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Zápis č. 8 

ze zasedání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU)  

dne 14.11.2019 v Praze  

 

Přítomni:  

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

Kudrnáčová 

Omluven: Ing. P. Pletka 

DR ČMKU: M. Krinke  

Tisková mluvčí ČMKU: V. Tichá 

 

Program:  

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání  

2. Zprávy z komisí ČMKU, FCI 

3. Ekonomika do 10/2019 

4. Dogoffice.cz   2020 

5. Dozorčí rada ČMKU 

6. Došlá pošta 

7. Různé 

 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 

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

 

Revize řádů            

Úprava řádů  pro udělování šampionů byla zveřejněna k připomínkování do 31.10.2019 – ČMKU obdržela 3 

připomínky 

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

šampion krásy – P ČMKU neschválilo požadavek na 6 měsíční odstup mezi získanými čekatelstvími) 

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

zkoušky – žádost je zpracována v rámci revize řádů.) 

P ČMKU potvrdilo znění řádů s platností od 1.1.2020      PŘÍLOHA 1 

 

Zápis z jednání Rady plemenných knih ze dne 10.6.2019      

1. Jednání ve věci dočasného pozastavení funkce rozhodčí L.P. bylo projednáno na osobní schůzce se 

zástupci chovatelského klubu (Klub chovatelů collií a sheltií) 14.11.2019. Klub řešil: 

- Nepředané PP  

- Krytí nepřeregistrovaným psem – zdokladováno 

- Změny majitelů chovných jedinců nebyly v požadovaném termínu hlášeny na plemennou knihu 

- Vrhy, které nebyly odchované u hlášeného chovatele, nebyly klubu oznámeny   

P ČMKU požádá chovatelský klub, aby do 10.12.2019 doplnil konkrétní detaily k jednotlivým bodům. 

Případ bude uzavřen na příštím jednání. 

Schváleno jednomyslně  

  

4/6/19 Pozastavení zápisu 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 - v případech nechtěného krytí je 

určení parentity standardním postupem.  
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Doložena parentita 2 štěňat – Garantem za správnost PP je ČMKU. P ČMKU jednomyslně souhlasí 

s vydáním PP na štěňata, na která byly doložené DNA testy. PP na zbylá štěňata je možné vystavit po 

doložení parentity. Vzhledem k doložené parentitě P ČMKU ukončuje pozastavení zápisu štěňat 

chovatelské stanice KEN’ICHI AI a uvolňuje využití chovných jedinců v majetku chovatelky.  

Schváleno jednomyslně  

 

Zápis z jednání Komise pro chov a zdraví ze dne 3.7.2019     

ad 5. z předchozího jednání  Případ BALFAMA – odpovězeno prostřednictvím právního zástupce 

ČMKU.  

Klub byl vyzván k dodání PP na přeregistraci, dosud nedodáno, ČMKU zaurguje. 

 

Zápis z jednání Komise pro rozhodčí ze dne 7.8.2019      

13. Rozhodčí M.D. se omluvila ze schůzky 12.9.2019 a ze schůzky 12.11. 2019. S uděleným postihem je 

srozuměna, případ ukončen.   

 

5/9/19 Stížnost na chyby členské schůze a stanov Akita Inu Czech Clubu – dle stěžovatelky byl o porušení 

chovatelských předpisů informován KCHMPP. P ČMKU neobdrželo žádné nové informace, případ 

ukončuje.  

 

8/9/19 Informace o chovatelce ČMKU, která posuzuje a vystavuje na výstavách UCI – chovatelka se omluvila 

z plánované schůzky 14.11.2019 a vysvětlení k pořízené dokumentaci ani po urgenci nepodala. P ČMKU 

uděluje chovatelce J.N. napomenutí.  

Schváleno jednomyslně  

 

10/9/19 Informace z FCI o prozatímně přijatých plemenech - sekretariát vznesl dotaz na FCI na postupy při zápisu 

jedinců, kteří mají v generacích jiné plemeno – dle vyjádření výkonného ředitele FCI se generace s jinými 

plemeny mohou považovat za plnohodnotné generace. Bude dále předmětem jednání chovatelské 

komise FCI. 

  

 Speciální výstavy při WDS budou koncipovány jako mimořádné (výstava navíc, MSV). U plemen 

zastřešených více kluby musí dojít ke vzájemné dohodě mezi kluby.  

