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Zápis č. 30 

ze zasedání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 20.4.2018 v Hluboké nad Vltavou  

 

Přítomni:  

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

Omluvena:  J. Kudrnáčová, M. Kašpar 

Tisková mluvčí: V. Tichá 

 

 

Program:  

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání  

2. Zprávy z komisí  

3. FCI evropská sekce 

4. DR ČMKU  

5. Došlá pošta 

6. Různé 

 

  

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 

Jednání s Merz 

4.4.2018 proběhl workshop na téma výstav, stanoveny postupy při upgradu Dogoffice (čekáme na cenový 

rozpočet). Dále plánován workshop na základní agendu (plemenná kniha, agenda sekretariátu). 

 

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

webu ČMKU – zadání konzultováno s Merz. V první fázi pouze plemena PK 1. Úkol trvá, zaslat oficiální 

objednávku 

 

• Zákony - zákon o veterinární péči 166/1999 Sb. §4; živnost – nařízení vlády 278/2008 Sb., příloha 2 a 4 – je 

v běhu, úkol trvá 

 

ad Zápis z jednání Výstavní komise ČMKU dne 4.12.2017 

5)  T. Kučera - stížnost na postupy při rozhodnutí P ČMKU při posouzení jedinců shih-tzu mimo pořadí a 

udělení čekatelství CAJC, přezkoušení z výstavního řádu odmítá – P ČMKU předává případ k revizi Komisi 

pro rozhodčí. 

Schváleno jednomyslně  

 

2/1/18 Žádost o prověření postupů KJČR při ustanovení komise pro pasení – kontrolu provedla DR ČMKU, viz 

odstavec Dozorčí rada ČMKU  

            

9/1/18 Označování chovatelské dokumentace zpochybněným razítkem – ČMKU obdržela vyjádření 

veterinárního lékaře uvedeného na použitém razítku. Projednávat se budou zpochybnělá razítka použitá 

po oficiálním ukončení činnosti lékaře ve veterinární komoře. Odloženo na příští zasedání. 

 

3/2/18 Množírna psů Kamenice nad Lipou (mediální kauza) – P ČMKU obdržela protokol o provedeném šetření 

z KVS, případ uzavřen.  
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8/3/18 Stížnost na vystavování psa bez řádného PP člena FCI (biewer yorkshire) na MVP v Nitře -  chovatelka 

používá FCI registrovaný název CHS pro chov v jiných organizacích - ČMKU požádala chovatelku ČMKU o 

vyjádření, dosud nepřišlo, úkol trvá. Pokud nedojde do konce měsíce, zaurgovat. 

 

10/3/18 Žádost Klubu chovatelů čivav z.s.  o prověření nabídky krycího psa registrovaného chovatele ke krytí fen 

bez PP – chovatel se k nabídce na krytí fen bez PP nevyjádřil (opakovaně urgováno). P ČMKU v souladu se 

Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 pozastavuje zápis štěňat na CHS JARVIN BOX, včetně zákazu chovu na 

jedincích v majetku chovatele, a to na dobu neurčitou.  

Schváleno jednomyslně  

 

Ad různé z 31.8.2017 – louisianský leopardí pes – problematika zapisování PP NALC. Stejný problém se týká i 

dalších plemen, sekretariát prověří a dodá podklady pro příští jednání.  

 

 

2. Zprávy z komisí 

Zápis z Výstavní komise ČMKU ze dne 5.4.2018      PŘÍLOHA 1 

4) Posudkové listy - doplnit kdo podává a které výstavy se týká. Pořadatel bude upozorněn, že na posudku chybí 

název výstavy 

P ČMKU žádá Výstavní komisi, aby připravila seznam povinných údajů do posudkového listu a zvážila možnost 

výhledového zrušení karet čekatelství a 3. kopie posudků 

8) Reciproční dohoda - obeslat sporné státy novou dohodou, přechodné období při zachování stávajícího stavu 

do konce roku, zodpovídá Výstavní komise    

Schváleno jednomyslně  

 

Komise pro rozhodčí 

Žádost o schválení rozšiřování na ardenského bouviera I. Novákové + přiznat aprobaci na základě 1 hospitace a 

teoretické zkoušky – odpovídá řádu, schváleno jednomyslně  

 

Praktické zkoušky 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl praktická zk., místo konání, P/N* 

