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Zápis č. 21 

z jednání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) 18. srpna 2021, Hluboká nad Vltavou  

 

Přítomni:  

P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, Ing. P. Pletka, J. Janda, O. 

Vondrouš, J. Kudrnáčová 

Za DR ČMKU: M. Krinke  

Tisková mluvčí ČMKU:  omluvena  

 

Program:  

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání  

2. Zprávy z komisí ČMKU, FCI 

3. Ekonomika ČMKU 2021 

4. Světová výstava psů Brno 

5. Dogoffice 

6. DR ČMKU  

7. Došlá pošta 

8. Různé 

 

 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 

7/12/19 Případ zfalšovaných potvrzení DKK a DLK u tibetských dog (Klub tibetské dogy ČR - KTD) – P ČMKU 

doporučilo KTD prověřit platnost certifikátů vyšetření u uchovněných jedinců. KTD předložil výsledky 

kontroly (10 oslovených vyhodnocovatelů). Nebyly shledány žádné nesrovnalosti, pravost všech záznamů 

byla potvrzena. P ČMKU tímto považuje případ za definitivně uzavřený.  

 Schváleno jednomyslně  

 

2/6/21 V.H. + 36 spolužadatelů – žádost o zastřešení plemene dalmatin v jiném klubu pro odstoupení většiny 

členů výboru - doložen zápis z členské schůze, kde nový výbor nebyl zvolen. DK ČR podal souhrnnou 

zprávu o situaci v klubu včetně výsledků náhradní členské schůze z 1.8.2021, na které byl zvolen nový 

výbor. O zápis do spolkového rejstříku je požádáno. Klub není omezen ve svém fungování. 

P ČMKU akceptuje vyjádření předsedy klubu a vyčká na řádný zápis do spolkového rejstříku.  

Schváleno jednomyslně  

 

4/7/21 V.S. + chovatelé a majitelé plemene jakutská lajka – žádost o přeřazení jakutské lajky do K. severských 

plemen. Sekretariát požádá o vyjádření oba kluby, bude předmětem dalšího jednání, úkol trvá 

 

9/3/21 Hlas zvířat – výzva k přijetí opatření vůči chovatelské stanici ANTILO GOLD PEI, doloženo usnesení o 

zahájení trestního stíhání. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem P ČMKU v souladu se Zápisním řádem 

ČMKU čl. X/9  pozastavuje zápis štěňat CHS ANTILO GOLD PEI včetně zákazu chovu na chovných jedincích 

v majetku chovatelky, a to do vyřešení případu soudně nebo zastavení trestního stíhání. 

 Schváleno jednomyslně  
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2. Zprávy z komisí 

 

Komise pro rozhodčí 

Praktické zkoušky rozšiřujících 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 

prospěl/neprospěl 
praktická zk., místo konání, P/N* 

Brůžková Alena 

anglický setr 13.07.2021, P MVP Klatovy 31.07.2021, P 

gordon setr 13.07.2021, P MVP Klatovy 31.07.2021, P 

irský červenobílý setr 13.07.2021, P MVP Klatovy 31.07.2021, P 

Müllerová Jana 
afgánský chrt 13.07.2021, P MVP Klatovy 01.08.2021, P 

barzoj 13.07.2021, P MVP Klatovy 01.08.2021, P 

Karban Antonín australský ovčák 20.05.2021, P MVP Klatovy 31.07.2021, P 

Beránková Svatava německý špic 13.07.2021, P MVP Brno 14.08.2021, P 

Peroutka Karel australská kelpie 13.07.2021, P MVP Brno 14.08.2021, P 

Vaníčková Kristina australský ovčák 20.05.2021, P MVP Brno 14.08.2021, P 

P ČMKU jmenuje rozhodčí na výše uvedená plemena 

 

KR předkládá tyto žádosti o rozšíření aprobací:  

S. Beránková – na sk. 6 

Proti: A. Karban 

Zdržel se: J. Janda  

Žádost byla schválena 

 

V. Hutěčka – jezevčíci  

J. Müllerová – greyhound, vipet, saluki 

R. Cepková – australský ovčák (podléhá schválení 2. klubu), border kolie, chodský pes 

Schváleno jednomyslně  

 

 

Řád pro rozhodčí: změna v souladu s mezinárodním řádem FCI (nepodléhá připomínkovému řízení): 

Čl. IV, bod 2a:  

Rozhodčí může požádat o vzdělávání na skupinového rozhodčího pro skupinu, pokud je rozhodčím po dobu  

nejméně tří let, přičemž musí být rozhodčím nejméně pro tři plemena z dané skupiny. 

 

Povinná plemena pro jednotlivé skupiny se doplňují o tato plemena (rozšiřující rozhodčí si vybírá 3): 

1 – šeltie 

2 – anglický buldok, německá doga, knírači 

3 – jagdteriér 

5 – samojed 

6 – anglický basset 

7 – maďarský ohař 

8 – zlatý retrívr 

9 – čivava 

10 – irský vlkodav 

non FCI – búrský buldok 

Schváleno jednomyslně  

 

Klub švýcarských salašnických psů – stížnost na nesplnění povinných podmínek při rozšiřování aprobace na 

bernské salašnické psy – P ČMKU pozastavuje K. Frankovi aprobaci na uvedené plemeno s okamžitou platností, a 
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to do doby předložení potvrzení o splněné hospitaci na klubové výstavě nebo bonitaci KŠSP. Rozhodčí byl 

informován. 