 

Pokud k dohodě mezi kluby nedojde, rozhodne o pořadateli MSV P ČMKU podle počtu zápisů štěňat za 

rok 2019.  

Termín pro nahlášení MSV: do konce 31.3.2020, kluby obdrží formulář pro nahlášení. 

Schváleno jednomyslně  

 

9/8/18 Žádost chovatelské stanice CZECH PAWS o ukončení zákazu zápisu štěňat – P ČMKU vyžádalo stanovisko 

chovatelského klubu, stanovisko nebylo doručeno. P ČMKU trvá na původním rozhodnutí - udělený 

postih  zůstává v platnosti bez změn.   

Schváleno jednomyslně  

 

Zápis z jednání výstavní komise ze dne 6.9.2019       

bod 2c)  P ČMKU ruší ocenění psa Milivoye from House Parrot, chovatel bude vyzván, aby neprodleně dodal 

posudek a PP psa k úřednímu zrušení titulu. ČMKU obdržela zpět posudek, PP nebyl doručen. 

Vystavovatel bude zaurgován.  

Pro:  MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Kašpar, O. Vondrouš, J. Janda, J. Kudrnáčová, A. Karban  

 Zdržel se:  M. Václavík  
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 Žádost vystavovatelky s res. CAC o udělení CAC psovi s kat. č. 1695 (Axell Chamy Mayesta), který se 

umístil za psem s odebraným CAC.  

 Schváleno jednomyslně  

  

bod 6  Případ podjatosti při posuzování JH, nové podání – juniorhandler se prokazatelně neúčastnil žádných 

akcí pro rozhodčí. P ČMKU trvá na původním rozhodnutí - nedošlo k porušení žádného normativu 

ČMKU ani FCI  

 

bod 7 P ČMKU schvaluje zákaz vystavování pro M.M.  

 

Zápis z jednání komise pro pasení ze dne 16.9.2019      

Zápis schválen jednomyslně  

- Výkonnostní průkaz – schválen jednomyslně  

- Řád pro udělování CACT – jednomyslně neschválen, k úpravám dosud nedošlo, trvá 

- Řád pro národní rozhodčí - jednomyslně neschválen, k úpravám dosud nedošlo, trvá 

 

Hospitace na klubových (speciálních) výstavách nebo bonitacích – pokud čekatel požádá klub o hospitaci, má 

klub povinnost čekateli hospitaci umožnit v případě, že jsou splněny všechny podmínky dané řádem. Bude 

dodáno jako úprava řádu ke zveřejnění k případnému schválení.  

 
6/9/19 Klub chovatelů teriérů – prodej štěňat CHS DENHEL do výkupu v Belgii. Chovatelka potvrdila prodej do  

výkupu, KCHT navrhuje termínovat udělený postih na 2 roky, tedy do 25.9.2021.  

Schváleno jednomyslně  

 

5/10/19  Odvolání proti pozastavení zápisů na CHS SILAVIKA – P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, 

bod 9 pozastavilo zápis štěňat chovatelské stanice SILAVIKA včetně pozastavení využití chovných jedinců 

v majetku chovatelky do navrhovaného termínu 31.8.2021. 

P ČMKU trvá na svém rozhodnutí, schváleno jednomyslně  

 

 

2. Zprávy z komisí 
 

Komise pro rozhodčí  

Teoretické rozšiřovací zkoušky 6.11.2019 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

Dreslerová Šárka 

kolie dlouhosrstá prospěla 

kolie krátkosrstá prospěla 

československý vlčák prospěla 

Plundra Milan 
bearded kolie prospěl 

border kolie prospěl 

Reslerová Jitka šeltie omluvena 

Vaníčková Kristina flat coated retriever prospěla 

Jelínková Hrdičková, Ing. Edita 

bordeauxská doga prospěla 

bullmastif prospěla 

tosa  prospěla 

Zatyko Mayerová, Ing. Eva neapolský mastin prospěla 

P ČMKU bere na vědomí. 
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Teoretické rozšiřovací zkoušky 7.11.2019 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

Frnčo Ladislav 

americký bezsrstý teriér prospěl 

patterdale teriér prospěl 

toy foxteriér prospěl 

Frnčová Lenka 

francouzský buldoček prospěla 

coton de Tuleár prospěla 

čínský chocholatý pes prospěla 

maltézský psík prospěla 

pudl prospěla 

ruský toy prospěla 

Maślanka, MUDr. Tadeáš 

maďarský chrt prospěl 

polský chrt prospěl 

španělský galgo prospěl 

Mudra Antonín 

norský losí pes šedý prospěl 

norský lundehund prospěl 

východosibiřská lajka prospěl 

Márová Petra 

basenji prospěla 

čau čau prospěla 

eurasier prospěla 

faraonský pes prospěla 

shiba prospěla 

P ČMKU bere na vědomí. 

