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Zápis č. 34 

ze zasedání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) 

dne 5.10.2018 v Hluboké nad Vltavou  

 

Přítomni:  

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

Kudrnáčová 

Omluven:  O. Vondrouš 

Za DR ČMKU:  M. Krinke  

Tisková mluvčí ČMKU: V. Tichá 

 

Program:  

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání  

2. Zprávy z komisí ČMKU, FCI 

3. Valná hromada ČMKU  

4. Dozorčí rada ČMKU  

5. Došlá pošta 

6. Různé 

 

  

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 

Jednání s Merz 

Předána 2. etapa, další schůzka 11.10.2018 

      

Zápis z Výstavní komise ČMKU ze dne 5.4.2018       

8) Reciproční dohoda – Dánsko, Kypr, Norsko, Švédsko byli obesláni dohodou k podepsání. Přechodné období při 

zachování stávajícího stavu zůstává do konce roku, pokud nebude dohoda podepsána, od 1.1.2019 reciproční 

dohoda pro tyto státy zaniká.  

 

Vědecká komise, plemena žádající o uznání – 18.9.2018 proběhla schůzka se zástupci KPPPK, na které byla 

shrnuta stávající situace. KPPPK se zavázal  nejpozději do 18.3.2019 předat nové linie/rodiny, aby mohly být 

v řádném termínu předloženy k jednání vědecké komisi FCI. 

 

• Postupy při registraci změn stávajících plemenných standardů českých neuznaných plemen – pražský 

krysařík – český a anglický standard dodaný 4.10.2018 je nutné zkontrolovat v závislosti na materiálech 

dodaných FCI a zveřejněných na webu ČMKU.  Projednání se odkládá na příští zasedání.  

3/5/18 Odvolání proti rozhodnutí P ČMKU ve věci zákazu účasti vystavovatele xxxxx na výstavách ČMKU -  
Stížnost vystavovatelů (11 osob) na prodej štěňat na MVP v Praze (slovenský vystavovatel) – P ČMKU 
vyslovilo vystavovateli nepovolení účasti na výstavách ČMKU na 1 rok, tedy do 23.5.2019 pro porušení  
ustanovení propozic: Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 
3 pís. b zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění vet. 
zákona). Všechna zvířata musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, pís. f veterinárního 
zákona. 
P ČMKU se odvoláním zabývalo a rozhodlo, že původní rozhodnutí je platné. Proti tomuto rozhodnutí není 
odvolání možné. O rozhodnutí budou informováni pořadatelé výstav. 
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Ad KCHZ z 7.12.2017 bod 2 – přeměření dobrmana – P ČMKU obdrželo vyjádření právního zástupce majitelky psa a 

jeho žádost o určení nezávislého rozhodčího pro přeměření 13., 14.10.2018 – psa přeměří Vladimír Adlt 

 

Ad KCHZ z 7.6.2018 bod 2 - odvolání Rottweiler klubu ČR proti rozhodnutí předsednictva (neoznačit štěňata 

z nevhodného spojení jako nestandardní) – P ČMKU trvá na původním rozhodnutí, označení štěňat jako 

nestandardních je možné pouze v případech uvedených v Zápisním řádu ČMKU. 

 

• Pasení: 

P ČMKU prozatím neobdrželo vyjádření Komise pro pasení k zadaným případům, zasedání komise je 

plánované na 2. polovinu října. Za předpokladu, že p. Rájová splnila podmínky pro zvýšení aprobace dané 

řádem, P ČMKU souhlasí se zvýšením aprobace. 

 

1/8/18 Stížnost xxxxx na porušování řádů KPPPK – klub zaslal rozhodnutí členské schůze v této věci, na výsledku 

hlasování trvá i nadále. P ČMKU doporučuje stěžovateli řešit případ soudně. 

 

2/8/18 Zveřejněná informace o posuzování xxxxx, která se vydávala z rozhodčí ČMKU, na zahraniční akci FCI – 

vzhledem k tomu, že se jedná o funkcionářku Českomoravského klubu cane corso, P ČMKU bude situaci 

řešit s chovatelským klubem. Zaurgovat vyjádření klubu, upozornit na možnost ztráty důvěry. 

 Schváleno jednomyslně  

 

3/8/18 Posuzování xxxxx na akci pro biewer yorkshire – jedná se o funkcionářku Českomoravského klubu 

chovatelů maltézských a boloňských psíků, která nezastává funkci rozhodčího ČMKU. P ČMKU bylo 

informováno, že klub situaci řešil a chovatelce vyslovil napomenutí. Ukončeno. 

