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Zápis č. 25 
ze zasedání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU)  

dne 15.11.2017 v Praze 8 
 
Přítomni:  
P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, J. Janda, M. Kašpar, Ing. P. Pletka, I. Nováková, J. 

Kudrnáčová, O. Vondrouš 
Za DR:  M. Krinke - omluven 
Tisková mluvčí: V. Tichá 
 
 
Program:  

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání  
2. Zprávy z komisí 
3. Ekonomika ČMKU 1-10/2017 
4. Došlá pošta 
5. Dozorčí rada ČMKU  
6. Různé 

 
 

Zpráva z generálního zasedání FCI v Lipsku       PŘÍLOHA 1 
 
Česká kynologie zaznamenala největší úspěch:  
ČMKU se stala pořadatelem světové výstavy v roce 2021. 
Veronika Chrpová Kučerová se stala členem vědecké komise FCI 
Terminář akce: 
29-31/8/2021 Generální zasedání FCI 
1/9/2021 Mezinárodní výstava 
2-5/9/2021 Světová výstava 
 

 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 
1/5/16 Žádost o prozatímní členství a navázání spolupráce s Boerboel Clubem CZ, z.s. –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.  

- Jednatelka klubu požádala o informativní schůzku, aby informovala o novinkách týkajících se Boerboel 
Clubu. Z vyjádření jednatelky vyplývá, že klub nedisponuje členy, kteří by byli schopni podávat informace 
zájemcům o plemeno. Nově zřízené webové stránky jsou bez konkrétních klubových informací. Z 
hlediska P ČMKU není činnost klubu řádně zajištěna a klub nepůsobí funkčním dojmem.     

- Po proběhlých soudních sporech není plemeno boerboel v současné době zastřešeno KUSA (= partner 
FCI v zemi původu plemene), KUSA nesmí vystavovat PP ani plemeno zastřešovat. Vzhledem k této 
skutečnosti plemeno nesplňuje podmínky pro ne-FCI plemena registrovaná ČMKU.  Zastřešení plemene 
boerboel v ČMKU bude předmětem dalšího jednání. 

5/8/17 Žádost o přijetí FCI neuznaného plemene Buldogue Campeiro (Brazílie) – P ČMKU požádalo o doložení 
standardu v jednom z jazyků FCI, ideálně v AJ. Dle informace majitelky země původu nedisponuje 
překladem. Pokud majitelka předloží ověřený překlad standardu do českého jazyka, bude se P ČMKU 
možností zastřešení plemene dále zabývat. Prozatím odloženo. 

 
Komise pro rozhodčí 
Připomínky k návrhu úpravy řádu pro jmenování rozhodčích: 
P ČMKU se věnovala zaslaným připomínkám k navrženým změnám řádu, Komise pro rozhodčí připomínky 
zpracuje a předloží k definitivnímu schválení na příštím jednání, a to včetně případného doplnění pověření pro 
výstavy.  
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Schváleno jednomyslně  
 
Ad Zápis z jednání komise pro chov a zdraví dne 14.9.2017      
2) Normativ KCH švýcarských salašnických psů týkající se určování chovnosti prověřila I. Nováková  
Bonitace neukončena, klub nemá taxativně stanoveny vylučující vady, které jsou nad rámec určený standardem. 
Klub doporučil majiteli nechat zhotovit RTG chybějících zubů, zda jsou založeny. 
P ČMKU doporučuje klubu vyjmenovat do bonitačního řádu vylučující vady z chovu, které nejsou uvedeny ve 
standardu. Určení chovnosti/nechovnosti psa je výhradně v kompetenci klubu. 
Schváleno jednomyslně  
 
SW komise – schůzka s firmou Merz 4.10.2017 
Naplánovat schůzku v prosinci, shrnutí dokončených úkolů. 
 
