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Zápis č. 13  

z jednání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 16.7.2020  v Hluboké nad Vltavou 

 

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. Ekonomika ČMKU 2019 a 1. pololetí 2020 

4. DR ČMKU  

5. Došlá pošta 

6. 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.  

Návrh ČMKJ na ponechání základní zkratky plemenné knihy u zkratek registrů – zápisová čísla zapisovat ve formě 

CMKUNReg/plemeno, CMKUZReg/plemeno, CMKUPReg/plemeno, CLPNReg/plemeno, CLPZReg/plemeno, 

CLPPReg/plemeno 

Schváleno jednomyslně  

 

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 KCHMPP byla celá záležitost předána soudu. P ČMKU případ 

odkládá do doby platného soudního rozhodnutí.  

  

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

P ČMKU předalo k řešení zastřešujícímu členskému subjektu ČKS. Vyjádření ČKS (zápis P ČKS z 25.5.2020): 

Dle dodaných podkladů ani jedna z rozhodčích nijak nepotvrdila dané kategorie razítkem, ani svým podpisem 

do žádných dokumentů zúčastněných psů, psovodů, ani výsledkové listiny pořadatele. Případný záznam 

výsledků závodu do neoficiálních dokladů účastníků či vypracování výstupu z těchto výsledků v podobě 

výsledkové listiny organizátorem rozhodčí nemůže nijak ovlivnit. 

P ČMKU považuje případ za uzavřený, v tomto smyslu bude informovat SKJ. 

 

ad Zápis z jednání komise pro pasení z 4.3.2020       

• Odvolání Š. Gavendové proti rozhodnutí P ČMKU o jejím odvolání z funkce delegáta fakultativní komise 

pro pasení FCI – P ČMKU konstatuje, že jmenování delegáta FCI není pro střešní organizace povinné a 

funkce delegáta není nároková. P ČMKU na původním rozhodnutí trvá. 

• Návrhy ČAOPP a ČKS na doplnění člena komise pro pasení – P ČMKU schvaluje doplnění komise o 

Miroslavu Suchou. 

Schváleno jednomyslně  
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7/3/20 Shiba klub – žádost o ukončení postihu pro CHS BULLIT STAR, žádost o ukončení chovatelského postihu 

pro CHS DEL MONTE DE HAYA.  

BULLIT STAR – P ČMKU trvá na původním rozhodnutí, nedošlo ke zrušení rozhodnutí o pozastavení chovu 

na jedincích.   

DEL MONTE DE HAYA - vzhledem k tomu, že chovatelka dosud nedodala parenitu sporných vrhů 

potvrzených falešným razítkem (v jednom případě prokázána neodpovídající paternita), která měla být 

dodána,  P ČMKU neuvažuje o zrušení postihu. P ČMKU se dohodlo na ukončení postihu k 27.6.2026 

(celkem 10 let). Zkrácení termínu je možné projednat, pokud budou doplněny požadované genetické 

testy. 

Schváleno jednomyslně  

 

5/4/20 Žádost Nord Bohemia Canis o zrušení MVP v Litoměřicích 2020 

 Schváleno jednomyslně, informovat FCI 

 

2. Zprávy z komisí 

Zápis z Rady plemenných knih ze dne 22.5.2020     PŘÍLOHA 1 

1.  P ČMKU žádá RPK o zpracování metodiky při převodu psa z jednoho státu do druhého 

Zápis schválen jednomyslně  

 

Komise pro rozhodčí 

• 4.6.2020 per rollam schváleny výjimky pro zkoušky rozhodčích – důvodem jsou mimořádná opatření 

v důsledku s koronavirovou pandemií, která znemožnila a následně omezila pořádání výstav a 

bonitací: 

1. Výjimka z čl.III. Podmínky pro jmenování rozhodčích – závěrečné praktické zkoušky – čekatelé, 

kteří úspěšně složili závěrečnou teoretickou zkoušku, mohou absolvovat závěrečnou praktickou 

zkoušku mimo výstavu, konkrétně v prostorách ČMKU. Zajištění minimálně jednoho psa daného 

plemene je povinností čekatele. 

