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Zápis č. 26 

ze společného zasedání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) a dozorčí rady ČMKU (DR 

ČMKU) dne 15.12.2017 v Brně 

 

Přítomni:  

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

Kudrnáčová, O. Vondrouš 

DR ČMKU:  M. Krinke, H. Matějeková, P. Márová  

Tisková mluvčí: V. Tichá 

Omluveni: P. Kalaš, Ing. R. Fiala  

 

 

Program:  

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání  

2. Zprávy z komisí 

3. Ekonomika ČMKU 1-11/2017 a rozpočet na rok 2018 

4. Dozorčí rada ČMKU  

5. Došlá pošta 

6. Různé 

 

  

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 

Ad plemeno boerboel  - 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.  

P ČMKU rozhodlo, že chov plemene boerboel prostřednictvím ČMKU bude zastřešen i nadále. Nově vydané 

importy vydané ne-FCI organizací země původu nemohou být v ČMKU zapisovány, stejně jako doposud. 

Moloss Club je i nadále garantem za plemeno, měl by podávat aktuální informace o případných novinkách 

v plemeni. 

 

5/8/17 Žádost o přijetí FCI neuznaného plemene Buldogue Campeiro (Brazílie) – majitelka předložila ověřený 

překlad standardu do českého jazyka - P ČMKU schvaluje přijetí plemene do skupiny ne-FCI plemen, 

zastřešuje KCH málopočetných plemen psů.  

 Schváleno jednomyslně  

 

Ad připomínky k návrhu úpravy řádu pro jmenování rozhodčích: 

Řád schválen jednomyslně v předloženém znění      PŘÍLOHA 1 

Průvodní manuál bude zveřejněn jako příloha k řádu      PŘÍLOHA 2 

 

Ad Zápis z jednání komise pro chov a zdraví dne 14.9.2017      

2) Normativ KCH švýcarských salašnických psů týkající se určování chovnosti - projednán dotaz majitele, P ČMKU 

se ztotožnilo se zaslanou odpovědí.  

 

SW komise – schůzka s firmou Merz 4.10.2017 

Schůzku svedením firmy je třeba naplánovat na leden. 

Zodpovídá: I. Jarošová   

 

Ad Zápis z jednání Komise pro rozhodčí ze dne 25.10.2017 
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P ČMKU obdrželo další reakci KCH polských ovčáků nížinných na rozhodnutí P ČMKU. Komise pro rozhodčí pozve 

zástupce klubu na osobní jednání. 

 

1/11/17 Stížnost na vedoucího ekipy – P ČMKU předává k projednání DaCK, zaurgovat vyjádření komise 

 

4/11/17 KCH belgických ovčáků – žádost o řešení případu zfalšovaných dokladů CHS PERLA MAHAGON + PEARL 

OF THE MOON – Chovatelka PERLA MAHAGON se dostavila k jednání, zastupovala i svou dceru. Chovatelka 

objasnila příčinu zfalšovaného dokladu a následně byla upozorněna, že za předloženou dokumentaci 

k jedinci zodpovídá výhradně majitel jedince.  

V návaznosti na Zápisní řád ČMKU čl. X, bod 9 P ČMKU pozastavuje zápis štěňat na CHS PERLA MAHAGON 

+ PEARL OF THE MOON, včetně zákazu chovu na jedincích v majetku obou chovatelek (k dnešnímu datu), 

na období 1 roku, tj. do 14.12.2018. 

Schváleno jednomyslně  

 

9/11/17 Problematika importovaných jedinců plemen barvářů, nepředání PP CHS Z MĚDNÍKU – zástupci klubu a 

chovatel byli pozváni k jednání. S klubem byly projednány standardní postupy při vyřizování dokumentace.  

Projednán přestupek chovatele – chovatel se na jednání nedostavil. Nevydání exportních PP při prodeji 

štěňat do zahraničí, PP zlikvidovány. V návaznosti na Zápisní řád ČMKU čl. X, bod 9 P ČMKU pozastavuje 

zápis na CHS Z MĚDNÍKU včetně zákazu chovu na jedincích v majetku chovatele (k dnešnímu datu), na 

období 1 roku, tj. do 14.12.2018. 

