Zápis č. 11
ze zasedání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 12.3.2020 v Jindřichově Hradci
Přítomni:
P ČMKU:

MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, A. Karban, M. Kašpar, O. Vondrouš, J. Kudrnáčová, Ing. P. Pletka,
J. Janda
Omluven:
M. Václavík
Za DR ČMKU:
M. Krinke
Tisková mluvčí ČMKU V. Tichá
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zprávy z komisí ČMKU, FCI
DR ČMKU
Došlá pošta
Různé

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Revize řádů
P ČMKU se seznámilo s úpravami v Zápisním řádu ČMKU. Návrh řádu bude vyvěšen k připomínkování.
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 řeší právní zástupce ČMKU.
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.
Setkání rozhodčích ČMKU
Proběhlo v konstruktivním duchu za přítomnosti 130 rozhodčích.
Setkání chovatelských klubů ČMKU
Proběhlo v přátelském duchu, zúčastnilo se 80 zástupců chovatelských klubů.
Přednáška o inseminaci měla kladné ohlasy, sekretariát vyžádá písemnou formu přednášky ke zveřejnění.
6/2/20 KCHBO – žádost o stanovisko k případu krytí jiným psem, než byl chovatelkou nahlášen – P ČMKU požádá
klub, aby informoval P ČMKU o závěrečném dořešení případu.
7/2/20 KCHBO – žádost o pomoc při řešení situace – vrh započatý v KCHBO, porušení klubových předpisů
chovatelkou - P ČMKU požádá klub, aby informoval P ČMKU o závěrečném dořešení případu.
9/2/20 WCaKK CZ – žádost o udělení zákazu chovu na plemena chovaná v klubu – prozatím bez odezvy od
chovatelky. P ČMKU souhlasí s návrhem chovatelského klubu a pozastavuje zápis štěňat plemen australská
kelpie, Welsh corgi pembroke, Welsh corgi cardigan na CHS Z LEŠANSKÉ ZAHRADY, včetně zákazu chovu
na všech chovných jedincích výše uvedených plemen evidovaných v majetku chovatelky, a to do 25.1.2022.
Schváleno jednomyslně
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12/2/20 KPPPK – žádost o světovou výstavu plemene pražský krysařík – P ČMKU žádá KPPPK, aby standardně
doložil souhlasy okolních států - zaurgovat
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. Požádat ČKS o sdělení závěru.
14/2/20 KCH čínských chocholatých psů – oznámení o zákazu chovu – vznesen dotaz na chovatelku, proč nevyužila
nabídky klubu na odchov s PP. Bylo doručeno vyjádření chovatelky, je si vědoma porušení řádů. P ČMKU
souhlasí s návrhem chovatelského klubu a pozastavuje zápis štěňat plemene čínský chocholatý pes na CHS
PRINCESS SHERRY do 20.12.2022. Fena Farida z Půlnočního dvora nesmí mít vrh v r. 2020.
Schváleno jednomyslně
15/2/20 Cocker Club CZ – informace o neplatném pracovním certifikátu – dle telefonického vyjádření majitele
absolvoval pes obě akce, sekretariát vyžádá písemné vyjádření majitele.
9/11/19 Žádost ASTRAL SKY o dodatečné vystavení PP vrhům od r. 2017 – P ČMKU trvá na původním rozhodnutí
z 11/2019. P ČMKU vyžádá písemné vyjádření plemenné knihy ČMKJ

2. Zprávy z komisí
Zápis z Rady plemenných knih 4.3.2020

PŘÍLOHA 1

Schváleno jednomyslně

Komise pro rozhodčí
Konání rozšiřovacích zkoušek 11.03.2020 a 18.03.2020 se v závislosti na vyhlášení nouzového stavu ruší.
Schváleno jednomyslně
Teoretické rozšiřovací zkoušky 26.2.2020
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Příjmení

Jméno

Svobodová, Ing.

Lucie

Černohubová, Ing

Iva

Hermann

Pavel

Smékal

Dalibor

Chrpová , MVDr.

Veronika

plemeno
irský červenobílý setr
irský setr
auvergneský ohař
krátkosrstý
bretaňský ohař dlouhosrstý
český fousek
italský ohař
slovenský ohař hrubosrstý
velký münsterlandský ohař
maďarský ohař drátosrstý
maďarský ohař krátkosrstý
německý ohař drátosrstý
český fousek
maďarský ohař krátkosrstý
maďarský ohař drátosrstý
německý ohař krátkosrstý
gordon setr
irský setr

teoretická zk.
prospěl/neprospěl
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěla
prospěla

Cepková

Renata

Eichacker, MVDr.

