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Zápis č. 4 

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

ČMKU) dne 26.6.2019 v Praze 

 

Přítomni:  

P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík A. Karban, M. Kašpar, Ing. P. Pletka, O. Vondrouš, J. 

Janda 

Omluvena: J. Kudrnáčová 

DR ČMKU: M. Krinke, H. Matějeková, P. Márová, P. Kalaš, MVDr. V. Chrpová   

Tisková mluvčí ČMKU: V. Tichá 

 

Program:  

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání  

2. Zprávy z komisí ČMKU, FCI 

3. Dozorčí rada ČMKU 

4. Došlá pošta 

5. Různé 

 

  

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 

• KPPPK dodal české znění standardu pražského krysaříka – formulace navíc oproti standardu FCI, úprava 

nutná! 

 

8/10/19 Klub chovatelů naháčů - žádost o písemné nařízení týkající se používání osrstěných peruánských naháčů 

v chovu (rozpor mezi standardem a výkladem standardu ze země původu) – ČMKU vznesla dotaz na FCI. 

FCI doporučuje postupovat v chovu podle doporučení země původu. Ukončeno.  

 

5/10/18 Podnět k prošetření podvodného jednání – záměna psů na výstavách a loveckých zkouškách – P ČMKU 

obdrželo doplňující vyjádření chovatele. Chovatelský klub informoval, že případ byl předán Policii ČR. P 

ČMKU vyčká na konečné rozhodnutí; rozhodnutí týkající se chovatelské stanice OD ŘEKY LOMNICE 

zůstává v platnosti.  

 Schváleno jednomyslně  

  

10/10/18 Stížnost na článek stanov Klubu chovatelů belgických ovčáků v českých zemích týkající se smluv 

s nečleny, které je v rozporu se Zápisním řádem ČMKU.  

P ČMKU obdrželo nové znění stanov klubu a směrnici určující postup při uzavírání smluv s nečleny 

klubu. Směrnice je v pořádku. Stanovy se v článku XVI, bod 1 odvolávají na neexistující kárný řád 

ČMKU, P ČMKU doporučuje provést úpravu. Ukončeno.  

 

7/4/19 Bulldog club – žádost o pořádání akce Buldok roku (bez zadávání CAC) – klub předložil propozice, P 

ČMKU vyslovilo námitky vůči předloženým propozicím, čeká se na úpravu propozic 

 

9/4/19 Dogdancing club ČR/ČKS – žádost o povolení pořádat MS FCI v dogdancingu v r. 2021 

Zástupce klubu bude pozvána k osobnímu jednání. 

 
1/5/19 ČMKJ - žádost o MVP, nový termín: 

České Budějovice: 2.-3.4.2022 
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Schváleno jednomyslně, podléhá schválení FCI 

  

2/5/19 Stížnost majitelky zakoupeného jedince na nepředání PP CHS MOOMOON – PP byl předán, ukončeno.  

 

3/5/19 Předložen PP vydaný ne-FCI organizací na jedince odchovaného chovatelem ČMKU – porušení Zápisního 

řádu ČMKU. P ČMKU obdrželo dopis od právního zástupce chovatele. Chovatel je pozván k osobnímu 

jednání na 3.7.2019. P ČMKU případ uzavře na následujícím jednání.  

Schváleno jednomyslně  

 

6/5/19 Oprava zastřešení ne-FCI plemene Deltari Ilir – Klub chovatelů málopočetných plemen psů 

 

Ad RPK z 23.7.2018, bod 4 Odvolání proti rozhodnutí a odůvodnění RPK ve věci požadavku na určení 

parentity psa KYRILA MOOMOON – P ČMKU znovu prostudovalo dostupné materiály a rozhodlo: PP psa 

KYRILA MOOMOON, který je deponovaný na plemenné knize, bude vrácen chovatelce. Úpravu čipu nelze 

provést, jelikož parentita psa nebyla předložena a dostupné podklady o přečipování není možné ztotožnit 

s tímto konkrétním jedincem.  

Schváleno jednomyslně  

 

Revize řádů           PŘÍLOHA 1, 2 

Předložen Výstavní řád a Řád pro jmenování rozhodčích – oba řády budou zveřejněny k připomínkování 

 

7/1/19 Klub málopočetných dogovitých plemen psů, z.s. – žádost o úpravu řádu pro udělování titulu Český 

šampion krásy – veškeré řády budou revidovány a bude prověřena jejich funkčnost.  

Žádost KMDPP o úpravu je zahrnuta do revize.  Úkol trvá.  