Duplikáty zničených PP může plemenná kniha vystavit při dodržení standardních postupů Zápisního řádu 

ČMKU. 

 

 Návrh na zařazení psů s oceněním Šampiona krásy a výkonu do třídy šampionů/vítězů – připomínkování 

běží do 28.12.2017 

 

 Příprava vyhledávače čipů na webu ČMKU – zjistit možnosti vyhledávání identifikace psa/feny dle čísla čipu 

na webu ČMKU, zajistí sekretariát + I. Nováková -  zkontaktovat programátora a webmastera 

 

 Zákon o veterinární péči – ČMKU obdržela odpověď z ÚOOÚ. ČMKU požádá právníka o oslovení MZe 

v souvislosti s eventuální úpravou zákona.  

 

 TV Barrandov, reportáž o V. Obermajerové – chovatelka se v místě bydliště nezdržuje, korespondence 

nevyzvednuta - v návaznosti na Zápisní řád ČMKU čl. X, bod 9 P ČMKU pozastavuje zápis štěňat na CHS 

TABAT do uspokojivého vyřešení případu. ČMKU se obrátí na příslušnou KVS s žádostí o zařazení mezi 

účastníky řízení.  

 

 Revize recipročních dohod – RKF zaslalo vlastní podmínky, P ČMKU žádá Výstavní komisi ČMKU o 

neodkladné řešení současného stavu. Návrh řešení je třeba dodat k následujícímu jednání P ČMKU.  

  

     

2. Zprávy z komisí 

 

Zápis z jednání Výstavní komise ČMKU dne 4.12.2017     PŘÍLOHA 3 

2) Žádosti o výstavy se podávají do 15.8. předchozího roku.  Žádost nebyla doložena žádnými podklady a 

požadovaná akce se má konat v termínu NVP v Olomouci (chráněný termín, který byl uvolněn pouze pro 

akce, které byly nahlášeny již v době změny tohoto termínu) - nelze projednávat. 

Jednomyslně neschváleno 
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3)  P ČMKU souhlasí s návrhem VK a vyslovuje K. Kunové zákaz vystavování na 2 roky, od 12. 12. (poslední 

uhrazený poplatek – NVP Brno), tj. do 11.12.2019 

5)  Pozvat na jednání rozhodčího, pořadatele a vystavovatele, za ČMKU se zúčastní MVDr. L. Široký, M. 

Václavík + zástupce VK  

Pro pozvání:  MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, Ing. P. Pletka, O. Vondrouš  

Zdrželi se:  J. Janda, J. Kudrnáčová, I. Nováková, M. Kašpar  

Schůzka byla schválena. 

6)  Speciální výstava jorkšírskách teriérů – P ČMKU jednomyslně nesouhlasí s pořádáním této akce v r. 2018 

Zápis byl schválen jednomyslně vyjma bodu 2 a 6 (jorkšírský teriér) s doplněnými připomínkami ve výše uvedených 

bodech. 

 

Zápis z jednání Komise pro chov a zdraví dne 7.12.2017     PŘÍLOHA 4 

2) Jedná se o klub ČKS, P ČMKU žádá vrátit materiál ČKS, který určí, jaký orgán jej má řešit 

3) Jedná se o občanskoprávní spor mezi chovatelkou a majitelkou psa. Doložené vyšetření není jednoznačné. 

Sekretariát předá klubu vyjádření Vemodie k posudku. Pokud klub hodlá pozastavit chovnost, je to v jeho 

kompetenci.  

Zápis byl schválen jednomyslně vyjma bodu 2 a 3. 