Navrhovaný termín zkoušek: 25.6.2020.   Zkušební komise: Miroslav Václavík, Vladimíra Tichá 

 

2. Výjimka z čl. IV. Podmínky rozšíření kvalifikace rozhodčích, bod 2.f, -závěrečné praktické zkoušky 

– rozhodčí, kteří si rozšiřují aprobaci jako skupinoví rozhodčí a úspěšně absolvovali teoretické 

zkoušky mohou vykonat praktickou zkoušku 6.7.2020 na Krajské výstavě ve Staňkově. Zkoušet 

budou rozhodčí posuzující daná plemena a dle potřeby pan Miroslav Václavík 

 

3. Výjimka z čl. IV. Podmínky rozšíření kvalifikace rozhodčích, bod 1) a 2) - závěrečné praktické 

zkoušky – s platností do 31.12.2020 je povoleno skládání praktických zkoušek na všech typech 

výstav pořádaných pod patronací ČMKU a bonitacích mimo bonitace individuální. Zkoušky tedy 

lze skládat i na výstavách krajských a oblastních. 

 

• 14.5.2020 jmenována per rollam zkušební komise na zkoušky 25.5. a 5.6.2020 ve složení M. Václavík, 

O. Vondrouš 

  

Rozšiřovací teoretické zkoušky 25.5.2020 

příjmení Jméno 
plemeno 

teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

Nováková Iveta australský honácký pes prospěla 
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australský ovčák prospěla 

bearded kolie prospěla 

belgický ovčák prospěla 

Karban Antonín 

akita prospěl 

americká akita prospěl 

chow chow prospěl 

mexický naháč prospěl 

peruánský naháč prospěl 

Cepková Renata 

anglický buldok prospěla 

argentinská doga prospěla 

bordeauxská doga prospěla 

brazilská fila prospěla 

dobrman prospěla 

Jelínková Hrdličková, 
Ing. 

Edita 

anglický buldok prospěla 

argentinská doga prospěla 

leonberger prospěla 

bernský salašnický pes prospěla 

svatobernardský pes prospěla 

Márová Petra 

německý špic prospěla 

mexický naháč prospěla 

peruánský naháč prospěla 

jakutská lajka prospěla 

ruskoevropská lajka prospěla 

východosibiřská lajka prospěla 

západosibiřská lajka prospěla 

Soukupová, Ing. Monika 

australský ovčák prospěla 

bearded kolie prospěla 

beauceron prospěla 

bílý švýcarský ovčák prospěla 

briard prospěla 

Vaníčková Kristina 

americký kokršpaněl prospěla 

anglický kokršpaněl prospěla 

anglický špringršpaněl prospěla 

lagotto romagnolo prospěla 

německý křepelák prospěla 

Jindřichovská, Ing. Jarmila 

americký kokršpaněl prospěla 

portugalský vodní pes prospěla 

kooikerhondje prospěla 

Rybárová, Mgr. Václava 

belgický grifonek prospěla 

bruselský grifonek prospěla 

brabantík prospěla 

bostonský teriér prospěla 

čínský chocholatý pes prospěla 

francouzský buldoček prospěla 

mops prospěla 

pudl prospěla 

Bušta, Ing. Jan 

francouzský buldoček prospěl 

japan chin prospěl 

kavalír King Charles španěl prospěl 

mops prospěl 

pražský krysařík prospěl 

Beránková Svatava 

basset prospěla 

malý vendeéský basset prospěla 

velký vendeéský basset prospěla 
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Frank Karel 

dobrman prospěl 

landseer prospěl 

novofundlandský pes prospěl 

P ČMKU bere na vědomí výsledky zkoušek 

 

Rozšiřovací teoretické zkoušky 5.6.2020 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 

