
středoasijský pastevecký 
pes prospěla 

Zdařil Jan americký kokršpaněl prospěl 

P ČMKU jmenuje výše uvedené, kteří prospěli, čekateli na funkci rozhodčích pro exteriér 

 

Rozšiřovací teoretické zkoušky 9.1.2019 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

Chrpová, Ing. Veronika 

belgický grifonek prospěla 

bruselský grifonek prospěla 

brabantík prospěla 

boloňský psík prospěla 

coton de Tuleár prospěla 

francouzský buldoček prospěla 

kavalír King Charles španěl prospěla 

lvíček prospěla 

mops prospěla 

ruský toy prospěla 

Kadlec Jakub 
kavalír King Charles španěl omluven 

pudl omluven 

Bušta, Ing. Jan 

boloňský psík omluven 

coton de Tuleár omluven 

maltézský psík omluven 

Ovesná, RNDr. Jaroslava 

katalánský ovčák prospěla 

německý ovčák prospěla 

rumunský karpatský ovčák prospěla 

welsh corgi candigan prospěla 

welsh corgi pembroke prospěla 

Kašpar, PhDr. Radim 

americký kokršpaněl prospěl 

anglický špringr španěl prospěl 

clumber španěl prospěl 

field španěl prospěl 

irský vodní španěl prospěl 

kooikerhondje prospěl 

lagotto romagnolo prospěl 

německý křepelák prospěl 

portugalský vodní pes prospěl 

sussex španěl prospěl 

welššpringršpaněl prospěl 

Kubeš Robert 
cairn teriér prospěl 

český teriér prospěl 

P ČMKU bere na vědomí 
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Rozšiřovací praktické zkoušky 23.1.2019 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

praktická zk., místo konání, 
P/N* 

Klímová Lenka 
australská kelpie 21.11.2018,  P MVP Praha 02.12.2018, P 

border kolie 21.11.2018,  P NVP Brno 12.01.2019, P 

P ČMKU jmenuje L. Klímovou rozhodčí pro výše uvedená plemena 

 

Rozšiřování v rámci FCI skupin 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

praktická zk., místo konání, 
P/N* 

Frčová Lenka FCI skupina X 21.11.18; P MVP Praha 02.12.18, P 

Frnčo Ladislav FCI skupina IV 21.11.18; P NVP Brno 12.01.19, P 

Kubeš Robert FCI skupina III 22.11.18; P, 09.01.19; P NVP Brno 12.01.19, P 

Rybárová, Mgr. Václava skupina NON FCI 21.11.18; P, 22.11.18; P NVP Brno 12.01.19, P 

P ČMKU jmenuje výše uvedené rozhodčí pro uvedené skupiny 

 

Schválené výjimky – ukončení: 

D. Mervová – aprobace na základě splněné teoretické zkoušky: barbet, irský vodní španěl, americký vodní španěl, 

field španěl, sussex španěl, wetterhound a španělský vodní pes 

I. Nováková - aprobace na základě splněné teoretické zkoušky: ardenský  bouvier 

J. Kočová - aprobace na základě splněné teoretické zkoušky: slovenský hrubosrstý ohař  

P ČMKU jmenuje výše uvedené rozhodčí pro výše uvedená plemena 

 

Komise pro rozhodčí doporučuje ke schválení:  

- Žádost KCH teriérů – povolení rozšířit aprobace L. Frnčovi na plemeno toy foxteriér na základě teoretické 

zkoušky 

- Žádost KCH teriérů – povolení rozšířit aprobace K. Eichacher na plemeno lakeland teriér na základě 

teoretické zkoušky 

- A. Mudra – žádost o povolení rozšiřování na skupinu FCI 5 

- R. Lysák – žádost o přidělení statutu mezinárodního rozhodčího 

- E. Jelínková – žádost o přidělení aprobace na posuzování nižších soutěže (dorost, štěně, páry, veteráni, 

čestná) 

Schváleno jednomyslně  

 

Návrh Komise pro rozhodčí: Při jmenování národních rozhodčích přidat rozhodčím nižší  soutěže automaticky 

Schváleno jednomyslně  

 

Zápis z jednání Komise pro chov a zdraví ze dne 13.12.2018     PŘÍLOHA 3 

Schváleno jednomyslně  

 

Zápis z jednání Výstavní komise ze dne 10.12.2018      PŘÍLOHA 4 

Ad 8) z 5.4.2018 - Reciproční dohoda s Dánskem byla obnovena; Kypr, Norsko a Švédsko dohodu neakceptovaly – 

zanikla k 1.1.2019. Zmiňované státy byly informovány.  