 

Návrhy KR k projednání         PŘÍLOHA 2 

Schváleno jednomyslně  

P ČMKU souhlasí se jmenováním Z. Jílkové univerzální rozhodčí. Jmenování podléhá schválení FCI. 

 

Komise pasení  

Kalendář akcí 2020          PŘÍLOHA 3 

Schváleno jednomyslně  

 

 

3. Ekonomika do 10/2019 
Předseda ČMKU seznámil P ČMKU s výsledky hospodaření do 1.10.2019 

 

 

4. Dogoffice 2020 

 

P ČMKU bylo seznámeno s postupem prací na novém systému dogoffice.cz. 

V současnosti jsou přístupné k přihlášení první výstavy v r. 2020. Klubové a speciální výstavy budou postupně 

nasazovány. Aby systém náležitě pracoval, je třeba, aby uživatelé zaktivovali své profily v systému, případně 

s pomocí IT podpory sloučili více svých profilů, které byly vedeny v původním systému.  

P ČMKU odsouhlasilo nabídku technické podpory.  

 

 

5. Dozorčí rada ČMKU  
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Předseda DR ČMKU seznámil přítomné s agendou DR ČMKU  

- Výsledky z kontroly plemenných knih budou k dispozici na příštím jednání. 

- DR ČMKU pozastavila rozhodnutí P ČMKU týkající se zápisu z výstavní komise ČMKU, bod 4 – zrušení 

titulů z krajské výstavy. Vzhledem k tomu, že tituly byly udělené pořadatelem krajské výstavy a nikoli 

nečlenem ČMKU, doporučuje DR ČMKU ponechat získaná ocenění plemene akita získané na této výstavě 

v platnosti. Dále doporučuje, aby výstavní komise navrhla postih pro pořadatele výstavy. 

P ČMKU jednomyslně schvaluje doporučení DR ČMKU. 

 

 

6. Došlá pošta 
 

1/11/19 KCH coliií a sheltií – informace o zákazu zápisu štěňat kolií a šeltií na chovatelskou stanici VON 

SCHNAPPI SCHNAPP včetně pozastavení využití chovných jedinců plemene kolie a sheltie 

v majetku chovatelky na dobu 1 roku od 8.9.2019  

P ČMKU bere na vědomí 

 

2/11/19 MSKS – žádost o schválení krajské výstavy všech plemen mimo NO ve Slavkově u Brna 25.4.2020 

MSKS – žádost o schválení Mistrovství stopařů dle IFH2 se zadáváním CACT 1.-3.5.2020, Vítkov -

Klokočov  

Schváleno jednomyslně  

 

3/11/19 ČMKJ – kalendář CACT + CACIT akcí 2020     PŘÍLOHA 4 

  Schválen jednomyslně, CACIT podléhá schválení FCI 

 

4/11/19 Klub bílého ovčáka – žádost o povolení výjimky pro spojení registrů pro již narozený vrh 

Jednomyslně neschváleno; za předpokladu, že narozené štěně bude v pořádku, může klub 

požádat o vystavení pomocného registru 

Schváleno jednomyslně  

 

5/11/19 Hlas zvířat, z.s. – informace a filmová dokumentace týkající se chovatelské stanice GOLD FLORÉN, 

prodej štěňat bez PP. P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 pozastavuje zápis 

štěňat chovatelské stanice GOLD FLORÉN včetně pozastavení využití chovných jedinců v majetku 

chovatele do vyřešení případu.  