1/10/17 Dotaz dostihové rozhodčí na funkci vedoucího ekipy ve vztahu k nominovaným rozhodčím -  P ČMKU 

vyžádalo vyjádření DaCK. Prozatím doručeno vyjádření předsedy DaCK. 
Návrh na vyhotovení jednotného dresu pro reprezentaci – DaCK může vypracovat návrh na jednotné 
dresy, zálohové financování prostřednictvím ČMKU je možné. 

 
 

2. Zprávy z komisí 

Zápis z jednání Komise pro rozhodčí ze dne 25.10.2017     PŘÍLOHA 2 
Bod 5) V. Kučerová Chrpová – P ČMKU doporučuje dokončit nejprve sk. IX FCI 
Zápis schválen jednomyslně s úpravou bodu 5 

 
Teoretické rozšiřovací zkoušky 25.10.2017 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

Frnčo  Ladislav 

australský teriér prospěl 

border teriér prospěl 

jagdteriér prospěl 

welsh teriér prospěl 

Frnčová Lenka 
afgánský chrt prospěla 

whippet prospěla 

Raba, MUDr. Milan 
havanský psík prospěl 

king charles španěl neprospěl 

Márová Petra bedlington teriér prospěla 

Hutěčka Vladimír 

erdelteriér prospěl 

australský teriér prospěl 

australský silky teriér prospěl 

cairn teriér prospěl 

český teriér prospěl 

dandie dinmont teriér prospěl 

manchester teriér prospěl 

skye teriér prospěl 

skotský teriér prospěl 

stafordšírský bulteriér prospěl 

yorkšírský teriér prospěl 

Lysák, Ing. Radovan 

akita  prospěl 

shiba  prospěl 

samojed prospěl 

Maślanka, MUDr. Tadeáš deerhound prospěl 

Eichacker, MVDr. Klára 
Jack Russell teriér prospěla 

Parson Russell teriér prospěla 
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Smékal Dalibor 

americký stafordšírský teriér prospěl 

erdelteriér prospěl 

bulteriér prospěl 

miniaturní bulteriér prospěl 

jagdteriér prospěl 

sealyham teriér prospěl 

skye teriér prospěl 

stafordšírský bulteriér prospěl 

yorkšírský teriér prospěl 

australský teriér prospěl 

Frolíková Veronika 
polský chrt prospěla 

sloughi prospěla 

Kubeš Robert 

foxteriér hrubo/hladkosrstý prospěl 

bulteriér prospěl 

miniaturní bulteriér prospěl 

Fairaislová Lenka 

bordeauxská doga prospěla 

landseer prospěla 

leonberger prospěla 

německý boxer prospěla 

shar-pei prospěla 

španělský mastin prospěla 

tosa inu prospěla 

P ČMKU bere na vědomí výsledky zkoušek. 
 
Závěrečné teoretické zkoušky 2.11.2017 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

Kučerová  Martina 

dobrman prospěla 

leonberger prospěla 

německý pinč prospěla 

trpasličí pinč prospěla 

shar-pei prospěla 

Střalková, Mgr Naděžda 

australský honácký pes prospěla 

australská kelpie prospěla 

holandský ovčák krátkosrstý prospěla 

holandský ovčák dlouhosrstý prospěla 

kolie krátkosrstá prospěla 

kolie dlouhosrstá prospěla 

podhalaňský ovčák prospěla 

polský ovčák nížinný prospěla 

šeltie prospěla 

Karban Antonín 

bordeauxská doga prospěl 

landseer prospěl 

novofundlandský pes prospěl 

španělský mastin prospěl 

tosa inu prospěl 

Mervová Darina 

curly coated retriever prospěla 

chesapeake bay retriever prospěla 

flat coated retrever prospěla 

nova scotia duck tolling 
retriever prospěla 

labradorský retriver prospěla 
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zlatý retriever prospěla 

Janda Jiří 

argentinská doga neprospěl 

anglický mastif prospěl 

bullmastif prospěl 

neapolský mastin prospěl 

pyrenejský horský pes prospěl 

rotvajler prospěl 

shar-pei prospěl 

tibetská doga prospěl 

Grygarová Alexandra 

australská kepie prospěla 

australský honácký pes prospěla 

beauceron prospěla 

německý ovčák prospěla 

welsh corgi cardigan prospěla 

welsh corgi pembroke prospěla 

Semeráková Michaela 
samojed prospěla 

německý špic prospěla 

P ČMKU bere na vědomí výsledky zkoušek. 
 
