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Zápis č. 14  

z jednání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 17.9.2020  v Hluboké nad Vltavou 

 

Přítomni:  

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

Janda 

Omluvena: J. Kudrnáčová 

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  

4. SW komise - I. Nováková  

5. DR ČMKU  

6. Došlá pošta 

7. Různé 

 

 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 

Revize řádů            

Zápisní řád ČMKU – v jednání je novela zákona na ochranu zvířat, novelizace zápisního řádu byla prozatím 

pozastavena, aby mohly být zapracovány případné změny zákona. 

Schváleno jednomyslně   

 

Zápis z Rady plemenných knih ze dne 17.12.2019 

Bod 3  Slovenský čuvač POŠUMAVSKÝ DVŮR – chovatel podal odvolání proti rozhodnutí o nutnosti doložení 

parentity vrhu, ve kterém doložil, že podklady zaslal e-mailem (uzavření plemenné knihy v době 

mimořádných koronavirových opatření) s elektronickým podpisem včas. Na základě těchto nově 

doloženého relevantního důkazu P ČMKU netrvá na provedení testů parentity. Pokud jsou veškeré 

podklady k dispozici, průkazy původu vrhu B mohou být vystaveny. 

 Schváleno jednomyslně  

 

Zápis z Rady plemenných knih ze dne 22.5.2020      

• P ČMKU žádá RPK o zpracování metodiky při převodu psa z jednoho státu do druhého, úkol trvá 

Bod 2.  Jagdteriér OD HRANDU PERNŠTEJNA – bylo doloženo vyjádření klubu včetně informace o postihu 

chovatele + vyjádření a omluva chovatele. Plemenná kniha ČMKJ je povinna neprodleně zaslat chovateli 

zpět podklady k vrhu, aby mohly být opraveny a dodány k řádnému vystavení PP vrhu E. 

 Schváleno jednomyslně  

 

Pokud vydání PP podléhá projednání RPK (P ČMKU), musí být o tom chovatel informován. 

Schváleno jednomyslně  

 

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 – chovatel s klubem nekomunikuje a nařízené testy 
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parentity nedodal. Klub zasílá žádost o zneplatnění PP k prověření Radě plemenných knih, P ČMKU bere 

na vědomí 

 

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

P ČMKU požádalo klub o sdělení, jaký postih chovatelka obdržela. Vyjádření bylo dodáno, chovatelka 

vyzvána k úhradě pokuty. Ukončeno.  

 

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. Případ projednala revizní komise 

klubu, P ČMKU požádalo KCHCCHP o sdělení závěru - vyjádření revizní komise klubu, které bylo 

poskytnuto. Vyslovený závěr se opírá o znění výstavního řádu ČMKU. P ČMKU se ztotožňuje s vyjádřením 

RK KCHCCHP a případ ukončuje. 

 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.  

P ČMKU požádalo o sdělení, jak byl případ klubem dořešen. Prozatím nedodáno, úkol trvá. 

   

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

ovčák v KCHBO. Úkol trvá - bude projednáno na osobní schůzce za účasti obou klubů, za ČMKU se 

zúčastní J. Janda a V. Tichá  

 Schváleno jednomyslně  

 

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 zaslala vyjádření, obvinění popírá – PP jsou předány a 

žádný odchov štěňat bez PP nerealizovala. Štěňata kříženců, která předávala novým zájemcům, nebyla 

dle jejího vyjádření z jejího odchovu. P ČMKU ukončuje sankci udělenou 16.7.2020. Ukončeno.  

 

Ad různé – výjimka z řádu pro Junioršampiona – P ČMKU obdrželo návrh na další zmírnění schválené výjimky 

Neschváleno jednomyslně 

 

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

šampiona - pro udělení titulu je možné použít pouze 1 CAC z mezinárodní výstavy namísto předepsaných 

dvou. Výjimka platí pro žádosti podané do 31.12.2020. Ostatní podmínky (počet CAC, rozhodčích a 

výstavních sezon) musí být dodrženy. 

Výjimka neplatí pro plemeno italský corso pes, který má podmínky Českého šampiona stanovené valnou 

hromadou ČMKU.  