  

4/8/18 Stížnost na chov a prodej mexického naháče a na způsob vystavování v neodpovídajícím rázu, podezření 

na překupnictví štěňat – stěžovatelka byla informována, že se jedná o jedince řádně zapsané v plemenné 

knize ČMKU ve spolumajitelství osob z různých států. Česká spolumajitelka doložila řádnou smlouvu o 

umístění a prodeji štěňat a zápis z chovné přehlídky, kde byla fena zařazena do středního rázu. Chov je 

realizován na Slovensku, je tedy plně v kompetenci SKJ. Ukončeno. 

  

9/8/18  Žádost plemenné knihy č. 1 o stanovisko k pozdě dodávaným a chybějícím podkladům a k žádosti o 

vynechání vystavení PP pro vrh D chovatelské stanice CZECH PAWS – P ČMKU konstatuje, že PP je 

nedílnou součástí štěněte, PP vrhu D musí být vystaveny, poté může být vystaven PP pro vrh E. P ČMKU 

prodloužilo termín pro dodání podkladů k oběma vrhům do konce září 2018. Chovatelka nedodala 

podklady k vrhům do stanoveného termínu – P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 

prodlužuje pozastavení zápisu vrhů na CHS CZECH PAWS včetně zákazu chovu na chovných jedincích v 

majetku chovatelky až do odvolání, tedy na dobu neurčitou. 

Schváleno jednomyslně  

 

12/8/18 Projednání případu německého boxera Willi Jisuko (CMKU/BOX/15863/16), který napadl jiné psy 22.4.2018 

na MVP v Českých Budějovicích a 15.7.2018 na NVP v Mladé Boleslavi – v této věci byla na vystavovatele 

podána v květnu 2018 stížnost na Boxerklub ČR – sekretariát vyžádal od klubu závěr, s jakým byla 

záležitost uzavřena. Dosud neodpovězeno, zaurgovat. 

 

• Hospitanti se mohou školit pouze u rozhodčích, kteří na výstavě posuzují méně než 90 jedinců. Platí 

od 1.1.2019, sekretariát bude informovat pořadatele výstav. 
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2. Zprávy z komisí 
 

Zápis z jednání Výstavní komise ČMKU  ze dne 6.9.2018    PŘÍLOHA 1 

bod 4 z 5.4.2018 – posudky a karty čekatelství: Posudky pouze originál (vystavovatel) + 1 kopie 

(pořadatel), výstavní karty čekatelství a titulů se ruší od 1.1.2019. Karty pracovních čekatelství zůstávají 

v platnosti.  

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

Zdržely se:  I. Nováková, J. Kudrnáčová  

Návrh byl přijat. 

Návrh k případnému dalšímu jednání – sjednocení posudkových listů pro všechny výstavy. 

 

k bodům 2, 3, 4 dodat kromě souhlasů i propozice 

Zápis schválen jednomyslně s výše uvedenými připomínkami.  

 

Zápis z jednání Komise pro rozhodčí ze dne 3.10.2018    PŘÍLOHA 2 

Zápis schválen jednomyslně   

 

Rozšiřovací zkoušky 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

praktická zk., místo konání, 
P/N* 

Kadlec Jakub mops 13.06.2018, P NVP Olomouc, 02.09.2018, P 

Daňková, Ing. 
 
Jana 

foxteriér hrubosrstý 14.07.2016, P 
MVP Mladá Boleslav, 
25.08.2018, P 

foxteriér hladkosrstý 14.07.2016, P 
MVP Mladá Boleslav, 
25.08.2018, P 

P ČMKU jmenuje rozhodčí pro výše uvedená plemena 
 
Rozšiřování v rámci skupiny 

Kučerová Martina FCI skupina II 

07.06.17; 22.06.17; 
27.09.17; 02.11.17;30.05.18, 
P 

NVP Klatovy 01.07.18;  NVP 
Olomouc 02.09.18, P 

P ČMKU jmenuje M. Kučerovou rozhodčí pro skupinu II FCI.  
     

Zápis z Rady plemenných knih ze dne 24.9.2018      PŘÍLOHA 3 

bod 6 – u vrhu, u kterého CHOVATEL prokazatelně požádá o zápisová/tetovací čísla ve věku 3 a více 

měsíců v rozporu se Směrnicí pro vydávání tetovacích a zápisových čísel bod 6, je vydání čísel zápisu 

podmíněno doložením parentity narozených štěňat, která je provedená vždy na náklady chovatele. 

