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Zápis č. 38 

ze společného zasedání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 21.2.2019 v Praze 

 

Přítomni:  

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

Janda 

Omluvena:  J. Kudrnáčová  

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 – KPPPK se zavázal  nejpozději do 18.3.2019 předat nové linie/rodiny, 

aby mohly být v řádném termínu předloženy k jednání vědecké komisi FCI.  Na výstavišti v Českých Budějovicích 

13.4.2019 proběhne kontrola plemen žádajících o uznání. Přítomnost zástupců vědecké a standardní komise FCI 

zajištěna. Oba kluby byly vyzvány k zajištění odpovídajícího počtu standardních jedinců a linií pro přehlídku FCI. 

 

 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 (k projednání na členské schůzi klubu). Úkol trvá.  

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

na kterém objasnila svůj přístup a jednání. Své porušení normativů ČMKU potvrdila (Zápisní řád ČMKU, 

preambule, bod 3). P ČMKU stanovuje termín současného zákazu z 30.8.2018 (pozastavení zápisů vrhů na 

CHS MIROŠOVSKÝ KLENOT včetně zákazu chovu na chovných jedincích v majetku chovatelky)  na 

omezenou dobu 5 let, tj. do 29.8.2023.  

 Schváleno jednomyslně  

 

5/10/18 Podnět k prošetření podvodného jednání – záměna psů na výstavách a loveckých zkouškách – případ je 
dále v řešení. P ČMKU obdrželo vyjádření veterinárního lékaře, který provedl záměnu čísel při tetování 
psa. ČMKU bude o jeho postupu informovat KVL. ČMKU požádá o doplňující vyjádření chovatele (DNA).  

 Vyžádat na klubu informace, jak šetření pokračuje. 
 Schváleno jednomyslně  
 
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. 
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 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 chovatelky na nekorektní postup KCHMPP - P ČMKU obdrželo výňatek z normativů KCHMPP, 

který dokládá, že postup klubu při bonitaci byl v souladu s klubovými předpisy. P ČMKU bere na vědomí a 

akceptuje vysvětlení KCHMPP.  

 

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

situaci byl informován chovatelský klub, vyjádření nebylo dosud zasláno, sekretariát zaurguje. 

 

Zápis z jednání Komise pro chov a zdraví ze dne 13.12.2018 

ad bod 2) P ČMKU vyžádalo na KRAaOP vyjádření k případu. Klub podrobně objasnil způsob a průběh 

uchovnění moskevského strážního psa Kopeyskaya Druzhina  Zemlyak. Pes byl řádně uchovněn na 

bonitaci 6.10.2018 a 5.2.2019 přeregistrován na plemenné knize mezi chovné jedince.  

P ČMKU tímto shledává výše uvedeného psa chovným podle řádů KRaAOP a ČMKU.  

 

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. Úkol trvá. 

 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 byl vyzván k úpravě.  

 

 Omylem vystavený Český šampiona krásy pro flanderského bouviera bez pracovní zkoušky - sekretariát 

informoval o situaci střešní svaz Nizozemska, který předal na plemennou knihu a řeší. Ukončeno. 

 

2. Zprávy z komisí 

Zápis z jednání komise pro pasení ze dne 21.1.2019     PŘÍLOHA 1 

Schváleno jednomyslně  

 

Komise pro rozhodčí 

Praktické zkoušky čekatelů v Brně 

sobota 02.02.2019 
   příjmení jméno plemeno prospěl/neprospěl 

Hlavatý René tibetská doga prospěl 

Hulíková Kateřina irský setr neprospěla 

Tetřevová  Renata anglický špringršpaněl prospěla 

Žampachová  Dana americká akita prospěla 

    neděle 03.02.2019 
   příjmení jméno plemeno prospěl/neprospěl 

Frank Karel rotvajler prospěl 

Vácha, Ing. Silvie rhodéský ridgeback prospěla 

Zeman Lukáš novofundlandský pes prospěl 

P ČMKU jmenuje výše uvedené, kteří prospěli, národními rozhodčími ČMKU. 

 

Žádosti o rozšiřování:  

L. Frnčo  patterdale teriér a americký bezsrstý teriér 
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T. Leinveber  středoasijský pastevecký pes, anglický mastif a bullmastif 

Mgr. N. Střalková anglický buldok 

Schváleno jednomyslně 

 

Zápis z jednání s ředitelkou klubové výstavy KCH collií a sheltií ze dne 31.1.2019 

P ČMKU vyslovuje klubu výtku, klub porušil Výstavní řád ČMKU čl. 13, bod n) 

P ČMKU vyslovuje napomenutí rozhodčí a vystavovatelce L. Petráškové za porušení Výstavního řádu ČMKU čl. 13, 

bod n) 

Schváleno jednomyslně 

 

Výstavní komise 

Ad VK z 6.9.2018 bod 3) II. Evropská výstava slovenských kopovů – klub doložil chybějící materiály pro schválení, 

výstavu je možné povolit 

Schváleno jednomyslně  

Ad VK z 6.9.2018 bod 4) P ČMKU nemá námitky vůči pořádání XXIII. Evropské výstavy československých vlčáků za 

předpokladu, budou doloženy požadované souhlasy okolních států 

Schváleno jednomyslně  

 

P ČMKU odvolává k dnešnímu datu všechny členy komisí ČMKU a garanty ČMKU.  

 

 

3. Dozorčí rada ČMKU  

Předseda DR ČMKU seznámil P ČMKU s projednávanými případy. 

Návrh DR ČMKU: změnit metodiku pro schvalování krajských a oblastních výstav a schvalovat je současně 

s klubovými a speciálními výstavami, tj. k 15.8. předešlého roku. P ČMKU souhlasí. 