Schváleno jednomyslně  

 

2. Zprávy z komisí 

Komise pro rozhodčí 

Rozšiřovací teoretické zkoušky 3.9.2020 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

Brůžková, Bc. Alena 
irský setr prospěla 

pointer prospěla 
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Frank Karel 

bullmastif prospěl 

bordeauxská doga prospěl 

italský corso pes prospěl 

tosa prospěl 

Kadlec Jakub 
čínský chocholatý pes prospěl 

francouzský buldoček prospěl 

shih tzu prospěl 

Fairaislová Lenka beagle prospěla 

Leinveber Tomáš středoasijský pastevecký pes prospěl 

Štýbrová, Ing. Beata border kolie prospěla 

Nováková , Ing. Zuzana 
pudl prospěla 

shih-tzu prospěla 

Knedlhans Tereza australský ovčák prospěla 

Frnčo Ladislav 
australský ovčák prospěl 

border kolie prospěl 

chodský pes prospěl 

Beránková Svatava 
dalmatin prospěla 

rhodéský ridgeback prospěla 

Lysák, Ing. Radovan 
kishu prospěl 

lapinkoira prospěl 

chow chow prospěl 

Rybárová, Mgr. Václava 
australský honácký pes prospěla 

australský ovčák prospěla 

šiperka prospěla 

Hutěčka, Ing. Vladimír 
patterdale teriér prospěl 

toy foxteriér prospěl 

Peroutka Karel 

holandský ovčák prospěl 
saarloosův vlčák prospěl 
šiperka prospěl 

Zatyko Mayerová, Ing. Eva moskevský strážní pes prospěla 

Vaníčková Kristina flanderský bouvier prospěla 

P ČMKU bere na vědomí výsledky zkoušek 

 

Rozšiřování v rámci FCI skupin 

příjmení jméno skupina 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

praktická zk., místo konání, 
P/N* 

Grygarová Alexandra III 10.06.2020, P 
krajská v. Týn nad Vltavou 
2.8.2020, P  

Černohubová, Ing. Iva VII 05.06.2019, P; 26.02.2020, P 
krajská v. Týn nad Vltavou 
2.8.2020, P  

Frnčová Lenka IX 
14.08.19, P; 07.11.19, P; 
18.12.19, P; 10.06.20, P 

krajská v. Rokycany 
8.8.2020, P  

Maślanka, MUDr.  Tadeáš X 
14.08.19, P; 07.11.19, P; 
18.12.19, P; 

MVP Brno 01.02.2020, P; 
bonitace 28.06.2020, P 

P ČMKU schvaluje výše uvedené skupinové rozhodčí 

 

Praktické rozšiřovací zkoušky 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

praktická zk., místo konání, 
P/N* 

Kučerová  Petra 

belgický 
grifonek 

10.06.2020, P 
KVP Mladá Boleslav 
29.08.2020, P 

bruselský 
grifonek 

10.06.2020, P 
KVP Mladá Boleslav 
29.08.2020, P 

brabantík 10.06.2020, P 
KVP Mladá Boleslav 
29.08.2020, P 
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Fairaislová Lenka beagle 03.09.2020, P NVP Brno 12.09.2020, P 

Kučerová  Martina 
beagle 10.06.2020, P 

krajská v. Kladno 01.08.2020, 
P 

rhodéský 
ridgeback 

10.06.2020, P 
krajská v. Kladno 01.08.2020, 
P 

Frank Karel 

bullmastif 03.09.2020, P NVP Brno 13.09.2020, P 

bordeauxská 
doga 

03.09.2020, P NVP Brno 13.09.2020, P 

italský corso 
pes  

03.09.2020, P NVP Brno 13.09.2020, P 

tosa 03.09.2020, P NVP Brno 13.09.2020, P 

Kadlec Jakub 

francouzský 
buldoček 

03.09.2020, P NVP Brno 06.09.2020, P 

čínský 
chocholatý pes 

03.09.2020, P 
krajská v. Louny 06.09.2020, 
P 

shih-tzu 03.09.2020, P 
krajská v. Louny 06.09.2020, 
P 

Lysák, Ing. Radovan kishu 03.09.2020, P NVP Brno 13.09.2020, P 

Gogolínová Jitka šeltie 18.12.2019, P 
KVP Brandýs nad Lab. 
9.8.2020, P 

Knedlhans Tereza šeltie 10.06.2020, P 
krajská v. Martiněves, 
25.07.2020, P 

Leinveber Tomáš anglický mastif 18.12.2020, P 
NVP Mladá Boleslav, 
16.08.2020, P 

