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Zápis č. 11 
ze zasedání Předsednictva (P ČMKU) Českomoravské kynologické unie 

dne 14.4.2016; ČMKU, Praha 8 
 
Přítomni:  
P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, J. Janda, M. Kašpar, I. Nováková, Ing. P. Pletka, O. 

Vondrouš, J. Kudrnáčová 
DR ČMKU: M. Krinke  
Tisková mluvčí:  V. Tichá  
 
Program: 

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

 
 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 

 Nový web ČMKU  
Úkol pokračuje. Představit do příštího zasedání. 
Koordinuje: I. Nováková  

 

 Problematika dvojího rentgenování DKK Předjednáno s KVL, setkání MVDr. L. Širokého s MVDr. M. Snášilem 
proběhne na KVL. Úkol pokračuje 

 
1/12/15  Žádost o prošetření paternity vrhu L CHS Miss Mallorca - sekretariát požádal chovatelku o seznam 

majitelů vrhu L. ČMKU obdržela odpověď právního zástupce chovatelky, zasláno vysvětlení a 
upřesnění ve smyslu řádů ČMKU. 
DR ČMKU navrhla pozastavení platnosti PP do doby dodání genetických testů inkriminovaného vrhu. 
P ČMKU na základě komunikace s právním zástupcem chovatelky odkládá řešení případu i případné 
pozastavení platnosti PP do příštího zasedání, vyčká na jednoznačnou odpověď do 15.5.2016. 

 Schůzka se stěžovatelkou proběhla 9.3.2016.  
 

Dozorčí rada ČMKU 
 Schůzka se zástupcem Pudl klubu proběhla 14.3.2016. DR ČMKU navrhuje udělit klubu písemné napomenutí 

za chybně zpracovávanou dokumentaci (bianco potvrzené doklady rozesílané chovatelům). 
Schváleno jednomyslně  
 

10/2/16 Odvolání proti kárnému opatření uděleném Cavalier King Charles Spaniel klubu Čech, Moravy a 
Slezska (předáno DR ČMKU) – dle provedeného šetření DR ČMKU klub postupoval v souladu se svými 
normativy a kárné opatření je oprávněné, odpoví DR ČMKU   
Schváleno jednomyslně  

 
1/2/16 Stížnost na porušení zákona – prezentace kupírovaných jedinců na setkání plemen Moloss Clubu – ČMKU 

předala případ k posouzení Státní veterinární správě, která je oprávněna stanovit, zda se v tomto případě 
jednalo o porušení zákona 246/92, odpověď zatím nedoručena, sekretariát zaurguje 

   
3/2/16 Stížnost na únik informací ze sekretariátu ČMKU – dle sdělení chovatelky neobdržela žádné informace 

z ČMKU. Věc je předmětem občanskoprávního řízení a chovatelka i její právní zástupce se odmítají blíže 
vyjadřovat do pravomocného skončení věci.  
Případ uzavřen. P ČMKU nebude nadále vstupovat do sporů vedených mezi fyzickými osobami. 
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 Vemodia: Sjednotit zkratky pro zdravotní vyšetření uvedená v PP potomků, seznam zkratek – sekretariát 
zaurguje smlouvu s Vemodií. 
 

 4.6.2016 se uskuteční pravidelné setkání chovatelských klubů v Kongresové centru hotelu Holiday Inn Brno 
Program: Zpráva předsedy, zpráva DR ČMKU, zodpovědnost klubů při povolování rozšiřování aprobací, 
Dogoffice – aplikace pro zpracování výstav pro kluby, Vemodia - genetické syndromy u lidí a zvířat - 
podobnost zcela nenáhodná, diskuze 

 
Na jednání P ČMKU v květnu/červnu 2016 bude domluven termín VH v roce 2017 - chráněný 
 

 Dotaz k úpravě Výstavního řádu – Dítě a pes – dotaz tazateli objasněn 
 
1/3/16 Žádost Klubu chovatelů naháčů ČR, z.s. o řešení případu neidentifikovatelnosti čínského chocholatého 

psa Crest-Vue’s Civil Disturbance – sekretariát požádal klub o vysvětlení, dodáno.   
 Obě strany budou pozvány k jednání za účasti J. Kudrnáčové, Ing. J. Kubeše + 1 člena DR  
 
2/3/16 Stížnost na postup Moloss Clubu CZ ve věci neuzavření smlouvy s nečlenem – P ČMKU považuje postup 

MC za nestandardní – vyjádření MC došlo v den zasedání, bude předmětem příštího jednání. 
 