prospěl/neprospěl 

Nováková Iveta 

border kolie prospěla 

chodský pes prospěla 

kolie dlouhosrstá prospěla 

kolie krátkosrstá prospěla 

welsh corgi cardigan prospěla 

welsh corgi pembroke prospěla 

Karban Antonín 

basenji prospěl 

německý špic prospěl 

shiba prospěl 

ruskoevropská lajka prospěl 

východosibiřská lajka prospěl 

západosibiřská lajka prospěl 

Cepková Renata 

hovawart prospěla 

italský corso pes prospěla 

knírač malý prospěla 

knírač střední prospěla 

knírač velký prospěla 

tosa inu prospěla 

ruský černý teriér prospěla 

Jelínková Hrdličková, Ing. Edita 

hovawart prospěla 

knírač malý prospěla 

knírač střední prospěla 

knírač velký prospěla 

novofundlandský pes prospěla 

shar-pei prospěla 

velký švýcarský salašnický 
pes prospěla 

Soukupová, Ing. Monika 

border kolie prospěla 

belgický ovčák prospěla 

chodský pes prospěla 

šiperka prospěla 

slovenský čuvač prospěla 

Vaníčková Kristina 

clumber španěl prospěla 

kooikerhondje prospěla 

portugalský vodní pes prospěla 

welššpřingršpaněl španěl prospěla 

Brůžková, Bc. Alena 

český fousek prospěla 

velký münsterlandský ohař prospěla 

výmarský ohař prospěla 

Hegr Klivarová Martina 

Jack Russell teriér prospěla 

Parson Russell teriér prospěla 

basset hound prospěla 

rhodéský ridgeback prospěla 

P ČMKU bere na vědomí výsledky zkoušek 
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Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 10.6.2020    PŘÍLOHA 2 

Ad 7 z 8.1.  – P ČMKU pozastavuje činnost rozhodčího M.T. do vyřešení případu 

Hlasování o zápisu jako celku: 

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

Zdržela se: J. Kudrnáčová  

Zápis byl schválen. 

 

Rozšiřovací teoretické zkoušky 10.6.2020 

příjmení jméno 
plemeno 

teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

Frnčová Lenka 

bišonek prospěla 

boloňský psík prospěla 

lhasa apso prospěla 

lvíček prospěla 

malý kontinentální španěl prospěla 

mops prospěla 

tibetský španěl prospěla 

Kadlec Jakub 

čínský chocholatý pes omluven 

francouzský buldoček omluven 

shih tzu omluven 

Kučerová Petra 

belgický grifonek prospěla 

brabantík prospěla 

brabantík prospěla 

Kubík, Ing. Zbyněk 

airedale teriér prospěl 

americký stafordšírský teriér prospěl 

foxteriér hladkosrstý prospěl 

foxteriér drsnosrstý prospěl 

yorkšírský teriér prospěl 

west highland white teriér prospěl 

Grygarová Alexandra 

airedale teriér prospěla 

bullteriér prospěla 

miniaturní bullteriér prospěla 

foxteriér hladkosrstý prospěla 

foxteriér drsnosrstý prospěla 

stafordšírský bullteriér prospěla 

Hutěčka, Ing. Vladimír 
patterdale teriér omluven 

toy foxteriér omluven 

Leinveber Tomáš středoasijský pastevecký pes omluven 

Plundra Milan australský ovčák prospěl 

Kubeš Robert afgánský chrt prospěl 

Kučerová Martina 

beagle prospěla 

dalmatin prospěla 

rhodéský ridgeback prospěla 

Zatyko Mayerová, Ing. Eva moskevský strážní pes omluvena 

Knedlhans Tereza šeltie prospěla 

Kočová, MVDr.  Jana 
auvergneský ohař prospěla 

bretaňský ohař dlouhosrstý prospěla 

Šišková, Ing. Miloslava alpský jezevčíkovitý brakýř prospěla 

Klobása Karel 

bullmastif prospěla 

italský corso pes prospěla 

shar-pei prospěla 

Svobodová, Ing. Lucie německý ohař krátkosrstý prospěla 

P ČMKU bere na vědomí výsledky zkoušek 
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Závěrečné praktické zkoušky čekatelů 25.6.2020 

příjmení jméno  plemeno prospěl/neprospěl 

Chodilová, Bc. Markéta jezevčík prospěla 

Pánková, Ing. Hana rhodéský ridgeback prospěla 

Plíštilová Eva šeltie neprospěla 

Strnad, Bc.  Jaroslav skotský teriér prospěl 

Studýnková, Ing. Lucie anglický setr neprospěla 

Šiklová Veronika saluki  prospěla 

Zdařil Jan americký kokršpaněl prospěl 

P ČMKU jmenuje výše uvedené rozhodčí, kteří splnili zkoušku, národními rozhodčími pro uvedená 

plemena 

  

Praktické zkoušky rozšiřujících 6.7.2020 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospě
l 

praktická zk., místo konání, 
P/N* 

Dreslerová Šárka československý vlčák 06.11.2019, P bonitace KCHČV, 04.07.2020, P 