Klára

irský červenobílý setr
německý ohař krátkosrstý
labradorský retriever
zlatý retriever
chesapeake bay retriever
irský vlkodav

prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla

P ČMKU bere na vědomí
Praktické rozšiřovací zkoušky
teoretická zk.
praktická zk., místo konání,
příjmení
Jméno
plemeno
prospěl/neprospěl
P/N*
Leinveber
Tomáš
bullmastif
18.12.2019, P
MVP Duo CACIB 02.02.2020, P
P ČMKU jmenuje výše uvedeného rozhodčího pro uvedené plemeno.
Žádosti o rozšíření aprobací
Antonín Karban – akita, americká akita, bílý švýcarský ovčák
Bc. Veronika Frolíková – basenji, faraónský pes, ibizský podenco
Ing. Darina Mervová – bernský salašnický pes (Klub švýcarských salašnických psů z. s. udává podmínku –
bonitace, KVP nebo SVP)
Ladislav Frnčo – australský ovčák, chodský pes, border kolie – Spolek BCCCZ požaduje hospitaci na bonitaci a na
klubové výstavě bez KV
Karel Peroutka – holandský ovčák, saarlosův ovčák, šiperka
Lucie Trnková – americký kokršpaněl, anglický špringršpaněl (podléhá schválení 2. klubu), welššpringršpaněl
Tereza Knedlhans – holandský ovčák, australský ovčák (podléhá schválení 2. klubu)
Michaela Čermáková – pekingský palácový psík
Lukáš Zeman – landseer, svatobernardský pes
P ČMKU souhlasí (po splnění souhlasů klubů)

Zápis z komise FCI pro norníky

PŘÍLOHA 2

KCHT chválí komunikaci delegáta s příslušnými subjekty
P ČMKU bere na vědomí, standardní příplatek je možné vyplatit

3. Dozorčí rada ČMKU
Bude předmětem příštího jednání

4. Došlá pošta
1/3/20 Boxer Klub ČR – žádost o pozastavení zápisů CHS OD IVETKY DE CHANEL na dobu 5 let, a to od 13.2.2020.
důvodem je falšování chovatelské dokumentace (manipulace s čipy, neplatná potvrzení o zkouškách,
dokládání falšované dokumentace potřebné k uchovnění). Případ byl projednán Radou plemenných knih
4.3.2020, viz zápis výše.
P ČMKU potvrdilo návrh klubu a v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X bod 9 stanovuje: Zápis štěňat na
CHS OD IVETKY DE CHANEL se pozastavuje do 12.2.2025, a to včetně zákazu chovu na všech chovných
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jedincích evidovaných v majetku chovatele. PP vrhu CH, u něhož rodiče nesplnili chovné podmínky,
nebudou vydány.
Schváleno jednomyslně
2/3/20 Žádost o povolení výjimky při inseminaci:
Plemeno:
Alpský jezevčíkovitý brakýř
CHS:
žádá majitel psa, pes nemůže krýt po úrazu páteře (poranění divočákem)
Fena:
neuvedeno
Pes:
Cipísek Maloúpecké knížectví, ČLP/ABJ/4892/16
Plemeno:
CHS:
Fena:
Pes:

Belgický ovčák
BRIBIADAI
AKELA BLUEBERRY BriBiaDai, CMKU/BOG/7713/15
HEROS de la Carriere du Dragon, Francie