 Odchov dobrmanů bez PP v CHS HALIT PAŠA - žádost právního zástupce chovatelky o sdělení názoru a  
právního stanoviska ČMKU k případu. Obě strany budou pozvány k jednání za účasti J. Kudrnáčové, Ing. J. 
Kubeše + 1 člena DR 

 
 

2. Zprávy z komisí 
 

Zápis z jednání Výstavní komise ze dne 16.3.2016     PŘÍLOHA 1 
Zápis prezentovala předsedkyně Výstavní komise K. Seidlová 
ad 3)  Středoevropská výstava Samojed klubu – odkládá se na příští zasedání, bude přihlédnuto k průběhu 

klubové výstavy 14.5.2016 viz mimořádné schválení bod 2) zápisu. Samojed klub bude vyzván, aby k 
jednání jeho jménem byla pověřena jedna zodpovědná osoba  

ad 6)  Vystavovatelka bude pozvána k vysvětlení úpravy PP – zúčastní se K. Seidlová a MVDr. L. Široký 
Schváleno jednomyslně s výjimkou výše uvedených bodů 
 

Zápis z jednání Komise pro rozhodčí  ze dne 24.3.2016     PŘÍLOHA 2 
Schváleno jednomyslně  

Manuál k Řádu pro jmenování rozhodčích       PŘÍLOHA 3 
Schváleno jednomyslně  
 

Zápis ze setkání s konzultanty pro skupiny ze dne 17.3.2016    PŘÍLOHA 4 
P ČMKU bere na vědomí 
 

Zápis z jednání Komise pro chov a zdraví ze dne 3.3.2016    PŘÍLOHA 5 
Ad 4)  Návrh na označování PP štěňat nevhodných pro chov – P ČMKU nesouhlasí. Povoluje možné označení 

pouze pro chov, které musí být jednoznačně specifikováno ve smlouvě chovatelského klubu s plemennou 
knihou, tzn. pro konkrétní plemena klubem zastřešená 

Ad 5)  Odebrání chovnosti Akita – P ČMKU souhlasí; sekretariát požádá KCHMPP o sdělení, jak byla chovatelka 
penalizována 

Ad 7)  P ČMKU na základě doložených vyšetření na DOV pozastavuje doživotně chovnost psovi plemene King 
Charles španěl FALADOVI Z MEDOUŠKU, ČLP/KCS/1271/15.  

Schváleno jednomyslně s výjimkou výše uvedeného bod 4. 
 

Zápis z jednání Rady plemenných knih ze dne 4.4.2016    PŘÍLOHA 6 
P ČMKU schvaluje jednomyslně úpravy Zápisního řádu ČMKU – čl. XII Zápis do registru: 
- bod 1. ZŘ - doplnit na konec odstavce: Toto se netýká plemen zapisovaných v národním registru (N Reg). 
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- bod 2. ZŘ - doplnit na konec odstavce: Jedinci zapsaní ve zvláštním registru smí být v chovu spojováni 
výhradně s partnery zapsanými v řádném rejstříku (FCI) plemenné knihy ČMKU tzn. jedinci s plným 
průkazem původu (ve všech třech generacích uvedeno jméno a číslo zápisu plemenné knihy FCI daného 
jedince). 
Jedinou výjimkou tvoří spojení dvou jedinců, kteří jsou třetí generací Z Registru, protože jejich potomci již 
mají plnohodnotný rodokmen. 

- bod 3. ZŘ - doplnit do 1. věty: Do národního registru se zapisují plemena nebo rázy, které jsou ve šlechtění, 
tedy neuznané FCI (český horský pes, chodský pes, pražský krysařík, vícebarevný pudl atd.), a to i tehdy, 
nemají-li zapisovaní psi kompletní 3 generace. 

- bod 3. ZŘ – doplnit na konec odstavce: U plemen zařazovaných do N Reg se smějí spojovat i jedinci 
s nekompletními generacemi v průkazu původu, a to včetně P Reg, nikoliv však dva jedinci v P Reg. 

Úprava platí pro krytí uskutečněná od 1.5.2016. 
 

Zápis z jednání o SW ze dne 6.4.2016 
Schváleno jednomyslně  
 

Flyballová komise FCI         PŘÍLOHA 7 
P ČMKU bere na vědomí, příspěvek je možné proplatit 
 
 

3. Došlá pošta 
 
1/4/16 Žádost ČKS o doplnění akcí Mondioring klubu se zadáváním CACIT – schváleno jednomyslně, podléhá 

schválení FCI 
 
2/4/16 Žádost Klubu přátel chodského psa o příspěvek na Evropskou výstavu chodských psů – schválen 

jednomyslně příspěvek ve standardní výši viz usn. 44/08/11  
 
3/4/16 Informace Klubu chovatelů špiců o podezření na porušení řádů FCI a ČMKU, nedodání požadovaného 

genetického vyšetření - P ČMKU bere na vědomí pozastavení chovatelského servisu pro plemeno německý 
špic chovatelským stanicím Z HRADU PAJREKU a SPOLOV a pozastavení chovu na chovných jedincích v držení 
obou chovatelů do doby, než bude prokázán původ sporných jedinců. O situaci bude sekretariát ČMKU 
informovat kluby zastřešující plemeno malý kontinentální španěl, které se v uvedených CHS také odchovává.  

 
4/4/16 Stížnost na diskriminační postupy Klubu přátel psů pražských krysaříků – P ČMKU konstatuje, že spor o 

klubové finance spadá do občanskoprávní agendy. Ve věci neposkytnutí chovatelského servisu prošetří 
případ DR ČMKU, předáno.   