Frnčová Lenka whippet 25.10.2017, P NVP Ostrava, 08.04.2018, P 

Semeráková Michaela samojed 02.11.2017, P KVP Mladá Boleslav, 14.04.2018, P 

Rozhodčí rozšiřující v rámci skupiny 

Vaníčková Kristina FCI skupina V 
31.05.17;27.9.17; 
21.03.18, P NVP Ostrava, 08.04.2018, P 

P ČMKU jmenuje L. Frnčovou a M. Semerákovou rozhodčími pro výše uvedená plemena 

P ČMKU jmenuje K. Vaníčkovou rozhodčí pro skupinu FCI V  

 

Tereza Knedlhans, Jitka Gogolínová, Jitka Reslerová složily teoretickou zkoušku na krátkosrsté kolie, výjimka 

(bez praktické zkoušky) 

P ČMKU  jmenuje výše uvedené rozhodčími pro plemeno kolie krátkosrstá 

 

Zápis ze zasedání FCI komise pro rozhodčí 2017      PŘÍLOHA 2  

P ČMKU bere na vědomí 
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Zápis ze zasedání FCI komise pro rozhodčí 2018      PŘÍLOHA 3 

P ČMKU bere na vědomí 

Komise pro rozhodčí zváží možnost zpracování skript pro rozhodčí 

 

Zápis ze zasedání FCI výstavní komise 2018      PŘÍLOHA 4 

P ČMKU bere na vědomí 

 

Zasedání vědecké komise FCI 2018 

Předseda ČMKU přednesl výsledky jednání vědecké komise FCI 

 

 

3. FCI evropská sekce        PŘÍLOHA 5 

 

Předseda ČMKU informoval o průběhu zasedání 

 

 

4. Dozorčí rada ČMKU  

 
• Předseda DR ČMKU informoval P ČMKU o projednávaných případech  

• Kontrola normativů klubů v návaznosti na transformaci subjektů na spolek: Dandie Dinmont terier klub – 

nemají hotovou transformaci, nekomunikují, na výzvy nereagují – DR ČMKU navrhuje pozastavit klubu 

členství. 

Schváleno jednomyslně s okamžitou platností, P ČMKU v souladu se stanovami čl. 3.6. pozastavuje 

členství Dandie Dinmont terier klubu. 

Klub bude vyzván, aby informoval o současné situaci své chovatele. PP pro štěňata narozená z krytí 

uskutečněných před datem 20.4.2018 mohou být vystaveny. 

• P ČMKU 2/1/18 Komise pro pasení KJČR vznikla v souladu se stanovami KJČR, její členy jmenuje a 

odvolává KJČR. Komise pro pasení je garantem za pasení vůči KJČR. Je třeba, aby komise začala řádně 

fungovat a komunikovat se svými subjekty.  

Garantem za pasení ve vztahu ČMKU je výhradně KJČR. DR ČMKU doporučuje, aby KJČR doložila předpis 

pro pořádání CACT a CACITR akcí (včetně termínů pro nahlášení, delegace rozhodčích, předání výsledků 

atd.) k příštímu jednání P ČMKU. Předseda KJČR informován.  

• Žádost o změnu termínu akce pasení s CACT – DR ČMKU žádá KJČR, aby vyřešila situaci týkající se změny 

termínu CACT akce a informovala žadatele a ČMKU. Předseda KJČR informován, předloží k příštímu 

jednání P ČMKU. 

 

     

5. Došlá pošta 

1/4/18 Informace o porušení zákona proti týrání v  CHS NIRVANA DESTINY BULLS – na základě doloženého 

trestního příkazu P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 pozastavuje zápis štěňat na 

výše uvedenou CHS včetně zákazu chovu na jedincích v majetku chovatelky, a to na dobu neurčitou.  

