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Zápis č. 10 

ze zasedání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 13.2.2020 v Praze  

 

Přítomni:  

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

Ing. P. Pletka, J. Janda 

Za DR ČMKU: M. Krinke 

Tisková mluvčí ČMKU  V. Tichá 

 

Program:  

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání  

2. Zprávy z komisí ČMKU, FCI 

3. Setkání rozhodčích ČMKU 

4. Setkání chovatelských klubů ČMKU 

5. Došlá pošta 

6. 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            

- 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. Formulace byla doplněna.  

- Řád pro udělení titulu Český šampion – do řádu bude doplněn odkaz na usnesení č. 4 XV. VH týkající se 

udělování titulu pro plemeno italský corso pes.  

Zápis z jednání Rady plemenných knih ze dne 10.6.2019      

1. Jednání ve věci dočasného pozastavení funkce rozhodčí L.P.  

Přestupky předložené klubem nebyly prokázány jednoznačně, L.P. předložila relevantní podklady. Postih 

se ukončuje. 

 

Mimořádné speciální výstavy při WDS  

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

 

Zápis z jednání výstavní komise ze dne 6.9.2019       

bod 2c)  P ČMKU ruší ocenění psa Milivoye from House Parrot, ČMKU obdržela zpět posudek, PP pro zrušení 

zápisu o uděleném ocenění nebyl doručen. P ČMKU uděluje vystavovateli J. P. zákaz vystavování na 1 

rok od 1.7.2020 do 30.6.2021 

Schváleno jednomyslně  

 

Zápis z jednání komise pro pasení ze dne 16.9.2019      

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

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

Plánované školení rozhodčích pro pasení – seznam školitelů byl předložen.  
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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). Případ byl předán právnímu zástupci ČMKU, je v řešení.   

 

Zápis z jednání výcvikové komise ČMKU ze dne 11.12.2019     

Zkoušky ZPU-1 a ZPU-S není možné použít pro vystavení mezinárodního certifikátu k vydání C.I.B., neodpovídá 

řádu FCI po udělování titulu C.I.B. – odvolání člena výcv. komise proti rozhodnutí P ČMKU. P ČMKU na rozhodnutí 

trvá, řád FCI je pro udělování titulu C.I.B. jediný akceptovatelný. ČKS rozhodnutí P ČMKU jednoznačně podpořil. 

 

5/12/19  M.S. – stížnost na chování chovatelské stanice, určeno KCHMPP, P ČMKU na vědomí. P ČMKU požádalo 

KCHMPP o vyjádření k případu, dle sdělení probíhá šetření, o výsledku bude P ČMKU informováno 

 

7/12/19 Informace MVDr. L.D. o zneužití jeho razítka při potvrzení DKK a DLK u plemene tibetská doga – 

poradkyně chovu byla pozvána k vyjádření.   

Při osobním jednání byl předložen archív dokumentace, který byla před jednáním osobně zkontrolován 

MVDr. L.D. Vše bylo shledáno v pořádku vyjma dvou psů jednoho majitele. Majitel sám potvrdil v e-

mailové korespondenci s chovatelským klubem, že se jedná o falzifikáty. P ČMKU neshledalo pochybení 

poradkyně chovu. Případ mezi majitelem psů a klubem je řešen občanskoprávně. 

P ČMKU konstatuje, že psi uchovněné na základě neplatných potvrzení není možné považovat za psy se 

splněnými chovnými podmínkami. Do vyřešení případu P ČMKU zastavuje chovnost psům: Kepurr Altan-

Corgo, CMKU/TD/2408/11 a Shakti Altan-Corgo, CMKU/TD/3187/15 

Schváleno jednomyslně  

 

8/12/19 H. – žádost o prošetření porušení zákona a řádů ČMKU poradcem chovu (štěňata předána před zákonným 

věkem) - PCH byl pozván k osobnímu jednání. Jednání se zúčastnil i nabyvatel štěněte. Přestupek nebyl 

jednoznačně prokázán. Ukončeno.   

 

Ad VK 6.9.2019/7 – odvolání proti udělenému rozhodnutí o zákazu vystavování – na základě revize doložených 

dokladů P ČMKU ukončuje zákaz vystavování vystavovatelce M.M. 