Schváleno jednomyslně  

 

6/11/19 Stížnost chovatelky (CHS LOVELENIA) + majitele psa Toberoi Zeppelin + majitelů odchovů CHS 

LOVELENIA po psovi Toberoi Zeppelin (stejný text) na postup ČMKU při opravě chybného zápisu 

(importovaný pes s nekompletními generacemi chybně zapsán do hlavní plemenné knihy, 

dodatečně provedena oprava, tedy zápis do registru). P ČMKU zkonstatovalo, že byla správně 

provedena oprava chybného údaje. Existuje právní vztah mezi ČMKU a majitelem psa a mezi 

ČMKU a chovatelkou. Případ byl předán právnímu zástupci ČMKU.   

Schváleno jednomyslně  

 

7/11/19  KCH špiců, na vědomí: 

- informace o pozastavení chovatelského servisu CHS OD MAXÍKA (odchov bez PP) 

- informace o pozastavení chovatelského servisu CHS GOLDEN POMERANIAN (chovatelské 

přestupky) 

P ČMKU bere na vědomí 
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8/11/19 KCH belgických ovčáků - žádost o součinnost při měření feny Darga z Granátové zahrady – fena 

měřena na 3 akcích, 1x naměřena nestandardní výška, 2x nebylo možné měření provést pro 

agresivitu feny. P ČMKU nedoporučuje zařazovat fenu s výškou nad limit standardu vykazující 

agresivitu do chovu a nebude jmenovat rozhodčí k novému měření. Konečné rozhodnutí o 

zařazení do chovu je v kompetenci klubu.    

Schváleno jednomyslně  

 

9/11/19 Stížnost majitelů odchovů CHS ASTRAL SKY, přípis Retriever klubu (ČMKJ) – chovatelka ASTRAL 

SKY prokazatelně odchovala vrhy bez PP v období 2017 – 2019.  P ČMKU v souladu se Zápisním 

řádem ČMKU čl. X, bod 9 pozastavuje zápis štěňat chovatelské stanice ASTRAL SKY včetně 

pozastavení využití chovných jedinců v majetku chovatelky do vyřešení případu.  

 Schváleno jednomyslně  

   KCH loveckých slídičů potvrzuje, že chovatelka není členkou KCHLS. 

 

10/11/19 ČKS – žádost o posun termínu MVP 11.-12.4.2020 na 10.-11.4.2020 

Schváleno jednomyslně, podléhá schválení FCI 

ČKS - žádost o double výstavu v Praze 2. a 3.4.2021 

Schváleno jednomyslně za předpokladu, že podzimní výstava nebude double; podléhá schválení 

FCI. O podzimním termínu se bude jednat.  

 

7. Různé 
 

- FCI řád pro omezenou registraci – podmínky budou zapracovány do zápisního řádu ČMKU PŘÍLOHA 5 

- Čipování v souvislosti s povinnou zákonnou identifikací platnou od 1.1.2020 se nepovažuje za změnu 

identifikačního označení a neplatí pro něj ustanovení č. 5 směrnice pro označování štěňat (tj. Podmínky 

pro přetetování/přečipování stanoví chovatelský klub ve spolupráci s příslušnou plemennou knihou). 

- Sněm KVL – zúčastní se předseda ČMKU  

Schváleno jednomyslně   

- 22.2.2020 setkání rozhodčích, kongresový sál Holiday Inn Brno 

- 7.3.2020 setkání chovatelských klubů, kongresový sál Holiday Inn Brno 

Program obou jednání bude stanoven na zasedání 12.12.2019 

- P ČMKU souhlasí s přepisem již vydaných národních certifikátů pro plemeno chodský pes na mezinárodní 

zdarma 

Schváleno jednomyslně  

 

 

USNESENÍ 

38/11/19 P ČMKU uděluje CAC psovi s kat. č. 1695 (Axell Chamy Mayesta), který se umístil za psem 

s odebraným CAC.  

 

39/11/19  P ČMKU uděluje zákaz vystavování vystavovatelce M.M. 

 

40/11/19 P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 pozastavilo zápis štěňat chovatelské 

stanice GOLD FLORÉN včetně pozastavení využití chovných jedinců v majetku chovatele do 

vyřešení případu.  
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41/11/19 P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 pozastavilo zápis štěňat chovatelské 

stanice ASTRAL SKY včetně pozastavení využití chovných jedinců v majetku chovatelky do 

vyřešení případu. 

 

 

 

 

Zasedání ukončeno:   15:30 

Příští zasedání:   12.12.2019 od 11:00, Jindřichův Hradec 

Zapsala:   I. Jarošová 

Za správnost:   MVDr. L. Široký    