 
5/4/16 Stížnost na postup Klubu chovatelů naháčů ve věci pozastavení chovu – bude projednáno se zástupci KCHN 

na plánované schůzce viz bod 1/3/16. Sekretariát vyzve stěžovatelku, aby doložila původní dokumentaci, z 
poskytnuté korespondence není patrné, čeho se týká. 

 
6/4/16 Žádost Klubu ruských a asijských psů o přijetí opatření; upozornění na závažné porušování chovatelských 

předpisů ČMKU a FCI – všechny strany budou pozvány k jednání za účasti J. Kudrnáčové, Ing. J. Kubeše + 1 
člena DR 

 
7/4/16 Žádost o prověření rozhodnutí předsednictva KJ ČR ve věci spolků pro pasení - O. Vondrouš seznámil 

přítomné se situací. ČMKU nemá uzavřenou smlouvu o spolupráci se spolky pro pasení začleněnými pod KJ 
ČR. Garanci za pastevecký výcvik jako celek (akce, rozhodčí atd.) zastává KJ ČR, která je oprávněna řídit 
činnost v rámci vlastních normativů. Za tímto účelem KJ ČR vytvořila komisi pro pasení, která bude tuto 
oblast spravovat. KJ ČR je plně zodpovědná za práci komise a předsednictvo KJ ČR vždy schvaluje návrhy 
komise pro pasení.   
Oba spolky pro pasení nemají vlastní pravomoci vůči ČMKU. Garantem za pasení a partnerem ČMKU zůstává 
pouze KJ ČR, tak, jako doposud. 
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8/4/16 Na základě podaného podnětu P ČMKU řeší otázku zápisu vrhu u plemene šarpej. U sporných vrhů je do 
vyřešení případu pozastaven zápis štěňat a vydání PP. Detaily zpracuje a prošetří komise ve složení MVDr. L. 
Široký, I. Nováková, O. Vondrouš, V. Tichá. 

  
9/4/16 Stížnost na prodej štěňat bez PP chovatelem ČMKU + vysvětlení chovatele – P ČMKU předává příslušnému 

chovatelskému klubu k projednání. 
 
 

4. Různé 
 
 Faktura Merz č. 041160133 za vícepráce na programovém vybavení – P ČMKU schvaluje 

 V. Tichá předložila návrh na změnu u pracovní třídy pro chrty: FCI řád neřeší počet psů při CACIL dostihu 
v jednotlivém plemeni v návaznosti na vystavení certifikátu. Návrh: pokud pes běží na FCI schváleném CACIL 
dostihu, může být dostih započítán, alespoň v 1 z dostihů se však musí zúčastnit takový počet psů, aby bylo 
prokazatelné, že se pes umístil v 1. ½ pole – bude ještě upřesněno po jednání s DaCK, P ČMKU souhlasí 

 Vzdělávání rozhodčích / školení rozhodčích po skupinách – Komise pro rozhodčí žádá P ČMKU o zvážení výše 
finančního příspěvku na zajištění těchto akcí.  

 
 

USNESENÍ 
61/04/16 P ČMKU uděluje napomenutí Pudl klubu za chybně zpracovávanou dokumentaci 
62/04/16 P ČMKU na základě doložených vyšetření na DOV pozastavuje doživotně chovnost psovi plemene 

King Charles španěl FALADOVI Z MEDOUŠKU, ČLP/KCS/1271/15 
63/14/16 P ČMKU schvaluje jednomyslně úpravy Zápisního řádu ČMKU – čl. XII Zápis do registru: 

- bod 1. ZŘ - doplnit na konec odstavce: Toto se netýká plemen zapisovaných v národním 
registru (N Reg). 

- bod 2. ZŘ - doplnit na konec odstavce: Jedinci zapsaní ve zvláštním registru smí být v chovu 
spojováni výhradně s partnery zapsanými v řádném rejstříku (FCI) plemenné knihy ČMKU tzn. 
jedinci s plným průkazem původu (ve všech třech generacích uvedeno jméno a číslo zápisu 
plemenné knihy FCI daného jedince). 
Jedinou výjimkou tvoří spojení dvou jedinců, kteří jsou třetí generací Z Registru, protože jejich 
potomci již mají plnohodnotný rodokmen. 

- bod 3. ZŘ - doplnit do 1. věty: Do národního registru se zapisují plemena nebo rázy, které jsou ve 
šlechtění, tedy neuznané FCI (český horský pes, chodský pes, pražský krysařík, vícebarevný pudl 
atd.), a to i tehdy, nemají-li zapisovaní psi kompletní 3 generace. 

- bod 3. ZŘ – doplnit na konec odstavce: U plemen zařazovaných do N Reg se smějí spojovat i 
jedinci s nekompletními generacemi v průkazu původu, a to včetně P Reg, nikoliv však dva 
jedinci v P Reg. 
Úprava platí pro krytí uskutečněná od 1.5.2016. 

 
 
 
Zasedání ukončeno:   15:15 
Příští zasedání:   26.5.2016  od 10:00, Poněšická obora 
Zapsala:   I. Jarošová 
Za správnost:   MVDr. L. Široký   