 

Ad RPK 10.6.2019/8 

Dotaz na platnost vysloveného zákazu chovu na psy ve spolumajitelství – zákaz platí i na tyto psy 

Schváleno jednomyslně  

 

 

2. Zprávy z komisí 

 

Zápis z rady plemenných knih ze dne 17.12.2020      PŘÍLOHA 1 

Schváleno jednomyslně; úprava zápisního řádu ČMKU bude řešena v rámci revize řádů. 

 

Zápis z jednání komise pro rozhodčí z 8.1.2020       PŘÍLOHA 2 

Schváleno jednomyslně  

 

KR navrhuje termíny rozšiřovacích zkoušek:  

26.02.2020 zkušební komise M. Václavík, V. Tichá, K. Vaníčková 
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11.03.2020 zkušební komise M. Václavík, Z. Jílková, K. Vaníčková  

18.03.2020 zkušební komise M. Václavík, V. Tichá, J. Janda 

Schváleno jednomyslně  

Žádosti o rozšíření aprobací 

Martina Hegr Klivarová – Basset Hound, Rhodesian ridgeback 

Karel Frank – Novofundlandsky pes 

Schváleno jednomyslně 

 

Teoretické rozšiřovací zkoušky 18.12.2019 

Příjmení jméno Plemeno 
teoretická zk. 

prospěl/neprospěl 

Frnčová Lenka 

bostonský teriér prospěla 

Čivava prospěla 

havanský psík prospěla 

japan chin prospěla 

kavalír King Charles španěl prospěla 

King Charles španěl prospěla 

pekingský palácový psík prospěla 

Maślanka, MUDr. Tadeáš 
Barzoj prospěl 

italský chrtík prospěl 

Lysák, Ing. Radovan 
Basenji prospěl 

Shikoku prospěl 

Klírová, Ing. Naděžda americký kokršpaněl prospěla 

Gogolínová Jitka 
welsh corgi pembroke neprospěla 

Šeltie prospěla 

Leinveber Tomáš 
anglický mastif prospěl 

Bulmastif prospěl 

Kubeš Robert 
Barzoj prospěl 

Whippet prospěl 

Fairaislová Lenka rhodéský ridgeback prospěla 

P ČMKU bere na vědomí 

 

Teoretické rozšiřovací zkoušky 19.12.2019 

příjmení jméno Plemeno 
teoretická zk. 

prospěl/neprospěl 

Štýbrová Beata border kolie neprospěla 

Reslerová Jitka Šeltie prospěla 

Roškota Miroslav  
Dobrman neprospěl 

Knírač prospěl 

Rybárová, Ing. Václava 

Bišonek prospěla 

boloňský psík prospěla 

pekingský palácový psík prospěla 

shih-tzu prospěla 

tibetský teriér prospěla 

tibetský španěl prospěla 

Svobodová, Ing. Lucie výmarský ohař prospěla 

P ČMKU bere na vědomí 
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Teoretické závěrečné zkoušky čekatelů 15.1.2020 

příjmení jméno  Plemeno prospěl/neprospěl 

Fekiač Milan český fousek neprospěl 

Hlúšková, Ing Romana west highland white teriér prospěla 

Chodilová, Bc. Markéta Jezevčík prospěla 

Jatelová Marija americký stafordšírský teriér prospěla 

Netíková Markéta kerry blue teriér omluvena 

Pánková, Ing. Hana rhodéský ridgeback prospěla 

Plíštilová Eva Šeltie prospěla 

Strnad, Bc.  Jaroslav skotský teriér prospěla 

Studýnková, Ing. Lucie anglický setr prospěla 

Šiklová Veronika saluki  prospěla 

Zdařil Jan americký kokršpaněl prospěl 

Zuranová Ivana stafordšírský bullteriér neprospěla 

P ČMKU bere na vědomí 

 

Závěrečná opravná praktická zkouška 11.1.2020 

příjmení jméno Plemeno prospěla/neprospěla 

Mrňáková Zuzana belgický ovčák prospěla 

P ČMKU jmenuje výše uvedenou čekatelku národní rozhodčí 

 

Závěrečná praktická zkouška 

01.02.2020       

příjmení jméno Plemeno prospěla/neprospěla 

Hlúšková, Ing. Romana west highland white teriér prospěla 

P ČMKU jmenuje výše uvedenou čekatelku národní rozhodčí 

  

opravná závěrečná praktická zkouška   

Hulíková Kateřina irský setr neprospěla 

P ČMKU bere na vědomí       

02.02.2020       

příjmení jméno Plemeno prospěla/neprospěla 

Jatelová Marija americký stafordšírský teriér prospěla 

P ČMKU jmenuje výše uvedenou čekatelku národní rozhodčí 

 

Závěrečné praktické zkoušky rozšiřujících 

příjmení jméno Plemeno 

teoretická zk. 