Ad 7) z 6.9.2018 – P ČMKU nesouhlasí a netrvá na předložení seznamu rozhodčích 

Ad 8) z 10.12.2018 – P ČMKU považuje titul Klubový vítěz za totožný s titulem Vítěz klubové výstavy. Vítěz klubové 

výstavy se nedá zapisovat do plemenné knihy – projedná RPK  

Zápis schválen jednomyslně s výjimkou výše uvedeného bodu 8 z 10.12.2018 
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Zápis z jednání Výcvikové komise ze dne 22.5.2018      PŘÍLOHA 5 

Schváleno jednomyslně  

 

Zpráva o činnosti Dostihové a coursingové komise za rok 2018    PŘÍLOHA 6 

P ČMKU bere na vědomí 

 

Komise pro pasení  

KP obdržela v lednu 2019 nové mezinárodní řády pro pasení, po překladu budou připravené národní řády 

přizpůsobeny těmto mezinárodním řádům a následně předloženy ke schválení 

P ČMKU bere na vědomí 

 

Zpráva team leadera z MS v dostizích chrtů 2018      PŘÍLOHA 7 

P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek je možné proplatit. 

 

Zpráva ze zasedání komise pro kontinentální ohaře FCI     PŘÍLOHA 8  

P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek je možné proplatit. 

 

3. Dozorčí rada ČMKU  

Bez příspěvku, samostatné zasedání se nekonalo. 

 

 

4. XV. valná  hromada ČMKU  

Předseda ČMKU seznámil členy P ČMKU s navrženou kandidátkou do P ČMKU a DR ČMKU  

P ČMKU projednalo materiály zaslané k projednání VH 

Právní zástupce ČMKU bude požádán, aby vystoupil se shrnutím ke GDPR.  

Materiály delegátům budou odeslány do 15.2.2019. 

 

 

5. Došlá pošta 

 
1/1/19 ZKwP (Polský střešní svaz) - žádost o začlenění FCI neuznaného polského národního plemene polský 

lovecký španěl v rámci ČMKU, standard doložen.  

Schváleno jednomyslně pro výstavy ČMKU. Začlenění pro chov (klub, pracoviště plemenné knihy) bude 

řešeno po případném dovozu plemene do ČMKU.   

 

2/1/19 ČKS - žádost o NVP v Klatovech 20-21/6 2020  

Schváleno jednomyslně  

 

3/1/19 MSKS – žádost o CACT, CACIT akce 2019: 

 CACT - 27/4/2019 Ostrava – Kunčice 

 CACT, CACIT – Mezinárodní mistrovství 5-6/10/2019 Zbraslav u Brna 

Schváleno jednomyslně, schválení CACIT podléhá FCI 

 

4/1/19 Žádost MVDr. J. Švece o uvolnění z funkce delegáta FCI pro norníky ze zdravotních důvodů 

 P ČMKU bere na vědomí a akceptuje 
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KCH jezevčíků žádá, aby se nadcházejícího jednání zúčastnila M. Illová, která přednese informace o Velké 

ceně norníků 2018–P ČMKU pověří M. Illovou, aby informovala komisi FCI o akci. Bude delegátem pouze na 

toto zasedání komise norníků FCI. Případný nový delegát bude řešen po valné hromadě s ČMKJ. 

 

5/1/19 Kynologická jednota ČR – žádost o schválení výstav:  

MVP Mladá Boleslav 28-29/8/2021 

NV Ostrava 4-5/4/2020 

NV Mladá Boleslav 18-19/7/2020 

Schváleno jednomyslně, MVP podléhá schválení FCI 

 

6/1/19 KCH honičů – nechtěné nakrytí chovné feny mladým neuchovněným psem – klub situaci vyřešil včetně 

paternity narozených štěňat – P ČMKU bere na vědomí řešení případu klubem a nemá námitky vůči 

vystavení PP potomkům, pokud bude otec řádně uchovněn a dokumentace bude doručena plemenné 

knize před vydáním jejich PP.  

 

7/1/19 Klub málopočetných dogovitých plemen psů – žádost o úpravu řádu pro udělování titulu Český šampion 

krásy – úpravy řádů budou řešeny po valné hromadě ČMKU.  

 Schváleno jednomyslně  

 

8/1/19 Spolek pro pasení CZ – žádost o přijetí za přímého člena – P ČMKU prověřilo zaslané normativy a 

zkonstatovalo, že nejsou v souladu se stanovami ČMKU. Klub bude vyzván k úpravě. 