 

 

4. XV. valná hromada ČMKU  

Materiály delegátům byly odeslány do 15.2.2019 doporučeným dopisem.  

VH povede V. Tichá 

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

 

 

5. Došlá pošta 
 

1/2/19 Žádost o dotaci na FCI MS stopařů 10.-14.4.2019 v Horní Bříze – příspěvek schválen jednomyslně dle usn. 

44/08/11  

 

2/2/19 Žádost vystavovatelky o vyřešení záměny vystavovaných psů (prohozená čísla vystavovatelů) na NVP 

v Brně 12.1.2019 – vzhledem k tomu, že záměnu není možné zpětně ověřit, P ČMKU považuje za platný 

zápis v knize rozhodčího.  

Schváleno jednomyslně  

 

3/2/19 Žádost o udělení zákazu chovu CHS Z NIVSKÝCH SADŮ pro chov bez PP – chovatel byl požádán o 

vyjádření. P ČMKU pozastavuje zápis štěňat na CHS Z NIVSKÝCH SADŮ včetně zákazu chovu na jedincích 

v majetku chovatele doby podání relevantního vysvětlení.   
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 Schváleno jednomyslně  

 

4/2/19 Žádost Klubu pyrenejských plemen, z.s. na prověření chybného zápisu HD v PP chovného jedince – zápis 

byl potvrzen KCH málopočetných plemen psů, P ČMKU požádá klub o vyjádření. 

 Schváleno jednomyslně  

 

5/2/19 Žádost ČKS o schválení CACT a CACIT akcí na rok 2019 

Schváleno jednomyslně, CACIT podléhá schválení FCI 

 

6/2/19 Žádost chovatelky o prošetření postupu KCHMPP při ukončení jejího členství a zrušení krycích listů - P 

ČMKU vyžádá doplňující informace od chovatelského klubu. 

 Žádost chovatelky o prošetření poplatků za servis pro nečleny – stanovování výše klubových poplatků je 

výhradně v kompetenci zapsaných spolků jakožto samostatných právních subjektů. Rozklad účelnosti 

požadovaných poplatků v závislosti na nákladech může chovatelka vyžádat přímo na klubu. 

 

7/2/19 Oznámení o rozhodnutí KCHMPP nezastřešit vrhy shih-tzu, u kterých nebyla dokumentace v souladu 

s normativy – P ČMKU považuje dopsání psa na krycí list bez povolení poradce chovu za porušení 

normativů klubu. Požádá klub o sdělení, kdy bylo o krycí listy požádáno. Bude uzavřeno na dalším 

pracovním zasedání P ČMKU.   

 

8/2/19 Žádosti o povolení výjimky pro inseminaci: 

Plemeno:  Irský vlkodav 

CHS:   CAEN MORHEN  

Fena:     Gaia Tan’Hi Caen Morhen, CMKU/IW/4831   

Pes:    Thelonius Sagittarius, PKR X-5034 – nežijící pes 

  

Plemeno:   Zlatý retrívr  

CHS:    SPLENDID FELLOW 

Fena:    Berenica Golden Erinor, ČLP/GR/17474 

Pes:    Karvin Xtra Friendly, ČLP/GR/8609 – nežijící pes 

  

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

chovatelského klubu a ČMKU. 

 

9/2/19 Z médií – upozornění na nedodržování řádů ČMKU CHS  OHAŘŮV RÁJ – chovatelka bude požádána o 

vyjádření.  

 

10/2/19 Žádost KCHMPP o spojování variet holandského ovčáka (dlouhosrstý + krátkosrstý, hrubosrstý + 

krátkosrstý) a využití jejich potomků pro chov dlouhosrstých a hrubosrstých jedinců – FCI navržené 

křížení variet povoluje, podmínky pro využití potomků v dalším chovu je v kompetenci chovatelského 

klubu.  

Schváleno jednomyslně   

 

 

6.  Různé 
 4/2019 proběhne světová výstava a generální zasedání FCI v Číně, za ČMKU se zúčastní MVDr. L. Široký, 

MVDr. V. Chrpová a L. Melicharová  

Schváleno jednomyslně  
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 Informace o světové výstavě 2021 budou rozeslány pořadatelům výstav k použití do katalogů apod.  

 MVDr. L. Široký pozván 24.2.2019 na Šampiona šamponů Slovenska, propagace WDS 2021 

Schváleno jednomyslně  

 

USNESENÍ 

 

244/02/19  P ČMKU jmenuje tyto národní rozhodčí pro plemena: 

příjmení jméno plemeno 

Hlavatý René tibetská doga 

Tetřevová  Renata anglický špringršpaněl 

Žampachová  Dana americká akita 

Frank Karel rotvajler 

Vácha, Ing. Silvie rhodéský ridgeback 

Zeman Lukáš novofundlandský pes 

 

245/02/19 P ČMKU odvolává k datu 21.2.2019 všechny členy komisí ČMKU a garanty ČMKU. 

246/02/19 P ČMKU pozastavuje zápis štěňat na CHS Z NIVSKÝCH SADŮ včetně zákazu chovu na jedincích 

v majetku chovatele 

247/02/19 P ČMKU schvaluje spojování variet holandského ovčáka (dlouhosrstý + krátkosrstý, hrubosrstý + 

krátkosrstý) a využití jejich potomků pro chov dlouhosrstých a hrubosrstých jedinců 

 

 

 

Zasedání ukončeno:   14:50 

Příští zasedání:   16.3.2019 v rámci XV. Valné hromady 

Zapsala:   I. Jarošová 

Za správnost:   MVDr. L. Široký    