Eichacker, MVDr.  Klára irský vlkodav 26.02.2020, P bonitace WDK 07.03.2020, P 

Kučerová  Martina dalmatin 10.06.2020, P bonitace DK 11.07.2020, P 

Fairaislová Lenka rhodéský ridgeback 18.12.2019, P krajská v. Staňkov 6.7.2020, P 

Klobása Karel 

bullmastif 10.06.2020, P krajská v. Staňkov 06.07.2020, P 

italský corso pes 10.06.2020, P krajská v. Staňkov 06.07.2020, P 

shar-pei 10.06.2020, P krajská v. Staňkov 06.07.2020, P 

Frank Karel 

dobrman 25.05.2020, P krajská v. 06.07.2020, P 

landseer 25.05.2020, P KVP 28.06.2020, P 

novofundlandský pes 25.05.2020, P krajská v. Staňkov 06.07.2020, P 

Brůžková Alena 

český fousek 05.06.2020, P krajská v. Staňkov 06.07.2020, P 

velký münsterlandský ohař 05.06.2020, P krajská v. Staňkov 06.07.2020, P 

výmarský ohař 05.06.2020, P krajská v. Staňkov 06.07.2020, P 

Hegr Klivarová Martina 

Jack Russell teriér 05.06.2020, P krajská v. Staňkov 06.07.2020, P 

Parson Russell teriér 05.06.2020, P krajská v. Staňkov 06.07.2020, P 

rhodéský ridgeback 05.06.2020, P krajská v. Staňkov 06.07.2020, P 

Chrpová, MVDr. Veronika 

gordon setr 26.02.2020, P krajská v. Staňkov 06.07.2020, P 

irský setr 26.02.2020, P krajská v. Staňkov 06.07.2020, P 

německý ohař krátkosrstý 26.02.2020, P krajská v. Staňkov 06.07.2020, P 

Beránková Svatava 

basset hound 25.05.2020, P krajská v. Staňkov 06.07.2020, P 

malý hrubosrstý 
vendeéeský basset 

25.05.2020, P krajská v. Staňkov 06.07.2020, P 

velký hrubosrstý 
vendeéeský basset 

25.05.2020, P krajská v. Staňkov 06.07.2020, P 

Plundra Milan australský ovčák 10.06.2020, P krajská v. Staňkov 06.07.2020, P 

Cepková Renata 

chesapeake bay retriever 26.02.2020, P krajská v. Staňkov 06.07.2020, P 

labradorský retriever 26.02.2020, P krajská v. Staňkov 06.07.2020, P 

zlatý retriever 26.02.2020, P krajská v. Staňkov 06.07.2020, P 

Hermann Pavel 

maďarský ohař krátkosrstý 26.02.2020, P KVP KCHHMO 6.7.2020, P 

maďarský ohař drátosrstý 26.02.2020, P KVP KCHHMO 6.7.2020, P 

německý ohař drátosrstý 26.02.2020, P KVP KCHHMO 6.7.2020, P 

Smékal Dalibor 

český fousek 26.02.2020, P krajská v.  Staňkov 06.07.2020, P 

maďarský ohař krátkosrstý 26.02.2020, P krajská v. Staňkov 06.07.2020, P 

německý ohař krátkosrstý 26.02.2020, P krajská v. Staňkov 06.07.2020, P 
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Kubeš Robert 

afgánský chrt 10.06.2020, P oblastní v. Kolín 11.07.2020, P 

barzoj 18.12.2020, P oblastní v. Kolín 11.07.2020, P 

whippet 18.12.2020, P oblastní v. Kolín 11.07.2020, P 

P ČMKU jmenuje výše uvedené rozhodčí pro uvedená plemena 

 