Schváleno jednomyslně  

 

2/4/18 Žádost o změny a nový termín MVP v Praze: 
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- 1-2/12/2018 dvě výstavy –– pokud jsou   na termín 1.12. naplánované a schválené akce, nevztahuje se na 

ně chráněný termín 

- 30/11-1/12/2019 

- 28-29/11/2020 

Schváleno jednomyslně, podléhá schválení FCI 

 

3/4/18 Žádost ČKS o změny termínu a nové CACT akce obedience: 

 29/9/2018 Mistrovství teriérů Brno – je třeba doložit kterých teriérů se týká (povolení) + zkontrolovat, zda 

může jít o mistrovství se zadáváním CACT 

5-6/7/2019 MS FCI obedience  

P ČMKU schvaluje jednomyslně změny a MS FCI obedience – podléhá schválení FCI  

 

4/4/18 Žádost o povolení výjimky při inseminaci: 

 Tibetská doga 

- Fena: Sharnima Fi-Fa (ZReg/TD/3333/-16/16) 

- Pes: Dreamcatcher Major Victory of Loki  (AKC WS208591-03) 

Schváleno jednomyslně  

Krytí se musí uskutečnit při dodržení veškerých řádů klubu i ČMKU 

 

Labradorský retrívr 

- Fena: Bea Benison (ČLP/LR/29215) 

- Pes: La Casa De Maria Jason Kris (Ukrajina) 

Schváleno jednomyslně  

Krytí se musí uskutečnit při dodržení veškerých řádů klubu i ČMKU 

 

 Gordonsetr 

- Fena: Gordon Joan of Arc Áres Šamarkan (ČLP/GS/6627) 

- Pes: Muckypup’s D’Artagnan (3560CY) 

Schváleno jednomyslně  

Krytí se musí uskutečnit při dodržení veškerých řádů klubu i ČMKU 

 

5/4/18 CHS INCIPITA VITA předložila export z RKF se zfalšovaným potvrzením - P ČMKU v souladu se Zápisním 

řádem ČMKU čl. X, bod 9 pozastavuje zápis štěňat na výše uvedenou CHS, sekretariát vyžádá od 

chovatelky vysvětlení.  

Schváleno jednomyslně  

 

6/4/18 Žádost Klubu francouzských buldočků o příspěvek na 40. jubilejní klubovou výstavu 

 Schváleno jednomyslně v souladu s usn. 135/05/17 

 

7/4/18 Žádost ČKS o MS stopařů FCI 10-14/4/2019  

Schváleno jednomyslně, schváleno FCI 

 

8/4/18 Žádost chovatelky o změnu názvu CHS Z ALLÁHOVY ZEMĚ – předpisy ČMKU změnu názvu neumožňují 

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

Zdržel se:  J. Janda  

Žádost byla zamítnuta 

 

9/4/18 Informace Saluki klubu o ukončeném soudním řízení, členská schůze je platná a stávající výbor byl zvolen 

v souladu se zákonem.  
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P ČMKU bere na vědomí 

 

 

6. Různé 
  

• Postupy při registraci změn stávajících plemenných standardů českých neuznaných plemen – dle ZŘ je 

základní normou platný standard. Změny ve standardu je třeba zaslat v platném znění k projednání. 

Rozhodčí posuzují podle standardu zveřejněného na webu ČMKU.  

 

• WDS – předseda seznámil P ČMKU s nabídkami hotelů a konferenčních prostor na General Assembly v r. 2021  

 

• MVDr. L. Široký se zúčastní přeboru Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje ve služební kynologii 

23-27/4/2018 a předá pohár za ČMKU. Schváleno jednomyslně  

 

USNESENÍ 

 

179/04/18 P ČMKU jmenuje rozhodčí pro následující plemena:  

L. Frnčová  vipet 

M. Semeráková samojed 

Tereza Knedlhans kolie krátkosrstá 

Jitka Gogolínová kolie krátkosrstá 

Jitka Reslerová  kolie krátkosrstá 

180/04/18 P ČMKU jmenuje K. Vaníčkovou rozhodčí pro skupinu FCI V 

181/04/18 P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 pozastavuje zápis štěňat na CHS JARVIN 

BOX, včetně zákazu chovu na jedincích v majetku chovatele, a to na dobu neurčitou.  

182/04/18 P ČMKU v souladu se stanovami čl. 3.6. pozastavuje členství Dandie Dinmont terier klubu. 

183/04/18 P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 pozastavuje zápis štěňat na CHS 

NIRVANA DESTINY BULLS včetně zákazu chovu na jedincích v majetku chovatelky, a to na dobu 

neurčitou. 

184/04/18 P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 pozastavuje zápis štěňat na CHS 
INCIPITA VITA do odvolání 

 
 

 

 

 
Zasedání ukončeno:   18:00 

Příští zasedání:   čtvrtek 24.5.2018 od 10:00 v Praze   

Zapsala:   I. Jarošová 

Za správnost:   MVDr. L. Široký    


