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Zápis č. 12  

z jednání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 23.4.2020   

 

Přítomni per rollam: 

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. Došlá pošta 

4. Různé 

 

 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 

Revize řádů            

P ČMKU se seznámilo s připomínkami k úpravám Zápisního řádu ČMKU. Relevantní připomínky budou 

zapracovány a definitivní znění bude předloženo ke schválení.  

 

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 

(zaurgováno 3.4.2020). 

 

7/12/19 Stížnosti (soukromé osoby) na zfalšované podklady Klubu tibetské dogy – případ byl prošetřen na osobní 

schůzce se zástupci klubu a uzavřen P ČMKU 13.2.2020. Ukončeno.  

 

6/2/20 KCHBO – žádost o stanovisko k případu krytí jiným psem, než byl chovatelkou nahlášen – klub rozhodl 

následovně: pozastavení zápisů vrhů na CHS RANDY DOG včetně pozastavení chovu na chovných 

jedincích majitelky od 22.3.2020 na dobu 1 roku, tj. do 22.3.2021. 

 P ČMKU schvaluje návrh klubu, platí pro plemeno belgický ovčák. 

 

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

chovatelkou – klub rozhodl následovně: krycí list feny australského ovčáka Citadelle Cofi Capito nebude 

předán pro dokončení odchovu v KCHMPP, chovatelce byla zaslána smlouva o chovatelském servisu. 

Klub dále doporučuje omezit možnost odchovů na feně Citadelle Cofi Capito minimálně na dobu 1 roku od 

posledního vrhu *18.2.2020. 

 P ČMKU schvaluje návrh klubu a pozastavuje odchovy na feně Citadelle Cofi Capito do 18.2.2021. 
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12/2/20 KPPPK – žádost o světovou výstavu plemene pražský krysařík – P ČMKU požádalo KPPPK, aby 

standardně doložil souhlasy okolních států – klub doložil souhlas Slovenska; v Polsku a Rakousku se 

pražský krysařík dosud nechoval, Německo bez odezvy. 

 P ČMKU souhlasí s konáním světové výstavy. Klub předloží Výstavní komisi ke kontrole propozice a 

seznam zadávaných titulů. 

 P ČMKU vypracuje metodiku pro tyto případy.  

   

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.  

ČKS si vyžádal na SKJ další informace, případ je v řešení. O výsledku bude ČMKU informovat.  

 

15/2/20 Cocker Club CZ – informace o neplatném pracovním certifikátu – dle telefonického vyjádření majitele 

absolvoval pes obě akce, sekretariát vyžádá písemné vyjádření majitele. 

 Vystavovatel zaslal podrobné vysvětlení, P ČMKU zaslané vyjádření akceptuje.  

Certifikát vystavený v Srbsku neodpovídá předpisům FCI a nemůže být považován za platný, o čemž byl 

majitel informován. 

 

8/9/19 Výzva právního zástupce ke zrušení rozhodnutí o uložení napomenutí J.N. – P ČMKU podá rozklad 

k jednotlivým bodům výzvy.  

  

 

2. Zprávy z komisí 

Zápis z jednání komise pro pasení z 4.3.2020      PŘÍLOHA 1 

P ČMKU přijalo demisi Moniky Vrbové. Komise bude prozatím pracovat jako tříčlenná. 

P ČMKU na návrh KP odvolává Ing. Gavendovou z funkce delegáta FCI a schvaluje na tuto pozici D. Rájovou. 