Schváleno jednomyslně  

P ČMKU upozorňuje rozšiřující rozhodčí, aby v souladu s normativy informovali kluby o termínech zkoušek. 

 

 

Zápis z jednání Komise pro chov a zdraví ze dne 10.8.2021    PŘÍLOHA 1 

Bod 2 – Spojení přenašečů: P ČMKU doporučuje, aby klub postupoval v souladu se svými normativy a předpisy 

ČMKU a informoval P ČMKU o výsledném opatření. 

Spolumajitelství – P ČMKU doporučuje, aby klub zajistil informovanost svých členů o normativech ČMKU (zápisní 

řád) 

Zápis schválen jednomyslně  

 

 

Zápis z jednání Výstavní komise ze dne 12.8.2021      PŘÍLOHA 2 

 

Bod Ad 3 - Uveřejnění celých řádů je dobrovolné, v každém případě by katalog měl obsahovat min. odkaz 

Bod 2 - Sekretariát osloví právníka ve věci poplatků na speciální výstavu (slevy pro členy) 

Zápis schválen jednomyslně s výše uvedenou úpravou bodu Ad 3 

 

Úkol: prověřit zrušené mimořádné speciální výstavy a jejich případné přesuny 

 

 

Zápis z jednání Rady plemenných knih ze dne 13.8.2021     PŘÍLOHA 3 

Schváleno jednomyslně  

 

 

Dostihová a coursingová komise 

DaCK informovala P ČMKU, že nebude žádat o CACIL akce na rok 2022.  

P ČMKU bere na vědomí 

 

 

3. Ekonomika ČMKU 

Předseda seznámil přítomné se stavem ekonomiky ČMKU do 6/2021  

 

 

4. Světová výstava 2021 v Brně 
• Informace o rozmístění pavilonů, kruhů, stánků  

• Mimořádné speciální výstavy – smlouvy uzavřít do 31.8..2021 

• Doprovodný program: přehlídka národních plemen, přehlídka výcviku policejních psů 
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5. Dogoffice 

Program pracuje bez zásadních závad, většina chyb je způsobena samotnými uživateli (nemožnost přihlásit se, 

nemožnost přidat psa nebo přidat psa na výstavu apod.) 

Probíhá doprogramování šampionů – bude testováno na MVP v MB 

 

 

 

6. DR ČMKU 
 

• Export jedinců Z LEJANCU do Irska – DR ČMKU neshledala žádné provinění chovatele (řádně vystavené 

exportní PP i petpasy pro vyvážené jedince) a tímto exportem není dotčena jeho chovatelská činnost ani 

výkon funkce rozhodčího. 

• Stížnost na rozhodnutí P ČMKU ve věci přijetí Klubu chovatelů německých špiců MSKS – DR ČMKU nezjistila 

žádné porušení stanov ČMKU. Odůvodnění (které je veřejně k dispozici v příloze 9 zápisu ze zasedání 

P ČMKU 18.3.2021) DR ČMKU akceptuje.  

 

2. Došlá pošta  

1/8/21 H.D. – stížnost na postup ČMKJ při delegování na akci OMS Benešov – tato stížnost nespadá do 

kompetence ČMKU, předáváme ČMKJ, která má právo řešit smluvní právní vztahy mezi ČMKJ a ČMMJ. 

 Schváleno jednomyslně  

 

2/8/21 Žádosti o povolení výjimky při inseminaci      PŘÍLOHA 4 

Schváleno jednomyslně, inseminace musí být provedeny v souladu s normativy FCI, ČMKU a 

chovatelských klubů 

 

3/8/21 T.M. – žádost o kontrolu dodržování normativů ze strany Dobrman klubu ČR, z.s. – porušení vnitřních 

předpisů klubu řeší příslušné orgány klubu.  P ČMKU vyžádá na odesílateli konkrétní podklady k části 

podání týkající se porušení výstavního řádu ČMKU. 

 Dále P ČMKU požádá o vyjádření ČKS jakožto zastřešující subjekt tohoto klubu. 

Schváleno jednomyslně  

 

 

7. Různé 
 

DuoCACIB 14. a 15.8. – předseda podal souhrnnou informaci o proběhlé výstavě 
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USNESENÍ 

 

107/08/21 P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X/9  pozastavuje zápis štěňat CHS ANTILO GOLD 

PEI včetně zákazu chovu na chovných jedincích v majetku chovatelky, a to do vyřešení případu 

soudně nebo zastavení trestního stíhání. 

 

108/08/21 P ČMKU jmenuje tyto rozhodčí na plemena: 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasedání ukončeno:   16:00 

Příští zasedání:   po WDS, bude určeno dodatečně 

Zapsala:   I. Jarošová 

Za správnost:   MVDr. L. Široký    

 

 

příjmení jméno plemeno 

Brůžková Alena 

anglický setr 

gordon setr 

irský červenobílý setr 

Müllerová Jana 
afgánský chrt 

barzoj 

Karban Antonín australský ovčák 

Beránková Svatava německý špic 

Peroutka Karel australská kelpie 

Vaníčková Kristina australský ovčák 