 

Zápis z jednání komise pro rozhodčí dne 7.12.2017      PŘÍLOHA 5 

Adepti na čekatele – výjimky 

- Ing. Zuzana Fialová  

Schváleno jednomyslně  

- Radka Kminiaková Krčková 

Prozatím odloženo, adeptka bude vyzvána, aby doložila, že její žádost odpovídá řádu 

- Ing. Jana Kovářová Beránková 

Pro:  MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, M. Kašpar, Ing. P. Pletka, O. Vondrouš, J. Janda, 

Zdržely se:  I. Nováková, J. Kudrnáčová  

Výjimka byla schválena 

Schvalování zápisu: 

Pro:  MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, M. Kašpar, Ing. P. Pletka, O. Vondrouš, J. Janda, J. Kudrnáčová  

Zdržela se:  I. Nováková  

Zápis byl schválen vyjma žádosti R. Kminiakové Krčkové 

 

Závěrečné teoretické zkoušky čekatelů 30.11.2017 

příjmení jméno  plemeno prospěl/neprospěl 

Beránková Svatava porcelaine prospěla 

Brůžková, Bc. Alena 

maďarský ohař krátkosrstý a 

drátosrstý prospěla 

Hamšík Petrová Lucie yorkšírský teriér neprospěla 

Hegr Klivarová Martina bloodhound prospěla 

Hulíková Kateřina irský setr omluvena 

Chovanec Václav bernský salašnický pes prospěl 

Illová Eva německý ohař krátkosrstý neprospěla 

Mudrová Helena stafordšírský bullteriér prospěla 

Peroutka Karel chodský pes prospěl 

Petrášková, Mgr. Lenka kolie dlouhosrstá a krátkosrstá prospěla 

Rovenská Kateřina Jack a Parson Russell teriér prospěla 

Strnad Jaroslav skotský teriér neprospěl 
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P ČMKU bere na vědomí výsledky zkoušek 

 

Jednání s O. Dolejšovou 

Rozhodčí podala vysvětlení situace, P ČMKU bere na vědomí 

 

Žádost Radima Kašpara o povolení rozšiřovat na celou sk. FCI 8  

Pro:  MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, I. Nováková, Ing. P. Pletka, O. Vondrouš, J. Janda, J. Kudrnáčová  

Zdržel se: M. Kašpar  

Žádost byla schválena 

 

Zápis z jednání RPK ze dne 11.12.2017       PŘÍLOHA 6 

1) Jednomyslně neschváleno 

2) Schváleno jednomyslně, úprava Zápisního řádu bude zveřejněna k připomínkování: 

čl. I, bod 1a, poslední odrážka: doplnit: Prodloužení chovnosti je možné po udělení výše uvedených potvrzení, 
a to o jeden vrh do věku feny 9 let. (Např. fena narozená 1. ledna 2005 smí být po udělení požadovaných 
povolení naposledy kryta 1. ledna 2014). 
 

Zpráva ze zasedání komise FCI pro britské ohaře      PŘÍLOHA 7 

P ČMKU bere na vědomí, standardní poplatek je možné proplatit 

 

Zpráva ze zasedání komise FCI pro obedience      PŘÍLOHA 8 

P ČMKU bere na vědomí, standardní poplatek je možné proplatit 

 

Zpráva z chovatelské komise FCI  

P ČMKU žádá o přepracování předloženého zápisu do srozumitelné formy 

 

 

3. Ekonomika 
MVDr. L. Široký seznámil členy P ČMKU s hospodařením v porovnání s rozpočtem k 30.11.2017 

P ČMKU jednomyslně schvaluje předložený rozpočet na r. 2018. 

 

 

4. Dozorčí rada ČMKU  
 Šetření ve věci poplatků pro nečleny účtované plemennou knihou ČMKU, revize smluv PK1 s chovatelskými 

kluby – ve smlouvách se kluby zavazují , že cena PP nepřesáhne 200,- Kč (+ DPH). 

DR ČMKU doporučuje, aby P ČMKU přijalo usnesení, aby poplatky pro nečleny nebylo inkasovány 

prostřednictvím plemenné knihy. Kluby, které mají ve smlouvě ustanovení o poplatcích pro nečleny 

inkasovaných prostřednictvím plemenné knihy, obdrží úpravu stávající smlouvy prostřednictvím dodatku. 

Schváleno jednomyslně  

 

 DR ČMKU žádá, aby papírové podklady k účetnictví byly předávány zpět včas, v současnosti k dispozici ke 

kontrole pouze doklady do 6/2017. P ČMKU souhlasí, vyřídí sekretariát s účetní firmou. 