5/5/19  Briard klub Čr, z.s. - žádost o přidání druhé možnosti pro udělení titulu Český šampion krásy bez zkoušky 

– žádost bude zpracována v rámci revize řádů, úkol trvá. 

 

 

2. Zprávy z komisí 

 

Zápis z jednání Dostihové a coursingové komise z 3.6.2019    PŘÍLOHA 3  

1. Bankovní účet, web – P ČMKU projedná na osobním jednání s předsedou DaCK 

2. DaCK navrhne P ČMKU řešení 

3. Rozhodčí pro měření (Morava): M. Kašpar, Z. Jílková 

Schváleno jednomyslně  

Čtečky čipů - P ČMKU projedná na osobním jednání s předsedou DaCK 

4. P ČMKU jmenuje rozhodčí: Ing. Lucie Skoumalová (dráhový posuzovatel), MVDr. Kateřina Tandlerová 

(dráhový posuzovatel), Zbyšek Hrubec (dráhový posuzovatel, cousingový rozhodčí) 

Schváleno jednomyslně  

5. P ČMKU schvaluje Národní dostihový a coursingový řád    PŘÍLOHA 4  

Schváleno jednomyslně  

8. Kalendář CACIL dostihů projedná P ČMKU v průběhu 7-8/2019 per rollam 

9. P ČMKU schvaluje coursing 19.-20.10.2019 jako nominační  

Schváleno jednomyslně  

P ČMKU jednomyslně schvaluje zápis s výjimkou bodů k osobnímu projednání. 
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Zápis z jednání Dostihové a coursingové komise ze dne 12.-13.6.2019   PŘÍLOHA 5 

2. P ČMKU anuluje výsledek psa QUIRL VLAPAN  dostihu 18.5.2019 v Mladé Boleslavi 

P ČMKU schvaluje zákaz účasti na dostizích a coursinzích pro majitelku výše uvedeného psa v období  1.7. – 

30.9.2019 

Schváleno jednomyslně  

3. Protest podán, kauce složena. Přeměření musí provést jiný rozhodčí nežli ten, který provedl původní 

měření. 

5. P ČMKU anuluje výsledek feny ANCHESENAMON QUEEN FLORIDA’S DIAMOND a psa CAPTAIN FLINT 

READY GO z dostihu 8.6.2019 v Mladé Boleslavi 

P ČMKU schvaluje zákaz účasti na dostizích a coursinzích pro majitelku výše uvedené feny v období  1.7. – 

30.9.2019 

P ČMKU uděluje napomenutí rozhodčímu V. Paškovi 

P ČMKU uděluje napomenutí vedoucí dostihu 

P ČMKU nesouhlasí s udělením napomenutí pořadateli 

Schváleno jednomyslně  

P ČMKU jednomyslně schvaluje zápis s výjimkou výše uvedeného napomenutí. 

 

Zápis z jednání Rady plemenných knih ze dne 10.6.2019     PŘÍLOHA 6 

1. P ČMKU obdrželo vyjádření KCH collií a sheltiíí k probíhajícímu kárnému řízení s L. Petráškovou. P ČMKU 

rozhodlo následovně: 

- klub podporuje vydání PP pro tento vrh a jeho zápis na chovatelskou stanici MAGIC TRUE LOVE. P 

ČMKU souhlasí, klub je smluvním partnerem plemenné knihy ČMKU  

- záležitosti týkající se smluv mezi chovatelkou a L. Petráškovou jsou občanskoprávní záležitostí a 

jako takové třeba je řešit. 

- P ČMKU souhlasí s porušeními řádu L. Petráškovou. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozhodčí 

ČMKU, P ČMKU dočasně pozastavuje L. Petráškové činnost rozhodčí z exteriéru. Rozhodčí bude 

pozvána k osobnímu jednání  

Schváleno jednomyslně  

P ČMKU jednomyslně nesouhlasí se zrušením spolumajitelství (nemá oporu v zákoně) 

3. RPK zašle chovatelce vytýkací dopis 

Schváleno jednomyslně  

5. P ČMKU souhlasí se zápisem importu do ZReg.  SKJ bude o postupu informována)  

Schváleno jednomyslně  

8. P ČMKU souhlasí s vydáním PP po doložení veškerých potřebných podkladů plemenné knize. Součástí 

podkladů musí být ověření parentity vrhu.  

P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 pozastavuje zápis štěňat chovatelské stanice OD 

HIMALÁJSKÉHO CEDRU včetně pozastavení využití chovných jedinců v majetku chovatelky na období 1 

roku, tj. od 26.6.2019 do 25.6.2020. 

