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Zápis č. 24 
ze zasedání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU)  

dne 6.10.2017 v Hluboké nad Vltavou 
 
Přítomni:  
P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, J. Janda, M. Kašpar, Ing. P. Pletka, I. Nováková, J. 

Kudrnáčová 
Za DR:  M. Krinke  
Tisková mluvčí: V. Tichá 
Omluveni: O. Vondrouš  
 
Program:  

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání  
2. Zprávy z komisí 
3. Ekonomika ČMKU 1-8/2017 
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, byl pozván na dnešní jednání. Předseda pověřil účastí na jednání 
jednatelku. Jednatelka klubu byla informována, že aktivity některých členů klubu nejsou v souladu 
s řády ČMKU. P ČMKU vyzvalo klub k doložení zápisu z členské schůze a odsouhlasených změn, k 
doložení provedených úprav ve spolkovém rejstříku a k aktualizaci webových stránek. Doporučilo 
zveřejňovat aktuální informace o schválených změnách na webu BC, včetně úprav ve statutárním 
zastoupení BC. Po doplnění požadovaného bude zástupce klubu pozván na doplňující jednání.   

 

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

zpětnou vazbu z vědecké komise FCI, že se problematikou budou zabývat; ukončeno. 
 

• 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 – viz zápis z jednání výstavní komise 
14.9.2017; ukončeno.  

 
Ad Zápis z jednání Komise pro chov a zdraví ze dne 25.5.2017     
Ad 2)  P ČMKU vyžádalo vyjádření na majitelce psa – majitelka byla požádána o předložení smlouvy o zapůjčení 

psa – doloženo. Dle předložené smlouvy nebyl pes zapůjčen ke krytí. P ČMKU za těchto okolností 
neshledalo porušení řádu ze strany majitelky psa. 
Schváleno jednomyslně 
 

Ad VK 12.6.2017 
Ad 2) Odvolání proti rozhodnutí o pozastavení vystavování – vzhledem k neúčasti odvolávající se strany byla 

plánovaná osobní schůzka zrušena. Dle vyjádření posuzujícího rozhodčího se případ týkal pouze majitelky 
psa, nikoli jejího manžela. Postih pro paní Mikulu zůstává i nadále v platnosti, P ČMKU tímto ruší postih pro 
pana Mikulu.  
 

1/6/17 Stížnost majitele jedince plemene německá doga na jednání KCH německých dog a rozpor mezi dvojím 
vyhodnocením paternity – k případu byly předloženy výsledky genetických testů z forenzní laboratoře 
Bulovka (nemá akreditaci ISAG, na protokolech nebyla ověřena identita odebíraných jedinců) a Genomie 
(akreditovaná laboratoř ISAG, odběry provedeny a potvrzeny veterinárními pracovišti, odebráno za 
přítomnosti činovníka klubu). P ČMKU považuje výsledky dodané laboratoří Genomia za jednoznačně 
validní. 
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 Schváleno jednomyslně  
 
3/6/17 Nesouhlas KCH polských ovčáků nížinných se sídlem v Praze s rozšiřováním aprobací – opakované zaslání 

téhož dotazu (potřetí) – bude znovu vysvětleno a další korespondence na toto téma již nebude řešena.  
 Odpoví: V. Tichá a I. Jarošová  
 Schváleno jednomyslně  
  
5/8/17 Žádost o přijetí FCI neuznaného plemene Buldogue Campeiro (Brazílie) – P ČMKU žádá o doložení 

standardu v jednom z jazyků FCI, ideálně v AJ. Prozatím nedodáno, úkol trvá, zaurgovat. 
 
7/8/17 Stížnost na CHS Miss Mallorca – porušení normativů ČMKU, FCI, zákona na ochranu zvířat (krytí psa 

s nesplněným minimálním věkem, nesplněn věk pro RTG DKK, pes má nestandardní zbarvení) –  
Moloss Club podal vysvětlení (nechtěné krytí, chovatelka penalizována) včetně protokolu z bonitace a 
odpovídajících DKK, DLK vyhotovených v 18 měsících věku psa.  O zařazení do chovu rozhoduje výhradně 
chovatelský klub. Na základě doložených podkladů P ČMKU neshledalo pochybení v doložených 
podkladech.  
Schváleno jednomyslně  