Svobodová, Ing.  Lucie 

irský setr 26.02.2020, P KVP Chržín 22.08.2020, P 

irský setr 
červenobílý 

26.02.2020, P KVP Chržín 22.08.2020, P 

německý ohař 
krátkosrstý 

10.06.2020, P 
krajská v. Kladno 01.08.2020, 
P 

výmarský ohař 19.12.2020, P 
krajská v. Kladno 01.08.2020, 
P 

Šišková, Ing. Miloslava 
alpský brakýř 
jezevčíkovitý 

10.06.2020, P KVP Kolesa, 30.08.2020, P 

Zatyko Mayerová, Ing. Eva 
moskevský 
strážní pes 

03.09.2020, P NVP Brno 12.09.2020, P 

Plundra Milan border kolie 06.11.2019, P 
MVP Praha 30.11.2019, P (dne 
25.07.20 splněna podmínka 
hospitace na KVP) 

P ČMKU jmenuje výše uvedené rozhodčí pro uvedená plemena 

 

Žádosti o výjimku 

Kristina Vaníčková – ardenský bouvier, pro ústní zkoušky postačuje 1 hospitace 
Petra Kučerová – povolena praktická rozšiřovací zkouška u zahraniční rozhodčí (SK) na plemena belgický a 
bruselský grifonek, brabantík 
Karel Frank - povolena praktická rozšiřovací zkouška u zahraničního rozhodčího (SK) na plemeno bullmastif 
Schváleno jednomyslně  

 

Žádosti o rozšíření           PŘÍLOHA 1  

Pro (pokud budou dodány chybějící souhlasy klubů): MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, J. Janda, A. Karban, M. 

Kašpar, Ing. P. Pletka, O. Vondrouš  

Proti: M. Václavík – pouze u rozšíření na sk. V 
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Na základě návrhu předsedy KR P ČMKU pověřuje KR, aby určovala základní 3 plemena, která budou povinná při 

rozšiřování na celou skupinu FCI. 

 

Dostihová a coursingová komise 

Zápis z jednání 6.7.2020         PŘÍLOHA 2  

Schválen jednomyslně 

P ČMKU  žádá o zaslání informace o plánu měření 2021 – předseda ČMKU pozve předsedu DaCK k osobnímu 

jednání 

 

Kalendář dostihových a coursingových akcí 2021      PŘÍLOHA 3 

Schváleno jednomyslně  

 

Komise pro pasení           

Zápis z jednání 2.7.2020         PŘÍLOHA 4 

Zápis schválen jednomyslně s výjimkou bodu 2 (volba nového člena) 

 

Návrh národního řádu pro rozhodčí zkoušek a soutěží v pasení     PŘÍLOHA 5 

Návrh bude zveřejněn k připomínkám  

 

 

3. Ekonomika ČMKU 2019 a 1. pololetí 2020 

Předseda ČMKU seznámil P ČMKU s hospodářskými výsledky do 8/2020 a s plněním rozpočtu 2020. 

 

 

4. SW komise  
Pozvána předsedkyně SW komise, aby podala informace o stávajícím stavu aplikace dogoffice.cz.  

P ČMKU prodiskutovalo postupy a pověřuje SW komisi dalším jednáním. 

 

 

5. Dozorčí rada ČMKU 

 
• DR ČMKU dočasně pozastavila rozhodnutí P ČMKU týkající se rozhodčí M.S. (pozastavené rozšiřování 

z důvodu stížnosti chovatelského klubu) – P ČMKU rozhodnutí o pozastavení projednalo a rozhodlo: P 

ČMKU ukončuje vydaný zákaz rozšiřování k 31.12.2020. 

Schváleno jednomyslně  

• DR ČMKU dočasně pozastavila rozhodnutí P ČMKU týkající se rozhodčího R.L. – P ČMKU považuje 

napomenutí za oprávněné a ukončuje dočasné pozastavení rozhodnutí dozorčí radou ČMKU. Požadavek 

rozhodčího na úpravu zápisu a poskytnutí náhrad za cestu byl na základě právních rozborů stanoven jako 

neadekvátní.  

Schváleno jednomyslně  

• Nevystavené PP pro vrh ze spojení dvou uchovněných jedinců pražského krysaříka – pozvat předsedkyni 

klubu, V. Tichá, J. Janda, člen DR.  Stanovy KPPPK vykazují rozpor s normativy ČMKU, P ČMKU 

doporučuje svolat členskou schůzi a provést úpravu. 

• Vystavovatelka přihlašuje pod svým jménem chovatelskou skupinu italského chovatele – DR ČMKU 

předává výstavní komisi ČMKU k prošetření a k návrhu opatření. 
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6. Došlá pošta  

1/9/20 KCH svatobernardských psů - žádost o uspořádání světové výstavy WUSB – nejde o mezinárodní 

organizaci zastřešenou FCI, výstavu není možné povolit. Světová výstava pro plemeno podléhá 

stanoveným podmínkám (souhlas okolních států nebo zastřešení mezinárodní organizací FCI), dále je 

třeba dodat propozice akce.  