Zápis schválen jednomyslně s výše uvedenou úpravou. 

 

Zápis z komise FCI pro flyball       PŘÍLOHA 4 

P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek je možné vyplatit 

 

 

3. Valná hromada ČMKU 
Volební VH ČMKU se bude konat 16.3.2019 v Top hotelu Praha 

Počty delegátů zkontroluje DR ČMKU podle evidenčních listů a zaplacených poplatků  

Schválen dopis – výzva k navržení delegátů a kandidátů, odejde v listopadu 
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4. Dozorčí rada ČMKU  

Předseda DR ČMKU seznámil P ČMKU s projednávanou agendou ze zasedání 13.9.2018  

• Kontrola účtů, hlavní knihy, mzdových nákladů 

• Rozpočet – DR ČMKU žádá zahrnout komisi pro pasení do rozpočtu na rok 2019, pro tuto komisi stejná 

pravidla, jako jsou pro Dostihovou a coursingovou komisi ČMKU  

• Pojištění rozhodčích – DR ČMKU navrhuje jednání mezi DR ČMKU a Komisí pro rozhodčí, projednat 

možnost oslovit i jiné pojišťovny (zúčastní se zástupce P ČMKU, DR ČMKU, KR) 

• Pro RPK – projednat pohyb dat mezi plemennými knihami, možnosti při využití Dogoffice 

 

 

5. Došlá pošta 

1/10/18  Žádost xxxxxxxxxx o uznávání CACT zkoušek pro plemena ohařů, pro která není daná zkouška vypsána 
se zadáváním CACT – P ČMKU žádosti nevyhovuje a trvá na stávajícím znění předpisů. 

 Žádost nebyla schválena. 
 
2/10/18 Informace o chovu bez PP, chovatelská stanice RESMONDA – chovatelka byla vyzvána k vyjádření, 

odstěhovala se bez provedení úpravy adresy CHS. P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 
9 pozastavuje zápis vrhů na CHS RESMONDA včetně zákazu chovu na chovných jedincích v majetku 
chovatelky až do odvolání, tedy na dobu neurčitou. 
Schváleno jednomyslně  

 
3/10/18 Stížnost xxxxxxxxxx na CHS FARMA ŠTĚKOT a FOREVER DREM, prodej nemocného štěněte – vztahy 

mezi prodávajícími a kupujícími jsou občanskoprávní, případ nespadá do kompetence P ČMKU.  
 Schváleno jednomyslně  
  
4/10/18 Žádosti o povolení výjimky pro inseminaci 
 Plemeno:  Australský ovčák 

 CHS:  DIAMOND RUSH 

 Fena:   Empyrean N CopperRidge’s Diamond Precision, CMKU/AUO/3937/-17/16/18  

Pes:  Dreamstreets Goin‘ for Gold, USA 

 

Plemeno:  Belgický ovčák 

 CHS:  Z KOVÁRNY 

 Fena:   Divine Venus z Kovárny, CMKU/BOT/5386/11 

Pes:  Cocaine z Kovárny, CMKU/BOT/5397/11 (žije v UK) 
Inseminace schváleny jednomyslně. Inseminaci je možné uskutečnit výhradně při splnění podmínek 

chovatelského klubu a ČMKU. 

 
5/10/18 Podnět k prošetření podvodného jednání, xxxxx – záměna psů na výstavách a loveckých zkouškách: 

1. Prověření tetovacích čísel je v kompetenci jednotlivých pořadatelů zkoušek 

2. Změna tetování psa na plemenné knize – podloženo potvrzeným prohlášením veterináře  

3. Platnost PP – majitelka bude vyzvána k předvedení obou psů, kontrola paternity (postačující otec) – PK + 

klub dostane info, že oba psy není možné zařadit do chovu, dokud nebude paternita potvrzena. 

Doporučuje se rozlišit psy čipem. 