Schváleno jednomyslně 

Návrh na úpravu řádu bude zapracován při revizi Zápisního řádu 

9. P ČMKU souhlasí s vydáním PP po doložení veškerých potřebných podkladů plemenné knize. Součástí 

podkladů musí být ověření parentity vrhu.  

P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 pozastavuje zápis štěňat chovatelské stanice 

MON MIGNON včetně pozastavení využití chovných jedinců v majetku chovatelky na období 1 roku, tj. od 

26.6.2019 do 25.6.2020. 

Schváleno jednomyslně   

P ČMKU jednomyslně schvaluje zápis z RPK s výjimkou zrušení spolumajitelství a změny řádu. 
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Komise pro rozhodčí 

Rozšiřovací teoretické zkoušky 29.5.2019 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

Eichacker, MVDr. Klára lakeland teriér prospěla 

Jílková Zdenka jezevčík prospěla 

Smékal Dalibor jezevčík prospěl 

Lysák, Ing. Radovan 

americká akita prospěl 

mexický naháč prospěl 

jezevčík prospěl 

Semeráková Michaela americká akita prospěla 

Ovesná, RNDr. Jaroslava 

briard prospěla 

bílý švýcarský ovčák prospěla 

jihoruský ovčák prospěla 

flanderský bouvier prospěla 

pyrenejský ovčák s krátkou srstí v 
obličeji prospěla 

Mudra Antonín 

basenji prospěl 

čau čau prospěl 

eurasier prospěl 

lapinkoira prospěl 

Kubík, Ing. Zbyněk 

australský teriér prospěl 

Dandie Dinmont teriér prospěl 

norfolk teriér prospěl 

norwich teriér prospěl 

stafordšírský bullteriér prospěl 

 

Rozšiřovací teoretické zkoušky 5.6.2019 

příjmení jméno 
plemeno 

teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

Bušta, Ing. Jan 

boloňský psík prospěl 

coton de Tuleár prospěl 

maltézský psík prospěl 

pudl prospěl 

ruský toy prospěl 

Kadlec Jakub 
kavalír King Charles španěl prospěl 

pudl prospěl 

Kučerová Petra 

lvíček prospěla 

pekingský palácový psík prospěla 

shih-tzu prospěla 

Střalková, Mgr. Naděžda anglický buldok prospěla 

Mervová, Ing Darina 

kooikerhondje prospěla 

německý křepelák prospěla 

portugalský vodní pes prospěla 

Černohubová, Ing. Iva 

italský spinone prospěla 

maďarský ohař drátosrstý prospěla 

maďarský ohař krátkosrstý prospěla 

malý münsterlandský ohař prospěla 

německý ohař drátosrstý prospěla 

německý ohač krátkosrstý prospěla 
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německý ohař dlouhosrstý prospěla 

Zatyko Mayerová, 
Ing. 

Eva 
anglický mastif prospěla 

bordeauxská doga prospěla 

Vaníčková Kristina labradorský retriever prospěla 

Böhm, Ing. Martin výmarský ohař prospěl 

Cepková Renata 

appenzellský salašnický pes prospěla 

entlebuchský salašnický pes prospěla 

velký švýcarský salašnický pes prospěla 

P ČMKU bere na vědomí výsledky zkoušek 

 

Praktické zkoušky 

Rozhodčí rozšiřující v rámci FCI skupin 

příjmení jméno 
skupina 

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

Smékal Dalibor FCI sk. IV 29.05.2019, P OV Náměšť na Hané 1.6.2019, P 

Lysák, Ing. Radovan FCI sk. IV 29.05.2019, P KVP Konopiště 02.06.2019, P 

Jílková Zdenka FCI sk. IV 29.05.2019, P MVP Brno, 22.06.2019, P 

Chrpová, Ing., MVDr. Veronika 
FCI sk. IX  

21.03.2018 P; 30.05.2018 P; 
09.01.2019 P, 

NVP Brno 13.01.2019, P; MVP Praha 
21.04.2019, P; MVP Brno, 23.06.2019, 
P 

P ČMKU jmenuje výše uvedené rozhodčí pro skupiny FCI 

 

Rozhodčí rozšiřující po plemenech 

příjmení jméno 
plemeno 

teoretická zk. 
prospěl/nepros

pěl praktická zk., místo konání, P/N* 

Štursová Gabriela patterdale teriér 20.10.2016, P MVP Litoměřice 18.05.2019, P 

Kočová, MVDr. Jana německý ohař krátkosrstý 22.11.2018, P KVP Kutná Hora Kačina 25.05.2019 

Janická  
Stanislav
a lagotto romagnolo 22.11.2018, P MVP Brno 22.6.2019, P 

Zatyko Mayerová, 
Ing. 