Praktické zkoušky pro skupinové rozhodčí 6.7.2020 

příjmení jméno skupina 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

praktická zk., místo konání, P/N* 

Nováková Iveta I 
25.05. a 
05.06.2020 

krajská v. Staňkov 06.07.2020, P 

Soukupová, Ing. Monika I 
25.05. a 
05.06.2020 

krajská v. Staňkov 06.07.2020, P 

Cepková Renata II 
25.05. a 
05.06.2020 

bonitace KTD Loučeň 20.06.2020, P 

Jelínková 
Hrdličková 

Edita II 
25.05. a 
05.06.2020 

krajská v. Staňkov 06.07.2020, P 

Kubík, Ing. Zbyněk III 10.06.2020 krajská v. Staňkov 06.07.2020, P 

Márová Petra V 25.05.2020 bonitace KCHŠ 20.06.2020, P 

Karban Antonín V 
25.05. a 
05.06.2020 

krajská v. Staňkov 06.07.2020, P 

Vaníčková Kristina VIII 
25.05. a 
05.06.2020 

krajská v. Staňkov 06.07.2020, P 

Bušta, Ing Jan IX 25.05.2020 krajská v. Staňkov 06.07.2020, P 

Rybárová, Mgr. Václava IX 25.05.2020 bonitace KFB 20.6.2020, P 

P ČMKU jmenuje výše uvedené skupinové rozhodčí. 

Schváleno jednomyslně  

 

Žádosti o rozšíření aprobací – schváleno jednomyslně     PŘÍLOHA 3 

Rozhodčí, kteří 5 let neposuzovali, budou pozváni k přezkoušení v příštím roce. 

 

Dostihová a coursingová komise       PŘÍLOHA 4 

• Žádost o výjimku z Dostihového řádu pro udělení titulu Dostihový vítěz 2020 a Coursingový vítěz 2020 

z důvodu koronaviru  

Schváleno jednomyslně  

 

• Žádost o schválení CACIL kalendáře na r. 2021     PŘÍLOHA 5 

Schváleno jednomyslně, podléhá schválení FCI 

 

Zápis z komise FCI pro kontinentální ohaře     PŘÍLOHA 6 

P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek je možné proplatit 

 

Zápis z komise FCI pro mondioring       PŘÍLOHA 7 

P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek je možné proplatit 

 

Zápis z komise FCI pro flyball       PŘÍLOHA 8 

P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek je možné proplatit 

 

Schůzka klubů pro brachycefalická (BC) plemena      PŘÍLOHA 9, 10 

Pozvána zástupkyně KVL  na osobní schůzku k projednání záležitostí kolem BC plemen 

Zástupce pro FCI pro tuto problematiku - vybere předseda 
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Schváleno jednomyslně  

 

 

3. Ekonomika ČMKU 2019 a 1. pololetí 2020 
Předseda informoval členy P ČMKU o výše uvedených výsledcích. 

 

 

4. Dozorčí rada ČMKU 
• Kontrola PK3 přeložena na podzim 

• Uzavřena kontrola dokladů za 2019 

• Krysaříci – P ČMKU žádá klub o doložení podkladů ke spornému vrhu.  

• Připravované NV a MV v r. 2020: NV Mladá Boleslav, NV Olomouc, NV Ostrava, MV České Budějovice, 

MV Praha. Konání výstav je závislé na momentální situaci, kterou stanovuje příslušná krajská 

hygienická stanice nebo/a ministerstvo zdravotnictví – P ČMKU souhlasí  

 

 

5. Došlá pošta  

1/7/20 Klub čau-čau – návrh na pozastavení CHS SHARONDL na 18 měsíců (nakrytí bez krycího listu) a zákaz 

chovu na chovných jedincích v majetku chovatele. Zároveň klub navrhuje zákaz zapůjčení či převedení 

blokovaných jedinců. 

Pokud byla dokumentace dodatečně doložena a je v pořádku, P ČMKU doporučuje vydat vrhu PP (po 

doložení parentity). Je v kompetenci klubu postihnout chovatele zákazem na chované plemeno čau-čau. 

Není možné zakázat změnu majitele u blokovaných jedinců (majetkové právo), zákaz chovu pro chovné 

jedince v majetku chovatele platí i po změně majitele. 

P ČMKU žádá o sdělení, jak byl případ klubem dořešen. 

Schváleno jednomyslně  

 

2/7/20  ČK ABJ – žádost o dodatečné schválení klubové výstavy 30.8.2020 – P ČMKU souhlasí , v r. 2021 nesmí 

klub pořádat klubovou výstavu bez klubového vítěze 

Schváleno jednomyslně  

 

3/7/20 ATK – žádost o oficiální stanovisko k využití airedale teriéra jako loveckého psa – loveckou kynologii 

v rámci ČMKU zastupuje ČMKJ. Lovečtí psi jsou určeni zákonem; zákon vychází z původního využití 

plemene a z možnosti jeho praktického použití a tradičního využití v rámci české myslivosti. Airedale teriér 

do této skupiny nepatří.  