Schváleno jednomyslně; inseminace musí být provedeny podle normativů ČMKU a chovatelských klubů.
3/3/20 Wolfhound klub – žádost o podporu, světový kongres FIWC – P ČMKU schvaluje příspěvek ve výši 5000,Kč
Schváleno jednomyslně
4/3/20 Interklub Orient pekinéz a japan-chin z.s. – informace o postupu klubu při zpochybnění identity vrhu. P
ČMKU se s postupem klubu ztotožnilo a konstatuje, že klub postupoval správně a vyšel majitelce feny,
která identitu vrhu zpochybnila, plně vstříc.
Schváleno jednomyslně
5/3/20 ČKS – žádost o pořádání NVP Klatovy 3.- 4.7. 2021
Schváleno jednomyslně
6/3/20 KCH loveckých slídičů – žádost o pozastavení zápisů štěňat CHS MERYLIC – chovatelka potvrdila odchov
bez PP na neuchovněné feně a nechovném psovi.
P ČMKU potvrdilo návrh klubu a v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X bod 9 stanovuje: Zápis štěňat na
CHS MERYLIC se pozastavuje na dobu 2 let, tj. do 11.3.2022, a to včetně zákazu chovu na všech chovných
jedincích evidovaných v majetku chovatele.
Schváleno jednomyslně
7/3/20 Shiba klub – informace o nedodržení zákazu chovu na chovných jedincích v majetku chovatelky z 28.6.2016
– jedinci byli převedeni do CHS BULLIT STAR, kde chov pokračoval. P ČMKU se seznámilo i se zaslaným
vyjádřením chovatelky. P ČMKU v této věci rozhodlo následovně:
- Všem jedincům, kteří byli ve vlastnictví chovatelky CHS DEL MONTE DE HAYA k 28.6.2016 a dalším případně
uchovněným v majetku chovatelky se s okamžitou platností uděluje zákaz využití chovu. Zákaz je platný i
na jedince ve společném majetku, případně na jedince převedené na jiné osoby, a týká se všech plemen.
- Zákaz zápisu štěňat na CHS DEL MONTE DE HAYA zůstává v platnosti i nadále.
- CHS BULLIT STAR, která využívala ve svém chovu jedince s vydaným zákazem chovu, P ČMKU v souladu se
Zápisním řádem ČMKU čl. X bod 9 uděluje pozastavení zápisu štěňat na 2 roky, tj. do 12.3.2022, a to včetně
zákazu chovu na všech chovných jedincích evidovaných v majetku chovatele.
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8/3/20 Klub malého kontinentálního španěla ČR, z.s.- žádost o zrušení výstavy a změnu jejího termínu na pozdější
termín (prozatím nebyl určen) – P ČMKU konstatuje, že vzhledem k mimořádné situaci vyhlášení
nouzového stavu bude ve všech podobných případech postupovat jednotně:
- Přesun výstav je možný do doby zrušení vyhlášeného nouzového stavu, změny termínů musí odpovídat
výstavnímu řádu, tedy musí respektovat stávající chráněné termíny. Žádost o změnu může organizátor
výstavy hlásit na novakova@cmku.cz.
- Případnou změnu termínu mezinárodní výstavy musí schválit FCI (sekretariát vznese dotaz na plánovaných
postupech na FCI)
- Případnou změnu národní výstavy schvaluje P ČMKU
- Při převodu NV nebo MV na nový termín neplatí nový termín jako chráněný pro výstavy, které již byly
v tomto termínu řádně nahlášeny
- Náhradu již uhrazených výstavních poplatků za zrušenou výstavu stanovuje organizátor příslušné akce
(např. převod na nový termín – psi musí být přeřazeni do tříd podle aktuálního věku v den konání
výstavy).
- P ČMKU upozorňuje na znění výstavního řádu ČMKU čl. 13, bod m: V případě nekonání výstavy z důvodů
vyšší moci budou výstavní poplatky použity na uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy.
9/3/20 Klub chovatelů naháčů – žádost o dodatečné zařazení výstav 2020 (požadavek nedoručen na ČMKU).
P ČMKU souhlasí. V roce 2021 nebude klub pořádat klubovou výstavu bez Klubového vítěze.

Různé
P ČMKU po dobu trvání nouzového stavu ruší návštěvní dny v prostorách kanceláří ČMKU. Materiály
určené pro plemennou knihu, sekretariát nebo orgány ČMKU mohou chovatelé e-mailem, případně
poštou.

49/03/20

USNESENÍ
P ČMKU pozastavuje zápis štěňat plemen australská kelpie, Welsh corgi pembroke, Welsh corgi
cardigan na CHS Z LEŠANSKÉ ZAHRADY včetně zákazu chovu na všech chovných jedincích výše
uvedených plemen evidovaných v majetku chovatelky, a to do 25.1.2020.

50/03/20

P ČMKU pozastavuje zápis štěňat plemene čínský chocholatý pes na CHS PRINCESS SHERRY do
20.12.2022. Fena Farida z Půlnočního dvora nesmí mít vrh v r. 2020.

51/03/20

P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X bod 9 pozastavuje zápis štěňat na CHS OD IVETKY
DE CHANEL včetně zákazu chovu na všech chovných jedincích evidovaných v majetku chovatele, a
to 12.2.2025. PP vrhu CH, u něhož rodiče nesplnili chovné podmínky, nebudou vydány.

52/03/20

P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X bod 9 pozastavuje zápis štěňat na CHS MERYLIC
na dobu 2 let, tj. do 11.3.2022, a to včetně zákazu chovu na všech chovných jedincích evidovaných
v majetku chovatele.

53/03/20

Všem jedincům, kteří byli ve vlastnictví chovatelky CHS DEL MONTE DE HAYA k 28.6.2016 a dalším
případně uchovněným jedincům v majetku chovatelky se s okamžitou platností uděluje zákaz
využití v chovu. Zákaz je platný i na jedince ve společném majetku, případně na jedince převedené
na jiné osoby, a týká se všech plemen.
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P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X bod 9 pozastavuje zápis štěňat na CHS BULLIT
STAR včetně zákazu chovu na všech chovných jedincích evidovaných v majetku chovatele, a to na
2 roky, tj. do 12.3.2022.

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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15:00
bude určeno předsedou ČMKU v závislosti na mimořádných opatřeních
I. Jarošová
MVDr. L. Široký