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

Lysák, Ing. Radovan 
Shikoku 18.12.2019, P NVP Brno 12.01.2020, P 

Basenji 18.12.2019, P MVP Duo CACIB 02.02.2020, P 

Frnčo Ladislav 

americký bezsrstý teriér 07.11.2019, P NVP Brno 11.01.2020, P 

patterdale teriér 07.11.2019, P NVP Brno 11.01.2020, P 

toy foxteriér 07.11.2019, P pouze na základě teor. zk.  

Klírová, Ing. Naděžda americký kokršpaněl 18.12.2019, P NVP Brno 11.01.2020, P 

Reslerová, Bc. Jitka Šeltie 19.12.2019, P MVP Duo CACIB 01.02.2020, P 

Mudra Antonín FCI sk. V 29.05.2019, P KVP 24.11.19, P; MVP 01.02.20, P 
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14.08.2019, P 

07.11.2019, P  

P ČMKU jmenuje výše uvedené rozhodčími pro uvedená plemena a skupinu V. FCI 

 

Zápis z jednání komise pro pasení ze dne 7.2.2020      PŘÍLOHA 3 

Schváleno jednomyslně; školení bude standardně financováno z rozpočtu na r. 2020 

 

Zápis z komise FCI pro rozhodčí        PŘÍLOHA 4 

P ČMKU bere na vědomí 

 

Zápis z výstavní komise FCI          PŘÍLOHA 5  

ČMKU bere na vědomí 

 

3. Setkání rozhodčích ČMKU  
 

22.2.2020 setkání rozhodčích, kongresový sál Holiday Inn Brno 

Program: úvodní slovo předsedy ČMKU a předsedy komise pro rozhodčí; souhrnná informace o změnách 

v řádech (V. Tichá), přednáška o genetice (MVDr. Chrpová) 

 

 

4. Setkání chovatelských klubů ČMKU  
7.3.2020 setkání chovatelských klubů, kongresový sál Holiday Inn Brno 

Program: úvodní slovo předsedy ČMKU a předsedy DR ČMKU; přednáška o inseminaci (MVDr. P. 

Přinosilová, Ph.D.), informace o změně v předpisech (V. Tichá)  

 

5. Došlá pošta  

1/2/20  Chovatelka M.K. – žádost o povolení výjimky při krytí psem pod povoleným věkem – P ČMKU není 

kompetentní k povolení výjimky z vyhlášky  

Jednomyslně neschváleno  

 

2/2/20 ČAOPP – žádost o doplnění člena do komise pro pasení – P ČMKU považuje současný počet členů komise 

za postačující. Návrhy při jmenování komise může předkládat člen ČMKU (v tomto případě KJČR) nebo 

sama komise.   

ČAOPP – žádost o sjednání nápravy při vyřazení rozhodčího ze seznamu rozhodčích pro pasení -  P ČMKU 

předává k prověření KP. 

 

3/2/20  BCCCZ – informace o pozastavení chovnosti feny Cherson No Bijin Anne’s Dream na dobu 5 let.  

P ČMKU bere na vědomí.  

 

4/2/20 DaCK – návrh nové průkazky pro dostihové a cousingové rozhodčí 

Schváleno jednomyslně, formát pro tisk připraví DaCK 

  

5/2/20 ČKS – kalendář CACT a CACIT akcí 2020       PŘÍLOHA 6 

Schváleno jednomyslně, CACIT podléhá schválení FCI 
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6/2/20 KCHBO – žádost o stanovisko k případu krytí jiným psem, než byl chovatelkou nahlášen, DNA testy 

zjištěn skutečný otec vrhu. Chovatelka má opakované chovatelské přestupky. P ČMKU konstatuje, že za 

chov je zodpovědný chovatel. Řešení tohoto případu je v kompetenci klubu – P ČMKU žádá klub, aby 

informoval P ČMKU o závěrečném dořešení případu.  