Schváleno jednomyslně  

 

Zápis z jednání výstavní komise per rollam      PŘÍLOHA 2 

Schváleno jednomyslně  

 

Zápis z jednání komise pro rozhodčí per rollam      PŘÍLOHA 3 

Schváleno jednomyslně s výjimkou bodu 8 – nejedná se o relevantní důvod nesouhlasu 

 

Dostihová a coursingová komise        PŘÍLOHA 4 

Návrh na úpravu Národního dostihového řádu v návaznosti na předpisy FCI (není tedy třeba předkládat 

k připomínkování) 

Schváleno jednomyslně  

 

 

3. Dozorčí rada ČMKU 

Bude předmětem příštího jednání 
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4. Došlá pošta  

1/4/20 KCHBO – žádost o změnu při bonitacích po dobu mimořádných opatření vlády - způsob uchovňování je 

v kompetenci klubů. V tomto případě jde o 2 kluby pro plemeno, musí mít jednotný způsob uchovňování 

(dohoda mezi kluby). Chovat lze pouze na jedincích, kteří jsou uchovněni – tzn., že plemenná kniha musí 

obdržet k přeregistraci mezi chovné jedince PP s klubem potvrzenou chovností.   

P ČMKU doporučuje sledovat opatření vlády, možnosti pořádání akcí se budou uvolňovat. 

 

 2/4/20 KKMPL – nesouhlas se zněním řádu pro udělování Českého šampiona krásy – řád schválen 14.11.2019.  

 Klub se neúčastnil připomínkového řízení. P ČMKU o nové úpravě tohoto řádu neuvažuje. 

  

3/4/20 SCHSČ – žádost o poskytnutí daru k 30. výročí založení klubu - dle usn. 135/05/17 poskytuje P ČMKU pohár 

s věnováním do 3000,- Kč na jubilejní výstavy počínaje 40. výročím klubu.  

 Žádost nebyla schválena. 

 

4/4/20 Žádosti o povolení výjimek při inseminacích     PŘÍLOHA 5 

Schváleno jednomyslně; veškeré inseminace musí proběhnout v souladu s předpisy příslušného 

chovatelského klubu a ČMKU.  

 

5/4/20 Žádost Nord Bohemia Canis o změnu termínu MVP v Litoměřicích (na vědomí ČKS) – nový termín 8-

9/8/2020.  

 Schváleno jednomyslně, schváleno FCI 

 

 

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 zasílat e-mailem, 

případně poštou. 

 

• Žádosti o mimořádnou speciální výstavu při WDS byly uzavřeny. 

P ČMKU schvaluje tyto pořadatele u klubů, kde nebyl doložen některý ze souhlasů: 

Akita – pořádá Akita Inu Czech Club  

Pekingský palácový psík – pořádá Klub pekingských palácových psíků, z.s. 

Pudl – pořádá Klub chovatelů pudlů, z.s. 

Shih-tzu – pořádá Shih-tzu klub ČR, z.s. 

 

• Předseda ČMKU seznámil P ČMKU s hospodářskými výsledky za 1. Q. 2020 

 

 

 

USNESENÍ 

54/04/20 P ČMKU schválilo pozastavení zápisů vrhů plemene belgický ovčák na CHS RANDY DOG včetně 

pozastavení chovu na chovných jedincích plemene belgický ovčák v majetku chovatelky od 

22.3.2020 na dobu 1 roku, tj. do 22.3.2021. 

55/04/20 P ČMKU pozastavuje odchovy na feně australského ovčáka Citadelle Cofi Capito na dobu 1 roku od 

posledního vrhu, tj. do 18.2.2021. 

56/04/20 P ČMKU přijalo demisi Moniky Vrbové. Komise pro pasení bude prozatím pracovat jako tříčlenná. 
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57/04/20 P ČMKU na návrh KP odvolává Ing. Gavendovou z funkce delegáta FCI a schvaluje na pozici 

delegáta FCI v komisi pro pasení D. Rájovou. 

58/04/20  P ČMKU schvaluje úpravu Národního dostihového řádu v návaznosti na předpisy FCI. 

 

 

 

Zasedání ukončeno:   13:00 

Příští zasedání:   bude určeno v závislosti na mimořádných opatřeních 

Zapsala:   I. Jarošová 

Za správnost:   MVDr. L. Široký    


