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Zápis č. 9 

Ze společného zasedání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) a dozorčí rady ČMKU (DR 

ČMKU) dne 12.12.2019 v Praze  

 

Přítomni:  

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

DR ČMKU: M. Krinke, H. Matějeková, P. Márová, P. Kalaš, MVDr. V. Chrpová   

Omluveni: Ing. P. Pletka, J. Janda, tisková mluvčí ČMKU V. Tichá 

 

Program:  

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání  

2. Zprávy z komisí ČMKU, FCI 

3. Ekonomika do 11/2019, rozpočet ČMKU na rok 2020 

4. Dozorčí rada 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            

- Nové znění řádů pro udělování šampionů přeloží MVDr. V. Chrpová do AJ pro zveřejnění v katalozích 

výstav od r. 2020  

- 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. Zveřejněno k připomínkám do 20.12.2019 

Zápis z jednání Rady plemenných knih ze dne 10.6.2019      

1. Jednání ve věci dočasného pozastavení funkce rozhodčí L.P. bylo projednáno na osobní schůzce se 

zástupci chovatelského klubu (Klub chovatelů collií a sheltií) 14.11.2019. Klub dodal podklady 

k materiálům, P ČMKU obdrželo vyjádření rozhodčí. Vzhledem k nepřítomnosti členů komise, která se 

případem zabývala, se odkládá na příští jednání.  

 

Zápis z jednání Komise pro chov a zdraví ze dne 3.7.2019     

ad 5. z předchozího jednání  Případ BALFAMA – odpovězeno prostřednictvím právního zástupce 

ČMKU. Klub byl vyzván k dodání PP na přeregistraci, dle vyjádření klubu nejsou zmiňované PP v držení 

klubu. PP s vyznačenou chovností musí předat k přeregistraci mezi chovné jedince osoba, která je má v 

držení. Wolfhound klub informoval P ČMKU, že právní zástupce byl pozván k osobnímu jednání s klubem, 

na které se bohužel nedostavil. P ČMKU konstatuje, že dořešení případu je možné pouze po doložení 

požadovaných dokladů a odkládá případ do doby jejich doložení.  

 

10/9/19 Informace z FCI o prozatímně přijatých plemenech - sekretariát předá informaci zástupci ČMKU 

v chovatelské komisi FCI k projednání.  

 

Speciální výstavy při WDS  

Termín pro nahlášení MSV: do konce 31.3.2020, kluby obdrží formulář pro nahlášení, úkol trvá 

 



 2 

 

 

  

 

Zápis z jednání výstavní komise ze dne 6.9.2019       

bod 2c)  P ČMKU ruší ocenění psa Milivoye from House Parrot, chovatel bude vyzván, aby neprodleně dodal 

posudek a PP psa k úřednímu zrušení titulu. ČMKU obdržela zpět posudek, PP nebyl doručen. 

Vystavovatel bude znovu zaurgován, v případě, že PP k opravě nedodá, P ČMKU projedná pro majitele 

zákaz vystavování. 

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 – KP předloží seznam školitelů 

 

3/11/19 ČMKJ – kalendář CACT akcí 2020 – ČMKJ ruší CACT akce Klubu chovatelů karelských medvědích psů a 

lajek 

P ČMKU bere na vědomí úpravu kalendáře       

   

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, řeší se.   

 

3/9/19 JITŘENKA MORAVIA – stížnost na Klub pinčů ČR – P ČMKU konstatuje, že partnerem ČMKU je 

chovatelský klub. P ČMKU na základě předložené dokumentace odsouhlasilo zápis vrhu narozeného 

31.5.2019 na CHS Z KONÁROVSKÝCH LESŮ. Žádost o vystavení PP a podklady dodané plemenné knize jsou 

v pořádku. Otázka smluv mezi chovatelem, nájemcem feny a chovatelským klubem je problémem 

občanskoprávním.  

Schváleno jednomyslně   
 

• 22.2.2020 setkání rozhodčích, kongresový sál Holiday Inn Brno 

Předběžný program: úvodní slovo předsedy ČMKU a předsedy komise pro rozhodčí; souhrnná informace 

o změnách v řádech (V. Tichá)  

 

• 7.3.2020 setkání chovatelských klubů, kongresový sál Holiday Inn Brno 

Předběžný program: úvodní slovo předsedy ČMKU a předsedy DR ČMKU; informace o WDS 

 

2. Zprávy z komisí 
 

Zápis z jednání výstavní komise 27.11.2019       PŘÍLOHA 1 

Schváleno jednomyslně  

 

Zápis z jednání dostihové a coursingové komise 27.11.2019    PŘÍLOHA 2, 3 

ad 2 – P ČMKU nemá námitek vůči vyhlášení reprezentantů z ME na akci Šampion šampionů za předpokladu, že 

nebude překročen stanovený časový limit pro vyhlášení dostihových a coursingových vítězů  
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ad 9 – P ČMKU neschvaluje předložený rozpočet na rok 2020 

Zápis schválen jednomyslně s výjimkou bodu 9 

 

Zápis z jednání výcvikové komise ČMKU ze dne 11.12.2019    PŘÍLOHA 4 

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.  