 
14/8/17 Žádost ČMKJ o schválení termínů MVP v ČB: 
 10-11/10/2020 – termín nebyl schválen FCI, nový termín: 3-4/10/2020 
 17-18/4/2021; 9-10/10/2021; 23-24/4/2022; 8-9/10/2022 – o těchto termínech bude FCI jednat později 

Schváleno jednomyslně, schválení podléhá FCI 
 

• Archív – předložena úprava skartačního plánu 

Schváleno jednomyslně s okamžitou platností 

 

2. Zprávy z komisí 

Komise pro rozhodčí 
Zápis ze setkání konzultantů 21.9.2017        PŘÍLOHA 1 
P ČMKU bere na vědomí 
 
Návrh úpravy řádu pro jmenování rozhodčích: 
Závěrečné zkoušky při rozšíření kvalifikace rozhodčího podle bodu 1)- praktická zkouška bod e) 
Praktické zkoušky se uskutečňují na výstavě se zadáváním CAC v ČR. Zkoušející rozhodčí budou domluveni při 
teoretické zkoušce. Případnou změnu může povolit předseda KR. Zkoušejícím je rozhodčí z ČR, který plemeno na 
určené výstavě posuzuje a který musí být předem o zkoušce informován. Zkoušku si s pořadatelem výstavy a 
zkoušejícím rozhodčím domluví čekatel. Na výstavě, na které je zkoušen, nemůže čekatel rozšiřující si aprobaci 
hospitovat na další plemeno, vystavovat nebo posuzovat. Na plemeno, na které probíhá zkouška, nemůže být 
povolena hospitace dalšímu čekateli. 
 
Závěrečné zkoušky při rozšíření kvalifikace rozhodčího podle bodu 2)-  zkoušky bod f) 
Zkouška čekatelů se musí skládat z teoretické zkoušky pro danou skupinu plemen a praktické zkoušky pro jedno 
plemeno nebo více plemen ze skupiny. Teoretické zkoušky je možné dělat postupně. Aprobace na plemena ve 
skupině může být přiznána až po absolvování teoretické zkoušky na celou skupinu a praktické zkoušky. Praktické 
zkoušky se uskutečňují na výstavě se zadáváním CAC v ČR. Zkoušející rozhodčí budou domluveni při poslední 
teoretické zkoušce v rámci skupiny FCI. Případnou změnu může povolit předseda KR. Zkoušejícím je rozhodčí z ČR, 
který plemeno/plemena na určené výstavě posuzuje a který musí být předem o zkoušce informován. Zkoušku si 
s pořadatelem výstavy a zkoušejícím rozhodčím domluví čekatel. Na plemeno, na které probíhá zkouška, nemůže být 
povolena hospitace dalšímu čekateli. Účast na závěrečné praktické zkoušce je podmíněna souhlasem garanta. 
V případě neúspěchu na teoretické i praktické zkoušce může být čekatel s odstupem ½ roku opakovaně přezkoušen 
a to pouze 2x  (základní zkouška + 2x zkouška opravná) 
 – vyvěsit k připomínkování, aby mohl vejít v platnost od 1.1.2018 
Schváleno jednomyslně  
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Protokol z teoretických rozšiřovacích zkoušek 27.9.2017 

Nováková , Ing. Zuzana bostonský teriér prospěla 

Cepková Renata 

bernský salašnický pes prospěla 

novofundlandský pes prospěla 

svatobernardský pes prospěla 

Rybárová, Mgr. Václava pražský krysařík prospěla 

Kučerová Martina 

černý teriér prospěla 

hovawart prospěla 

mallorská doga prospěla 

pyrenejský mastin prospěla 

tibetská doga prospěla 

Karban Antonín 

černý teriér prospěl 

neapolský mastin prospěl 

pyrenejský mastin prospěl 

pyrenejský horský pes prospěl 

tibetská doga prospěl 

Bušta, Ing. Jan 

lhasa apso prospěl 

pekingský palácový psík prospěl 

shih-tzu prospěl 

tibetský španěl prospěl 

tibetský teriér prospěl 

Fairaislová Lenka 

černý teriér prospěla 

hovawart prospěla 

mallorská doga prospěla 

novofundlandský pes prospěla 

tibetská doga prospěla 

Vaníčková Kristina 

akita inu prospěla 

basenji prospěla 

eurasier prospěla 

faraónský pes prospěla 

chow chow prospěla 

karelský medvědí pes prospěla 

ruskoevropská lajka prospěla 

shiba prospěla 

thajský ridgeback prospěla 

západosibiřská lajka prospěla 

Plundra Milan 

velký švýcarský salašnický pes prospěl 

Leonberger prospěl 

novofundlandský pes prospěl 

P ČMKU bere na vědomí výsledky teoretických zkoušek. 
 