Eva 
anglický mastif 05.06.2018, P MVP Brno 23.06.2019, P 

bordeauxská doga 05.06.2018, P MVP Brno 23.06.2019, P 

Kadlec Jakub 
kavalír King Charles 
španěl 05.06.2019, P MVP Brno 23.06.2019, P 

P ČMKU jmenuje výše uvedené rozhodčí pro uvedená plemena 

 

KR doporučuje ke schválení žádost Ing. L. Svobodové o rozšíření na plemena výmarský ohař, německý 

krátkosrstý ohař a irský setr (projednala KR 15.5.2019)  

Schváleno jednomyslně  

 

P ČMKU obdrželo žádost Z. Jílkové o vzdělávání na všechna plemena 

Schváleno jednomyslně  

 

Zápis z jednání Evropské sekce FCI        PŘÍLOHA 7 

Předseda ČMKU seznámil přítomné s průběhem jednání 

 

 

3. Dozorčí rada ČMKU  
 

• Stížnost na Dalmatin klub –  stěžovatelka neobdržela žádnou odpověď z ČMKJ, DR ČMKU žádá zástupce 

ČMKJ, aby se DR ČMKJ k případu vyjádřila 
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• Odvody PSSZ za 3 a 4/19 – sekretariát ověří odeslání odvodů 

 

4. Došlá pošta 
 

1/6/19 SZBK ČR – žádost o úpravu směrnice pro udělování certifikátů v souladu s mezinárodním řádem FCI 

 Schváleno jednomyslně  

 

2/6/19 ČKS - žádost o úpravu směrnice pro udělování certifikátů v souladu s mezinárodním řádem FCI 

 Schváleno jednomyslně 

 

3/6/19 Žádost chovatele o převod chovatelské stanice ZE SÍBRTŮ na manželku, která má vlastní chovatelskou 

stanici (stávající zrušit) - převod není možný, není v souladu s normativy ČMKU  

 Převod CHS jednomyslně neschválen 

 

4/6/19 Akita Inu Czech Club – žádost o prověření vrhu A chovatelské stanice KEN’ICHI AI – matka i otec vrhu byli 

uchovněni až po narození vrhu, pes nebyl v době krytí v majetku chovatelky. Vrh přísluší Klubu chovatelů 

málopočetných plemen psů, který souhlasí s vydáním PP (zaslána standardní přihláška k zápisu). P ČMKU 

souhlasí s vydáním PP za předpokladu doplnění dokumentace. Součástí podkladů musí být ověření 

parentity vrhu s komisionálním odběrem (Genomie), zúčastní se členka DR ČMKU P. Márová. 

Schváleno jednomyslně  

Dále P ČMKU požádá KCHMPP o vyjádření k případu.  

P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 pozastavuje zápis štěňat chovatelské stanice 

KEN’ICHI AI včetně pozastavení využití chovných jedinců v majetku chovatelky na období 1 roku, tj. od 

26.6.2019 do 25.6.2020. 

Schváleno jednomyslně  

 

5/6/19 Právní zástupce chovatelky – žádost o výjimku při vystavení PP vrhu J BALFAMA – P ČMKU předává 

případ k projednání Komisi pro chov a zdraví. Aby bylo vyloučeno případné podezření z podjatosti, 

jednání o tomto případu proběhne bez účasti členky komise PhDr. E. Trčalové, která zastupuje příslušný 

chovatelský klub. 

Schváleno jednomyslně  

 

6/6/19 Žádost o navázání spolupráce se spolkem Chovatelé velkých švýcarských salašnických psů – materiál 

prostuduje a připraví k dalšímu jednání J. Kudrnáčová  

 

7/6/19 Případ úhynu psa na MVP v Brně – majitelka psů ponechala 2 labradorské retrívry v uzavřeném vozidle na 

parkovišti. Přes okamžitý zásah veterinární služby jedna fena z důvodu hypertermie uhynula, druhou fenu 

se podařilo oživit. Majitelka fen je členkou Klubu chovatelů loveckých slídičů - klub navrhuje zákaz účasti 

majitelky fen Petry Dvorské na všech akcích KCHLS na 2 roky. Vzhledem k závažnému porušení 

Výstavního řádu FCI P ČMKU rozšiřuje tento zákaz na všechny akce FCI a ČMKU na 2 roky a dále v souladu 

se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 pozastavuje zápis štěňat chovatelské stanice SILESIAN SUN včetně 

pozastavení využití chovných jedinců v majetku chovatelky na období 2 let, tj. od 26.6.2019 do 25.6.2021 

za porušení Řádu ochrany zvířat při chovu psů, čl. 7, bod e. 