 Neschváleno jednomyslně. 

 

2/9/20 Žádosti o dodatečnou mimořádnou SV při WDS: KCH bearded kolií, Exotic klub pro plemeno čau-čau 

 Schváleno jednomyslně  

 

3/9/20 ČKS - žádost o schválení MS v dogdancingu 11.-13.6.2021 

Schváleno jednomyslně  

 

4/9/20 ČKS - informace o zrušení výstavy Double CACIB Prague Expo Dog v listopadu 2020 

P ČMKU bere na vědomí, sekretariát bude informovat FCI 

 

5/9/20 KCH naháčů - žádost o změnu jednotných chovných podmínek pro plemeno čínský chocholatý pes 

z důvodu chybějících výstav v období mimořádných opatření, druhý klub nesouhlasí a považuje podmínky 

za adekvátní 

Neschváleno jednomyslně 

 

6/9/20 M.S.-M. - zahraniční majitel psa žádá o pomoc při záměrném nepředání PP od chovatele. Případ řeší 

právní zástupce chovatele (odstoupení od smlouvy) – chovatel bude informován, že podle řádů ČMKU je 

povinen PP vydat po jeho vydání plemennou knihou bez prodlení. Případné právní kroky nejsou důvodem 

k porušení normativů ČMKU.  

 Schváleno jednomyslně  

 

7/9/20 Žádosti o povolení výjimky při inseminaci      PŘÍLOHA 6 

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

klubů 

 

8/9/20 T.M. – stížnost na KCH barvářů, který deleguje zahraniční rozhodčí bez žádosti podané prostřednictvím 

ČMKU a vysílá české rozhodčí z výkonu na zahraniční akce bez povolení ČMKU.  P ČMKU požádá 

chovatelský klub o podání vysvětlení.  

 

 

7. Různé 
• Reprezentanti JH pro rok 2021 – budou použity body z proběhlých MVP a NVP, rozřazení podle stávajícího 

klíče  

• P ČMKU schválilo cestu předsedy ČMKU do Nitry – propagace WDS a jednání se slovenskými kolegy. 
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USNESENÍ 

68/09/20 P ČMKU ukončuje postih CHS Z ŘÍŠE FANTAZIE 

 

69/09/20 Z důvodu omezení mimořádnými koronavirovými předpisy P ČMKU schválilo výjimku z řádu pro 

Českého šampiona - pro udělení titulu je možné použít pouze 1 CAC z mezinárodní výstavy. 

Výjimka platí pro žádosti podané do 31.12.2020. 

70/09/20 P ČMKU schvaluje skupinové rozhodčí: 

příjmení jméno skupina 

Grygarová Alexandra III 

Černohubová, Ing. Iva VII 

Frnčová Lenka IX 

Maślanka, MUDr.  Tadeáš X 

 

71/09/20 P ČMKU schvaluje rozhodčí pro plemena: 

příjmení jméno plemeno 

Kučerová  Petra 

belgický grifonek 

bruselský grifonek 

brabantík 

Fairaislová Lenka beagle 

Kučerová  Martina 
beagle 

rhodéský ridgeback 

Frank Karel 

bullmastif 

bordeauxská doga 

italský corso pes  

tosa 

Kadlec Jakub 

francouzský buldoček 

čínský chocholatý pes 

shih-tzu 

Lysák, Ing. Radovan kishu 

Gogolínová Jitka šeltie 

Knedlhans Tereza šeltie 

Leinveber Tomáš anglický mastif 

Svobodová, Ing.  Lucie 

irský setr 

irský setr červenobílý 

německý ohař krátkosrstý 

výmarský ohař 

Šišková, Ing. Miloslava alpský brakýř jezevčíkovitý 

Zatyko Mayerová, Ing. Eva moskevský strážní pes 

Plundra Milan border kolie 

 

72/09/20 P ČMKU pověřuje komisi pro rozhodčí, aby určovala základní 3 plemena, která budou povinná při 

rozšiřování na celou skupinu FCI. 

 

 

 

Zasedání ukončeno:   15:00 

Příští zasedání:   středa 14.10.2020 od 10:00, Hluboká  

Zapsala:   I. Jarošová 

Za správnost:   MVDr. L. Široký    
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