 

 Předseda DR ČMKU informoval P ČMKU o projednávaných případech  

 

 

5. Došlá pošta 
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1/12/17 Žádost Wolfhound klubu o pořadatelství světového kongresu irských vlkodavů a výstavy FIWC v r. 2020 a 

výjimky při udělování titulů českých šampionů + žádost o finanční odporu – P ČMKU předává k prověření 

výstavní komisi, k žádosti je třeba doložit související dokumentaci. 

 

2/12/17 Žádost KJČR o schválení CACT, CACITR akcí na rok 2018    PŘÍLOHA 9 

Schváleno jednomyslně, CACITR podléhá schválení FCI 

 

3/12/17 Žádost KJČR o schválení termínu NVP v Ostravě – 6-7/4/2019 

 Schváleno jednomyslně  

 

4/12/17  Žádost KCH málopočetných plemen psů a Pannonia klubu o převod plemene jihovýchodoevropský ovčák 

– Bucovina z Pannonia klubu do KCHMPP 

Schváleno jednomyslně s platností od 1.1.2018 

 

5/12/17 Žádost SZBK ČR o schválení akcí se zadáváním CACT v r. 2018    PŘÍLOHA 10 

 Schváleno jednomyslně  

  

6/12/17 Žádost KCH málopočetných plemen psů o akceptaci průkazů původu NALC (Louisiana) pro louisianské 

leopardí psy – P ČMKU nesouhlasí, PP organizací nezastřešených partnerem nebo smluvním partnerem FCI 

nejsou pro ČMKU akceptovatelné. U jedinců dovezených z USA je možné požádat AKC o vystavení řádného 

PP AKC. Krytí zahraničními jedinci je v kompetenci chovatelského klubu, avšak generace NALC nebudou 

zapisovány do plemenné knihy ČMKU. 

 Schváleno jednomyslně  

 

7/12/17 Žádost o povolení výjimky při inseminaci:    

Labradorský retrívr 

- Fena: Cora Alfa Sirius (ČLP/LR/30268)  

- Pes: Naiken Zephyr (GB) 

 

 

6. Různé 
 Předpisy související s řády budou doplněny do příslušných řádů 

 Do směrnice pro zápis do PP bude přidána metodika pro zápis titulů 

 Schůzka chovatelských klubů se uskuteční 24/3/2018, místo bude upřesněno 

 J. Janda požádal o překlad nového řádu FCI pro IPO, P ČMKU souhlasí 

 

USNESENÍ 

 

154/12/17 P ČMKU schválilo Řád pro jmenování rozhodčích v předloženém znění + související metodiku. 

155/12/17 V návaznosti na Zápisní řád ČMKU čl. X, bod 9 P ČMKU pozastavuje zápis štěňat na CHS PERLA 

MAHAGON + PEARL OF THE MOON, včetně zákazu chovu na jedincích v majetku obou chovatelek 

(k dnešnímu datu), na období 1 roku, tj. do 14.12.2018. 

156/12/17 V návaznosti na Zápisní řád ČMKU čl. X, bod 9 P ČMKU pozastavuje zápis na CHS Z MĚDNÍKU včetně 

zákazu chovu na jedincích v majetku chovatele (k dnešnímu datu), na období 1 roku, tj. do 

14.12.2018. 

157/12/17 V návaznosti na Zápisní řád ČMKU čl. X, bod 9 P ČMKU pozastavuje zápis štěňat na CHS TABAT do 

uspokojivého vyřešení případu. 

158/12/17 P ČMKU vyslovuje K. Kunové zákaz vystavování na 2 roky, od 12. 12.2017, tj. do 11.12.2019 
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159/12/17 P ČMKU schválilo předložený rozpočet na r. 2018. 

160/12/17 P ČMKU schválilo úpravy smluv mezi kluby, které inkasují poplatky pro nečleny prostřednictvím 

plemenné knihy, a plemennou knihou č. 1 ČMKU.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Zasedání ukončeno:   18:30 

Příští zasedání:   čtvrtek 25.1.2018 od 10:00 v Praze 

Zapsala:   I. Jarošová 

Za správnost:   MVDr. L. Široký    