 Porušení zákona řeší Policie ČR. 

Schváleno jednomyslně, sekretariát informuje FCI 
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5. Různé 

• Předseda ČMKU informoval o stánku na Evropské výstavě ve Welsu, naplánovány další cesty na 

významné evropské výstavy       PŘÍLOHA 8 

Schváleno jednomyslně   

• Výroba propagačních předmětů pro Světovou výstavu (WDS) - k dalšímu jednání 

• Stánky na WDS pro národní plemena budou k dispozici, mají-li chovatelské kluby zájem, mohou o 

stánek požádat 

• TV Šlágr – ČMKU obdržela žádost o spolupráci na projektu portrétů plemen. Vzhledem k tomu, že 

obsah bude výhradně v kompetenci soukromé společnosti, která nedává záruky na dodržení 

zákona (např. prezentace kupírovaných psů), P ČMKU konstatuje, že ČMKU nemůže být uváděna 

jako zastřešující nebo spolupracující subjekt tohoto komerčního projektu.    

Spolupráce byla jednomyslně zamítnuta. 

 

 

USNESENÍ 

 

12/06/19  P ČMKU jmenuje rozhodčí: Ing. Lucie Skoumalová (dráhový posuzovatel), MVDr. Kateřina 

Tandlerová (dráhový posuzovatel), Zbyšek Hrubec (dráhový posuzovatel, cousingový rozhodčí) 

 

13/06/19 P ČMKU anulovalo výsledek psa QUIRL VLAPAN  dostihu 18.5.2019 v Mladé Boleslavi a schválilo 

zákaz účasti na dostizích a coursinzích pro majitelku výše uvedeného psa v období  1.7. – 30.9.2019 

 

14/06/19 P ČMKU anulovalo výsledek feny ANCHESENAMON QUEEN FLORIDA’S DIAMOND a psa CAPTAIN 

FLINT READY GO z dostihu 8.6.2019 v Mladé Boleslavi a schválilo zákaz účasti na dostizích a 

coursinzích pro majitelku výše uvedené feny v období  1.7. – 30.9.2019 

 

15/06/19 P ČMKU uděluje napomenutí rozhodčímu V. Paškovi a vedoucí dostihu 8.6.2019 v Mladé Boleslavi 

 

16/06/19 P ČMKU dočasně pozastavilo L. Petráškové činnost rozhodčí z exteriéru 

 

17/06/19 P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 pozastavilo zápis štěňat chovatelské 

stanice OD HIMALÁJSKÉHO CEDRU včetně pozastavení využití chovných jedinců v majetku 

chovatelky na období 1 roku, tj. od 26.6.2019 do 25.6.2020. 

 

18/06/19 P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 pozastavilo zápis štěňat chovatelské 

stanice MON MIGNON včetně pozastavení využití chovných jedinců v majetku chovatelky na 

období 1 roku, tj. od 26.6.2019 do 25.6.2020. 

 

19/06/19 P ČMKU jmenuje tyto skupinové rozhodčí: 

Smékal Dalibor FCI sk. IV 

Lysák, Ing. Radovan FCI sk. IV 

Jílková Zdenka FCI sk. IV 

Chrpová, Ing., MVDr. Veronika FCI sk. IX  

 

20/06/19 P ČMKU jmenuje tyto rozhodčí pro uvedená plemena: 

Štursová Gabriela patterdale teriér 

Kočová, MVDr. Jana německý ohař krátkosrstý 

Janická  Stanislava lagotto romagnolo 
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Zatyko Mayerová, Ing. Eva 
anglický mastif 

bordeauxská doga 

Kadlec Jakub kavalír King Charles španěl 

 

21/06/19 P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 pozastavilo zápis štěňat chovatelské 

stanice KEN’ICHI AI včetně pozastavení využití chovných jedinců v majetku chovatelky na období 1 

roku, tj. od 26.6.2019 do 25.6.2020. 

 

22/06/19 P ČMKU vyslovilo Petře Dvorské zákaz účasti na všech akcích FCI na 2 roky, tj. od 26.6.2019 do 

25.6.2021, a dále v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 pozastavuje zápis štěňat chovatelské 

stanice SILESIAN SUN včetně pozastavení využití chovných jedinců v majetku chovatelky na období 2 let, 

tj. od 26.6.2019 do 25.6.2021 za porušení Řádu ochrany zvířat při chovu psů, čl. 7, bod e. 

 

 

 

 

 

 

 

Zasedání ukončeno:   16:00 

Příští zasedání:   termín a místo budou určeny  

Zapsala:   I. Jarošová 

Za správnost:   MVDr. L. Široký    