 Zamítnuto jednomyslně 

 

4/7/20 KJČR – dodatečná žádost o NVP v Mladé Boleslavi  17.-18.7.2021 

 Schváleno jednomyslně  

 

5/7/20 Klub ČHP – na vědomí: informace o kárném opatření CHS SEVEROZÁPADNÍ CESTA 

P ČMKU bere na vědomí 

 

6/7/20 KFB - na vědomí: informace o nemožnosti dořešit kárné opatření chovatelky s odchovem bez PP  

P ČMKU bere na vědomí 
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7/7/20  Klub CdT – žádost o vystavení PP z nechtěného krytí, testy paternity jsou k dispozici.  

Schváleno jednomyslně; P ČMKU požádá klub o sdělení, jaký postih chovatelka obdržela. 

 

8/7/20 J.H. – stížnost na KCHCCHP, klub odmítl přihlášku na speciální výstavu s uvedením důvodu neuhrazení 

poplatků. Poplatek byl zaplacen složenkou před uzávěrkou, ale připsán na účet klubu několik dní po 

uzávěrce. Zjištěn rozpor propozic výstavy s výstavním řádem ČMKU. Řeší DR chovatelského klubu, P 

ČMKU požádá KCHCCHP o sdělení závěru. 

 Schváleno jednomyslně  

 

9/7/20 TTC - návrh na pozastavení CHS DANGSI DANPO DADPA (nakrytí bez krycího listu) a zákaz chovu na 

jedincích v majetku chovatele.  

Pokud byla dokumentace dodatečně doložena a je kompletní a v pořádku, P ČMKU doporučuje vydat 

vrhu PP (po doložení parentity). Klub je oprávněn postihnout chovatele zákazem na chované plemeno 

tibetský teriér. Není možné blokovat jedince, kteří nejsou dosud uchovnění – plemenná kniha v tomto 

případě majitele neeviduje. P ČMKU žádá o sdělení, jak byl případ klubem dořešen. 

 Schváleno jednomyslně  

 

10/7/20 KLA – dodatečná žádost o pořádání mimořádné speciální výstavy při WDS 2021 

 Schváleno jednomyslně  

 

11/7/20 KCHMPP – žádost o prošetření nedodržování minimálních chovných podmínek u plemene australský 

ovčák v KCHBO. Bude projednáno osobně - předseda KCHMPP a zástupci P ČMKU, případně další jednání 

za účasti obou klubů. 

 Schváleno jednomyslně  

 

12/7/20 Žádosti o povolení výjimky při inseminaci      PŘÍLOHA 11 

Schváleno jednomyslně – inseminace musí být provedeny v souladu s normativy ČMKU a chovatelských 

klubů 

 

13/7/20 A.D. – žádost o zrušení chovu CHS Z ŘÍŠE FANTAZIE – chovatelka dle zaslaných podkladů nepředává PP 

ke štěňatům a odchovává psy bez PP. Chovatelka požádána o vyjádření, bez reakce, adresa CHS není 

platná. Do vysvětlení a vyřešení případu P ČMKU pozastavuje v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, 

bod 9 zápis vrhů na CHS Z ŘÍŠE FANTAZIE a zároveň vyslovuje zákaz chovu na chovných jedincích v 

majetku chovatelky.  

 Schváleno jednomyslně  

Sekretariát se znovu pokusí kontaktovat chovatelku jinou formou. 

 

14/7/20 KCHT – na vědomí: informace o vrhu A LIŠÁCKÁ SMEČKA - vydány PP na nesprávného otce (chyba 

chovatele).   

P ČMKU bere na vědomí a souhlasí se zrušením vystavených PP vrhu A LIŠÁCKÁ SMEČKA se zapsaným 

otcem Airo z Turčanského dvora. 

 

 

6. Různé 
 

• Z důvodu omezení mimořádnými koronavirovými předpisy P ČMKU projednalo výjimku z řádu pro 

šampiony - možnost prodloužení podmínek pro získání Junioršampiona – pro udělení titulu lze použít 1 

CAC získaný do 30 měsíců věku jedince při splnění této podmínky do 31.12.2020. 
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Schváleno jednomyslně  

• Soutěž Pes roku ČMKU 2020 se ruší 

Schváleno jednomyslně  

• VH ČMKU se bude konat 13.3.2021 – chráněný termín 

Schváleno jednomyslně  

• Soutěž Šampion šampionů proběhne v pátek 5.2.2021 na výstavišti v Brně, pavilon P. 