Schváleno jednomyslně  

 

7/2/20 KCHBO – žádost o pomoc při řešení situace – vrh započatý v KCHBO, porušení klubových předpisů 

chovatelkou, chovatelka ukončila členství a žádá převést krycí listy do KCHMPP. P ČMKU doporučuje 

informovat KCHMPP o kárných proviněních chovatelky. KCHBO uvádí, že se nebrání převodu krycích listů, 

P ČMKU tedy doporučuje předat je k dokončení zápisu štěňat v KCHMPP.  

 Schváleno jednomyslně  

 

8/2/20 ČMKJ – žádost o NVP Floracanis Olomouc 4.- 5.9.2021 

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

Vondrouš  

Proti: J. Janda  

NVP byla schválena 

 

9/2/20 WCaKK CZ – žádost o udělení zákazu chovu na plemena chovaná v klubu – odkládá se na další zasedání, 

 J. Kudrnáčová prověří u chovatelky a klubu 

 

10/2/20 ČKS – žádost CMC o rozšíření v klubu chovaných variet belgických ovčáků o varietu groenendael a  

laekenois 

Schváleno jednomyslně  

 

11/2/20 ČMKJ – informace o sloučení Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha z.s.  a Klubu 

krátkosrstý ohař z.s. pod novým názvem Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů ČR z.s. 

P ČMKU bere na vědomí 

 

12/2/20 KPPPK – žádost o světovou výstavu plemene pražský krysařík – P ČMKU žádá KPPPK, aby standardně 

doložil souhlasy okolních států 

  

13/2/20 SKJ – informace o českých rozhodčích obedience, kteří posoudili ne-FCI akce na Slovensku 

P ČMKU předává k řešení zastřešujícímu členskému subjektu ČKS  

Schváleno jednomyslně  

 

14/2/20 KCH čínských chocholatých psů – oznámení o zákazu chovu - odkládá se na další zasedání, J. Kudrnáčová 

prověří u chovatelky a klubu (dotaz na chovatelku, proč nevyužila nabídky klubu na odchov s PP) 

 

15/2/20 CCCZ – informace o neplatném pracovním certifikátu – odkládá se na další zasedání, M. Kašpar požádá o 

vyjádření majitele psa 

 

16/2/20 MSKS – žádosti o: 

 - NVP Brno 9. – 10. 1. 2021 a 8. – 9. 1. 2022  

 - Velikonoční Kunčičák 2020 dle IGP 3 se zadáním titulu CACT, 10.4.2020, Ostrava – Kunčice 

- Mezinárodní mistrovství Moravskoslezského kynologického svazu dle IGP 3  a IGP 1 se zadáním titulu 

CACIT a CACT,, 3.- 4. 10. 2020, areál MSKS, Zbraslav u Brna 

 Schváleno jednomyslně, CACIT podléhá schválení FCI 
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6. Různé 

- - - 

 

 

 

 

 

USNESENÍ 

44/02/20 P ČMKU uděluje vystavovateli J. P. zákaz vystavování na 1 rok od 1.7.2020 do 30.6.2021 

 

45/02/20 P ČMKU jmenuje národní rozhodčí: 

příjmení Jméno plemeno 

Mrňáková Zuzana belgický ovčák 

Hlúšková, Ing. Romana west highland white teriér 

Jatelová Marija americký stafordšírský teriér 

 

46/02/20 P ČMKU jmenuje tyto rozhodčí pro plemena: 

příjmení jméno plemeno 

Lysák, Ing. Radovan 
shikoku 

basenji 

Frnčo Ladislav 

americký bezsrstý teriér 

patterdale teriér 

toy foxteriér 

Klírová, Ing. Naděžda americký kokršpaněl 

Reslerová, Bc. Jitka šeltie 

 

47/02/20 P ČMKU jmenuje A. Mudru skupinovým rozhodčím pro skupinu V. FCI 

  

48/02/20 P ČMKU pozastavuje chovnost psům Kepurr Altan-Corgo, CMKU/TD/2408/11 a Shakti Altan-Corgo, 
CMKU/TD/3187/15 do vyřešení případu 

 

 

 

Zasedání ukončeno:   15:00 

Příští zasedání:   12.3.2020 od 11:00, Praha 

Zapsala:   I. Jarošová 

Za správnost:   MVDr. L. Široký    