4. Kontrola na MVP v Českých Budějovicích – provede Ing. P. Pletka, Ing. J. Kubeš, MVDr. L. Široký  

Schváleno jednomyslně  

 
6/10/18 Žádost SZBK ČR o příspěvek na MS záchranných psů družstev – příspěvek dle usnesení 44/08/11 
 Schváleno jednomyslně  
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7/10/18 Fila Brasileiro Club – žádost o poskytnutí portálu ČMKU k oslovení klubů ve věci zamezení aplikace 

zákona o EET na chovatele prodávající štěňata – P ČMKU bere na vědomí a vítá tuto iniciativu, 
poskytnout prostor ČMKU však není možné, diskuze nejsou součástí portálu ČMKU. P ČMKU doporučuje 
FBC založit k tomuto účelu vlastní portál. 
Žádost nebyla schválena 

 
8/10/18 Žádost Klubu chovatelů naháčů o kontrolu standardu peruánského naháče a jeho překladu v souvislosti 

s chovem na osrstěných jedincích – P ČMKU konstatuje, že překlad standardu odpovídá originálnímu 
standardu a vykládá znění standardu tak, že chov je možný pouze na osrstěných jedincích narozených ze 
spojení dvou jedinců bez srsti. Pro potvrzení správnosti výkladu standardu požádá ČMKU o vyjádření 
zemi původu plemene.  
Schváleno jednomyslně  

 
9/10/18 Žádost Tibetan Terrier Clubu o rozhodnutí ve věci dalšího postupu v případě, že nečlen klubu neuzavřel 

s TTC smlouvu pro nečlena a nakryl – přestože ČMKU podporuje snahu pokud možno nedopouštět 
produkci štěňat bez PP, není možné krýt bez řádně uzavřené smlouvy – vrh v takovém případě není 
garantován chovatelským klubem.  Konečné rozhodnutí je plně v kompetenci TTC, P ČMKU doporučuje 
TTC doplnit dokumentaci tak, aby mohly být PP vystaveny. 
Schváleno jednomyslně  

 
10/10/18 Stížnost xxxxxxxxxxxxx na článek stanov Klubu chovatelů belgických ovčáků v českých zemích 

týkající se smluv s nečleny, které je v rozporu se Zápisním řádem ČMKU. ČMKU vyzve klub k vyjádření, 
zda a z jakých důvodů byla smlouva pro nečlena odmítnutá. Odpověď bude vyžádána do 15 dnů po 
obdržení výzvy. 

 Schváleno jednomyslně  
 
11/10/18 Žádost Klubu severských plemen o příspěvek na ME v závodech psích spřežení - příspěvek dle 

usnesení 44/08/11 
 Schváleno jednomyslně  
 
 

6. Různé 
• Předseda ČMKU seznámil P ČMKU s hospodařením ČMKU k 1.9.2018 

• Vrácené členské příspěvky klubům odejdou do 15.11.2018 (platí pro členy, kteří zaplatili členské 

příspěvky řádně a   v termínu). 

• Přispět klubům na činnost podle standardního klíče (DuoCACIB) - P ČMKU pověřuje předsedu 

k předložení zaslaných částek na příštím jednání 

Schváleno jednomyslně (platí pro členy, kteří zaplatili členské příspěvky řádně a v termínu). 

• Rozpočet 2019 bude předložen na příštím jednání  

• Předseda ČMKU informoval o jednání se sponzory, majitelé firmy jsou pozváni na DuoCACIB 2019.  22.a 

23.10.2018 proběhnou oslavy Royal Canin, pozván předseda (+ R. Cepková, L. Melicharová) 

Schváleno jednomyslně, věcný dar 

• Předseda ČMKU seznámil P ČMKU s dosud zpracovanými podklady pro  WDS 

 

USNESENÍ 

 

211/10/18 P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 prodlužuje pozastavení zápisu vrhů na 

CHS CZECH PAWS včetně zákazu chovu na chovných jedincích v majetku chovatelky až do 

odvolání, tedy na dobu neurčitou. 

212/10/18 Od 1.1.2019 se ruší 2. kopie posudku - originál (vystavovatel) + 1 kopie (pořadatel) – a výstavní 
karty čekatelství a titulů 
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213/10/18 P ČMKU jmenuje rozhodčí pro tato plemena: 

 

 

příjmení jméno plemeno 

Kadlec Jakub mops 

Daňková, Ing. 
 
Jana 

foxteriér hrubosrstý 

foxteriér hladkosrstý 
    

214/10/18 P ČMKU jmenuje M. Kučerovou rozhodčí pro skupinu II FCI 
215/10/18 P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 pozastavuje zápis vrhů na CHS 

RESMONDA včetně zákazu chovu na chovných jedincích v majetku chovatelky až do odvolání, 
tedy na dobu neurčitou. 

 

 

 

 

Zasedání ukončeno:   18:30 

Příští zasedání:   čtvrtek 15.11.2018 v Praze od 10:00 

Zapsala:   I. Jarošová 

Za správnost:   MVDr. L. Široký    