Schváleno jednomyslně  

• P ČMKU jmenuje jako právního garanta ČMKU - JUDr. Šlaufovou 

Schváleno jednomyslně  

• P ČMKU s přihlédnutím k doporučení FCI schvaluje možnou výjimku z výstavního řádu – pořádání 

závěrečných soutěží (včetně JH) na NV a MV v r. 2020 není povinné, je v kompetenci pořádajících 

organizací 

 

USNESENÍ 

59/07/20 P ČMKU schválilo formu zápisového čísla do PP: CMKUNReg/plemeno, CMKUZReg/plemeno, 

CMKUPReg/plemeno, CLPNReg/plemeno, CLPZReg/plemeno, CLPPReg/plemeno 

60/07/20 Na návrh ČKS jmenuje P ČMKU M. Suchou členkou komise pro pasení  

61/07/20 P ČMKU pozastavuje činnost rozhodčího M.T. do vyřešení případu 

62/07/20 P ČMKU jmenovalo tyto národní rozhodčí pro exteriér pro uvedená plemena: 

Chodilová, Bc. Markéta jezevčík 

Pánková, Ing. Hana rhodéský ridgeback 

Strnad, Bc.  Jaroslav skotský teriér 

Šiklová Veronika saluki  

Zdařil Jan americký kokršpaněl 

 

63/07/20 P ČMKU jmenovalo rozhodčí s rozšířenými aprobacemi na následující plemena: 

Dreslerová Šárka československý vlčák 

Eichacker, MVDr.  Klára irský vlkodav 

Kučerová  Martina dalmatin 

Fairaislová Lenka rhodéský ridgeback 

Klobása Karel 

bullmastif 

italský corso pes 

shar-pei 

Frank Karel 

dobrman 

landseer 

novofundlandský pes 

Brůžková Alena 

český fousek 

velký münsterlandský ohař 

výmarský ohař 

Hegr Klivarová Martina 

Jack Russell teriér 

Parson Russell teriér 

rhodéský ridgeback 

Chrpová, MVDr. Veronika 

gordon setr 

irský setr 

německý ohař krátkosrstý 

Beránková Svatava 

basset hound 

malý hrubosrstý vendeéeský 
basset 

velký hrubosrstý vendeéeský 
basset 
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Plundra Milan australský ovčák 

Cepková Renata 

chesapeake bay retriever 

labradorský retriever 

zlatý retriever 

Hermann Pavel 

maďarský ohař krátkosrstý 

maďarský ohař drátosrstý 

německý ohař drátosrstý 

Smékal Dalibor 

český fousek 

maďarský ohař krátkosrstý 

německý ohař krátkosrstý 

Kubeš Robert 

afgánský chrt 

barzoj 

whippet 

 

63/07/20 P ČMKU jmenovalo tyto skupinové rozhodčí: 

Příjmení Jméno skupina 

Nováková Iveta I 

Soukupová, Ing. Monika I 

Cepková Renata II 

Jelínková Hrdličková Edita II 

Kubík, Ing. Zbyněk III 

Márová Petra V 

Karban Antonín V 

Vaníčková Kristina VIII 

Bušta, Ing Jan IX 

Rybárová, Mgr. Václava IX 

 

64/07/20 P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 pozastavilo zápis vrhů na CHS Z ŘÍŠE 

FANTAZIE a zároveň vyslovilo zákaz chovu na chovných jedincích v majetku chovatelky. Do 

vyřešení případu. 

 

65/07/20 P ČMKU schválilo dočasnou výjimku z řádu pro udělování titulu Junioršampion: pro udělení titulu 

lze použít 1 CAC získaný do 30 měsíců věku jedince při splnění této podmínky do 31.12.2020. 

 

66/07/20 P ČMKU zrušilo PP vrhu A LIŠÁCKÁ SMEČKA se zapsaným otcem Airo z Turčanského dvora 

 

67/07/20 P ČMKU zrušilo soutěž Pes roku ČMKU 2020 

 

 

 

Zasedání ukončeno:   16:00 

Příští zasedání:    24.9.2020 Hluboká  nad Vltavou 

Zapsala:   I. Jarošová 

Za správnost:   MVDr. L. Široký    