Praktické rozšiřovací zkoušky - MVP České Budějovice 07. - 08.10.2017 

rozhodčí plemena prospěl/neprospěl 

Jindřichovská Jarmila, Ing. flat coated retriever prospěla 

Kašpar Radim, Ing. 

curly coated wheaten retriever prospěl 

flat coated retriever prospěl 

chesapeake bay retriever prospěl 

nova scotia duck tolling retriever prospěl 

labradorský retriever prospěl 

zlatý retriever prospěl 

Rybárová Václava, Mgr. pražský krysařík prospěla 

Cepková Renata 

bernský salašnický pes prospěla 

svatobernardský pes prospěla 

novofundlandský pes prospěla 

Nováková Zuzana, Ing. 
čivava prospěla 

bostonský teriér prospěla 

Plundra Milan 

leonberger prospěl 

novofundlandský pes prospěl 

velký švýcarský salašnický pes prospěl 

P ČMKU jmenuje rozhodčí, kteří prospěli, rozhodčími s aprobacemi pro výše uvedená plemena. 
 

Zpráva z ME v coursingu         PŘÍLOHA 3 
P ČMKU bere na vědomí, standardní poplatek vedoucímu ekipy je možné vyplatit 
 
Zpráva z ME v dostizích         PŘÍLOHA 4 
P ČMKU bere na vědomí, standardní poplatek vedoucímu ekipy je možné vyplatit 
 
 
3. Ekonomika 

MVDr. L. Široký seznámil členy P ČMKU s hospodařením v porovnání s rozpočtem k 1.11.2017 
Inventura účtů – sepsat zůstatky a doložit, z čeho se skládají 
P ČMKU jmenuje inventární komisi ve složení: Ing. J. Kubeš, I. Nováková, I. Jarošová  + 1 člen DR ČMKU  
 
 

4. Dozorčí rada ČMKU  
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Pro nepřítomnost zástupce DR ČMKU bude předmětem příštího jednání  
 
 

5. Došlá pošta 
 

1/11/17 Stížnost na vedoucího ekipy – P ČMKU předává k projednání DaCK  
 
2/11/17 Žádost Boxer klubu o příspěvek na Atibox – MS stopařů – P ČMKU schvaluje standardní částku dle usn. 

44/08/11 
Schváleno jednomyslně  
 

3/11/17 Žádost o výjimku při přijetí čekatele – projedná Komise pro rozhodčí 
 
4/11/17 KCH belgických ovčáků – žádost o řešení případu zfalšovaných dokladů CHS PERLA MAHAGON + PEARL 

OF THE MOON – P ČMKU pozve obě chovatelky k jednání za účasti chovatelského klubu. Jednání 
29.11.2017 od 10:00, zúčastní se MVDr. L. Široký, M. Václavík, Ing. J. Kubeš, V. Tichá. 
Do vyřešení případu P ČMKU pozastavuje E. Hájkové funkci rozhodčí ČMKU.  