Schváleno jednomyslně  

  

9/1/19 SPCZ - stížnost na předsednictvo KJČR, NA VĚDOMÍ 

P ČMKU bere na vědomí 

 

10/1/19  Žádosti o povolení výjimky pro inseminaci: 

Plemeno: Portugalský vodní pes  

CHS: BRILLIANCE OF STARS  

Fena:   Brilliance of Stars Rei Pescador, ČLP/PVP/526   

Pes:  Aquafortis Gigolo, NO39310/13 

  

Plemeno:  Afgánský chrt  

CHS:  BOHEMIA ASHGAR   

Fena:  Calamus I'm Your Dream, ČMKU/AF/5173/-16/16 

Pes:  Ozzy Osbourne Gandamak Slovakia, ČMKU/AF/4860/-07/07 – nežijící pes 

  

Obě inseminace schváleny jednomyslně. Inseminace je možné uskutečnit výhradně při splnění podmínek 

chovatelského klubu a ČMKU. 

 

11/1/19 KCH německých dog – žádost o příspěvek na jubilejní 50. klubovou výstavu a zároveň 90. výročí založení 

klubu – P ČMKU schvaluje sdružený příspěvek na obě jubilea ve výši 5000,- Kč 

Schváleno jednomyslně  

 

 

2. Různé 

 
• P ČMKU zhodnotilo průběh akce Šampion šampionů 19.1.2019, ohlasy byly velmi kladné 
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• Sekretariát ČMKU omylem vystavil Českého šampiona krásy pro flanderského bouviera bez pracovní 

zkoušky. Majitelka byla vyzvána k jeho vrácení, poplatek obdržela zpět, finance nepřijala. Sekretariát bude 

informovat o situaci střešní svaz Nizozemska. 

Schváleno jednomyslně  

 

 

USNESENÍ 

 

236/01/19  P ČMKU jmenuje národní rozhodčí pro exteriér 

příjmení jméno plemeno 

Chovancová Hana bernský salašnický pes 

Fagoš Robert německý boxer 

 

237/01/19 P ČMKU jmenuje čekatele na funkci rozhodčích pro exteriér 

příjmení, jméno plemeno 

Hesounová Tereza labradorský retriever 

Hlúšková Romana, Ing. west highland white teriér 

Jatelová Marija americký staforsšírský teriér 

Midrlová Stanislava, Mgr malý münsterlandský ohař 

Mohelníková Jitka jezevčík 

Nedavašková Zuzana gordonsetr 

Pánková Hana, Ing. rhodéský ridgeback 

Vašková Zdenka, Ing. 
středoasijský pastevecký 
pes 

Zdařil Jan americký kokršpaněl 

 

238/01/19  P ČMKU jmenuje rozhodčí pro plemena: 

příjmení jméno plemeno 

Klímová Lenka 
australská kelpie 

border kolie 

 

239/01/19 P ČMKU jmenuje skupinové rozhodčí: 

příjmení jméno skupina 

Frčová Lenka FCI skupina X 

Frnčo Ladislav FCI skupina IV 

Kubeš Robert FCI skupina III 

Rybárová, Mgr. Václava skupina NON FCI 

 

 

240/01/19 P ČMKU jmenuje: 

- R. Lysáka mezinárodním rozhodčím 

- E. Jelínkovou rozhodčím pro posuzování nižších soutěže (dorost, štěně, páry, veteráni, čestná) 

- D. Mervovou rozhodčí pro plemena barbet, irský vodní španěl, americký vodní španěl, field španěl, 

sussex španěl, wetterhound a španělský vodní pes 

- I. Novákovou rozhodčí pro plemeno ardenský  bouvier 

- J. Kočovou rozhodčí pro plemeno slovenský hrubosrstý ohař 

241/01/19 P ČMKU schvaluje přidělení posuzování nižších soutěží rozhodčím automaticky 

242/01/19 P ČMKU schvaluje možnost vystavovat neuznané polské národní plemeno polský lovecký španěl na 

výstavách ČMKU  
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243/01/19 P ČMKU akceptovalo uvolnění MVDr. J. Švece z funkce delegáta FCI pro norníky na vlastní žádost.  

 

 

 

 

Zasedání ukončeno:   14:30 

Příští zasedání:   čtvrtek 21.2.2019 od 10:00 v Praze 

Zapsala:   I. Jarošová 

Za správnost:   MVDr. L. Široký    