O. Nehyba - žádost o zařazení do mezinárodních rozhodčích 
Schváleno jednomyslně – P ČMKU jmenuje O. Nehybu mezinárodním rozhodčím ČMKU  
 
Návrh termínů akcí pro rozhodčí: 
25.10.2017 teoretické rozšiřovací zkoušky 
2.11.2017 teoretické rozšiřovací zkoušky 
22. a 23.11.2017  seminář pro čekatele 
30.11.2017 závěrečné teoretické zkoušky pro čekatele (praktické zkoušky je třeba ukončit v souladu s řádem 

pro jmenování rozhodčích, tj. po min. 1 roku od vstupních zkoušek) 
7.12.2017 vstupní zkoušky   
Schváleno jednomyslně  
 



 4 

Zápis z jednání Výstavní komise dne 14.9.2017      PŘÍLOHA 2 
Ad 4) Ekvivalent národního vítěze zaslala Itálie, Rumunsko, Slovensko, Rakousko – info bude rozesláno 
pořadatelům výstav.  
Schváleno jednomyslně  
 
Ad 5) Komise pro rozhodčí pozve rozhodčího k projednání případu 
Schváleno jednomyslně  
 
Ad 6) P ČMKU nesouhlasí se zrušením pořádání akcí plemen sk. II. Dokud nebude plemeno jihovýchodoevropský 
ovčák převedené do jiného klubu, je Pannonia klub povinen pořádat klubové akce i pro toto plemeno a tedy 
upravit termíny svých klubových akcí tak, aby nezasahovaly do chráněných termínů. 
Schváleno jednomyslně  
 
2) Žádost VK o stanovení postupu při udělování postihu - postih závisí na důvodu, lze použít samostatně zákaz 
vystavování pro vystavovatele nebo psa i kombinovat obě varianty. 
Zápis schválen jednomyslně  
 

Zápis z jednání komise pro chov a zdraví dne 14.9.2017     PŘÍLOHA 3 
2) Normativ KCH švýcarských salašnických psů týkající se určování chovnosti prověří I. Nováková  
Schváleno jednomyslně  
Zápis schválen jednomyslně  
 

Zápis z jednání Rady plemenných knih dne 18.9.2017     PŘÍLOHA 4 
Zápis schválen jednomyslně  
  

Dostihová a coursingová komise 

Protest proti výsledku - přeměření feny vipeta Abigail Lovely Bono Venandi proběhlo v souladu s dostihovým 

řádem dne 27.9.2017 v sídle ČMKU. Bylo konstatováno, že výška feny je do 48cm a vyhovuje tedy kategorii 

KLASIK. Podaný protest je tímto zamítnut, složená jistina propadá. 

 

Zápis z jednání komise FCI pro pracovní psy      PŘÍLOHA 5 
P ČMKU bere na vědomí, standardní poplatek je možné proplatit 
 

SW komise – schůzka s firmou Merz 4.10.2017 
- Merz zajistil projektového managera, který zajistí kontrolu nad zpracováním zadaných úkolů 

- Nesplněné úkoly (vyjma nových projektů) budou dokončeny do konce roku 2017 

 

3. Ekonomika 

• MVDr. L. Široký seznámil členy P ČMKU s hospodařením v porovnání s rozpočtem a se zůstatky na účtech 
k 31.8.2017 

• Vzhledem ke kladnému hospodářskému výsledku budou klubům, které zaplatily včas, vráceny členské 
příspěvky na rok 2017 a poměrná část dle účasti na výstavě DuoCACIB (hrazeno z rozpočtu DuoCACIB) 
Schváleno jednomyslně  
 
  