 
5/11/17 Žádost ČMKJ o zařazení plemene smalandský honič (č. standardu 129) do KCH honičů.  
 Schváleno jednomyslně  
 
6/11/17  Žádost ČMKJ o schválení CACT, CACIT akcí na rok 2018     PŘÍLOHA 5 
 Schváleno jednomyslně, schválení CACIT podléhá FCI 
 
7/11/17 Žádost o povolení výjimky při inseminaci:   

Francouzský buldoček 
- Fena Al Alba de Porter Bull (CMKU/FB/8708/-16/15) 

- Pes Le Tresor du Monde (CKC1128903) 

Rhodéský ridgeback 
- Fena Baahi Pro Amicitia (CMKU/RR/8333/14) 

- Pes Ridge’s Star Perseus (RKF3975201) 

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

8/11/17 Žádost KP chodského psa o rozšíření zkoušek pro vystavení národního certifikátu o zkoušky:  HWT, ZPS1, 
ZPO1, ZZP1, ZLP1, ZVP1, ZTV1, ZZS1, ZZP-C, ZLP-C, ZTV-C, RH-FA, RH-FLA, RH-TA,RH-LA, RH-WA.   

 Schváleno jednomyslně s platností od 1.1.2018 
 
9/11/17 Problematika importovaných jedinců plemen barvářů, nepředání PP CHS Z MĚDNÍKU – předseda klubu a 

chovatel budou pozváni k jednání 29.11.2017 od 12:00, jednání se zúčastní I. Nováková, Ing. J. Kubeš, V. 
Tichá  

 
 

6. Různé 

- Návrh na zařazení psů s oceněním Šampiona krásy a výkonu do třídy šampionů/vítězů – P ČMKU 
souhlasí, vyvěsit k připomínkování 

- Příprava vyhledávače čipů na webu ČMKU – zjistit možnosti vyhledávání identifikace psa/feny dle čísla 
čipu na webu ČMKU, zajistí sekretariát + I. Nováková  

- Zákon o veterinární péči: Povinnost hlášení pěti a více fen se vztahuje na všechny chovatele – V. Tichá 
požádá tiskového mluvčího SVS o vysvětlení psů, na které se vztahuje výjimky, tedy co je myšleno 
služebními psy, psy se zvláštním výcvikem atd.  
Zveřejňování majitelů pěti a více fen na webu SVS – sekretariát vznese dotaz na ÚOOÚ, zda právně 
odpovídá. 
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- TV Barrandov, reportáž o V. Obermajerové – sekretariát vznese dotaz na chovatelku k objasnění 
detailů  

- Revize recipročních dohod – nesrovnalosti v dohodě s Ruskem, ze strany RKF přislíbena neprodlená 
náprava.          PŘÍLOHA 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

USNESENÍ 
 
151/11/17  P ČMKU jmenuje rozhodčí s těmito aprobacemi: 

rozhodčí plemena 

Jindřichovská Jarmila, Ing. flat coated retriever 

Kašpar Radim, Ing. 

curly coated wheaten retriever 

flat coated retriever 

chesapeake bay retriever 

nova scotia duck tolling retriever 

labradorský retriever 

zlatý retriever 

Rybárová Václava, Mgr. pražský krysařík 

Cepková Renata 

bernský salašnický pes 

svatobernardský pes 

novofundlandský pes 

Nováková Zuzana, Ing. 
čivava 

bostonský teriér 

Plundra Milan 

leonberger 

novofundlandský pes 

velký švýcarský salašnický pes 

 
152/11/17 P ČMKU pozastavuje E. Hájkové funkci rozhodčí ČMKU.  
 
153/11/17 P ČMKU schvaluje úpravu směrnice pro certifikáty pro plemeno chodský pes – doplnění zkoušek 

HWT, ZPS1, ZPO1, ZZP1, ZLP1, ZVP1, ZTV1, ZZS1, ZZP-C, ZLP-C, ZTV-C, RH-FA, RH-FLA, RH-TA,RH-LA, 
RH-WA.  Platnost od 1.1.2018 

 
 
 
 
 
 
Zasedání ukončeno:   15:30 
Příští zasedání:   pátek 15.12.2017 od 12:00 v Brně 
Zapsala:   I. Jarošová 
Za správnost:   MVDr. L. Široký    