4. Došlá pošta 
 
1/10/17 Dotaz dostihové rozhodčí na funkci vedoucího ekipy ve vztahu k nominovaným rozhodčím -  P ČMKU 

vyžádá vyjádření DaCK  
Návrh na vyhotovení jednotného dresu pro reprezentaci – P ČMKU zváží možnosti 

 
2/10/17 Žádost ČMKJ o přijetí plemene italský segugio krátkosrstý (č. standardu 337), zastřeší KCH honičů 

Schváleno jednomyslně  
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3/10/17 Žádost o povolení výjimky při inseminaci:   

Anglický bulteriér 
- Fena Rút Perla Jas-Ver (ČLP/BT/12495) 

- Pes Notorious Never Say Never (RN25742701) 

Krytí musí proběhnout v souladu s předpisy příslušného chovatelského klubu a ČMKU.   

Schváleno jednomyslně   

4/10/17 Žádost KCHMPP a Bouvier des Flandres klubu o přijetí plemene ardenský bouvier (č. standardu 171) – P 
ČMKU zařazuje plemeno  do Bouvier des Flandres klubu, kam přísluší. O zařazení bude informován ČKS. 
Schváleno jednomyslně  

 
 

5. Dozorčí rada ČMKU  
Předseda DR ČMKU seznámil P ČMKU s aktuálně projednávanými případy: 
- Kontrola dokladů hotovo 1. pol. 2017 

- 9/3/17 Whippet klub - návrh na postih – DR ČMKU prošetřila a uzavřela – podezření na chov na české 
feně v Maďarsku nebyla potvrzena MEOE 

- Případ psa ve spoluvlastnictví rozhodčích dořeší DR ČMKU s Komisí pro rozhodčí – úkol trvá 

- P ČMKU požádalo DR ČMKU o kontrolu stanov klubů, zejména zda prošly zákonnou transformací na 
spolek, kontrola probíhá, termín doručení normativů od členských subjektů ČMKU je 31.12.2017. 
 

 

6. Různé 

• P ČMKU zváží možnost vyslat delegáta ČMKU na zasedání vědecké komise FCI, aby osobně prodiskutoval 

možnosti schválení českých národních plemen 

• Seminář pes a právo – ČMKU byla požádána o spolupráci na základě barterové dohody 

Schváleno jednomyslně, za ČMKU bude jednat V. Tichá   

• Směrnice pro zápis do PP: přidat bod 7. Přeregistrace psa/feny mezi chovné jedince může být zapsána 

plemennou knihou pouze u jedinců se zápisovým číslem ČMKU v majetku českého rezidenta. 

Schváleno jednomyslně  

• Předseda ČMKU se zúčastní jednání v Bratislavě s delegáty Slovenska na zasedání GE FCI v Lipsku 

Projednání podpory kandidatury ČMKU na pořádání světové výstavy psů 

– P ČMKU souhlasí 

 
 

 

USNESENÍ 
 
146/10/17 P ČMKU schvaluje úpravy skartačního plánu 
147/10/17 P ČMKU schvaluje předložené úpravy Řádu pro jmenování rozhodčích k připomínkování, a to 

body: 
Závěrečné zkoušky při rozšíření kvalifikace rozhodčího podle bodu 1) - praktická zkouška bod e) 
Závěrečné zkoušky při rozšíření kvalifikace rozhodčího podle bodu 2) -  zkoušky bod f) 

148/10/17 P ČMKU schvaluje vrácení členských příspěvků + poměrné části dle účasti na výstavě DuoCACIB 
klubům, které uhradily členské příspěvky v řádném termínu  

149/10/17 P ČMKU jmenuje O. Nehybu mezinárodním rozhodčím ČMKU 
150/10/17 P ČMKU schvaluje úpravu směrnice pro zápis do PP – nově bod 7. Přeregistrace psa/feny mezi 

chovné jedince může být zapsána plemennou knihou pouze u jedinců se zápisovým číslem ČMKU 
v majetku českého rezidenta. 
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Zasedání ukončeno:   18:00 
Příští zasedání:   čtvrtek 16.11.2017 od 10:00 v Praze 
Zapsala:   I. Jarošová 
Za správnost:   MVDr. L. Široký    
 
Prosincové zasedání:  pátek 15.12.2017 od 10:00 v Brně  
 