Zápis schválen jednomyslně s výjimkou výše uvedeného bodu 

 

Komise pro rozhodčí 

Praktické zkoušky 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 

prospěl/neprospěl 
praktická zk., místo 

konání, P/N* 

Dreslerová Šárka 
kolie dlouhosrstá 06.11.2019, P MVP Praha 01.12.2019, P 

kolie krátkosrstá 06.11.2019, P MVP Praha 01.12.2019, P 

Plundra Milan bearded kolie 06.11.2019, P MVP Praha 01.12.2019, P 

Vaníčková Kristina flat coated retriever 06.11.2019, P MVP Praha 01.12.2019, P 

P ČMKU jmenuje výše uvedené rozhodčí pro uvedená plemena 

 

Zkoušky: sekretariát bude předkládat P ČMKU zkoušená plemena 

Zkušební komise: 

- 18.12.2019 M. Václavík, V. Tichá, Z. Jílková 

- 19.12.2019 M. Václavík, V. Tichá, O. Vondrouš  

 

Zpráva z FCI komise pro pasení        PŘÍLOHA 5 

P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek je možné vyplatit 

 

Zpráva z FCI komise pro britské ohaře        PŘÍLOHA 6 

P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek je možné vyplatit 

 

Zpráva z FCI komise pro agility        PŘÍLOHA 7 

P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek je možné vyplatit 

 

Zpráva vedoucího ekipy z ME v dostizích       PŘÍLOHA 8 

P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek je možné vyplatit 

 

Zasedání vědecké komise FCI  

MVDr. V. Chrpová podala informace ze zasedání, podléhá schválení GA FCI 

 

 

3. Ekonomika do 10/2019 
 

• Předseda ČMKU seznámil P ČMKU s výsledky hospodaření do 1.12.2019 

• Předseda ČMKU předložil návrh rozpočtu 2020 

Schváleno jednomyslně  
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4. Dozorčí rada ČMKU  
 

Bude předmětem příštího zasedání. 

 

 

5. Došlá pošta 
 

1/12/19 Žádost ČKS o schválení akcí pro obedience 2020 s CACT a CACIOB 

Schváleno jednomyslně, CACIOB podléhá schválení FCI 

 

2/12/19 Klub českého horského psa – návrh novely směrnice pro udělování pracovního certifikátu pro plemeno 

český horský pes: 

 Zkoušky z výkonu pro severské psy 

 Sportovní kynologie:  IGP - BH-VT, IGP-V, IBGH1, STPR1, AD 

    NZŘ – mimo ZZO, ZMMP, ZMPO 

    KJČR – mimo ZOP 

    OB – mimo OB-Z 

 Záchranáři:  NZŘ – mimo ZZZ 

    MZŘ – mimo V 

    SHČMS – mimo VZ a vytrvalostní 

Schváleno jednomyslně  

 

3/12/19 Saluki klub – žádost o trvalé pozastavení pomocného registru psa Ammar Shahir – P ČMKU prostudovalo 

dostupné podklady a zkonstatovalo, že PReg byl vystaven zcela v souladu s normativy ČMKU  

Žádost byla jednomyslně zamítnuta 

 

4/12/19 M.M. – žádost o převod CHS  BALLOTADA jinému vlastníkovi – CHS má pozastavený zápis štěňat. P 

ČMKU souhlasí s převodem (pokud budou doručeny veškeré dokumenty), pozastavení zápisu štěňat 

zůstává v platnosti.  

Schváleno jednomyslně  

 

5/12/19  M.S. – stížnost na chování chovatele, určeno KCHMPP, P ČMKU na vědomí. P ČMKU požádá KCHMPP o 

vyjádření k případu.  

 

6/12/19 P.V. – stížnost na vystavovatele – při porušení normativů ČMKU je nutné podat protest na výstavě, 

uvedené skutečnosti nelze zpětně prověřit a zaujmout objektivní stanovisko 

 Schváleno jednomyslně  

 

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

poradkyně chovu bude pozvána k vyjádření, MVDr. L. Široký požádá o doplnění a specifikaci údajů.  

Schváleno jednomyslně  

 

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

věkem) - PCH bude pozván na další zasedání P ČMKU, zároveň ČMKU předá případ SVS. 

 Schváleno jednomyslně  
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6. Různé 
• Pes roku – systém pro započítání bodů pro plemena uznaná FCI v průběhu roku:   

1. návrh: sečíst body za celý rok 2019 – pro: M. Václavík, O. Vondrouš, A. Karban, J. Kudrnáčová  

2. návrh: započítat body až od data uznání – pro: MVDr. L. Široký, M. Kašpar, Ing. J. Kubeš  

Schválen návrh č. 1, pes bude zařazen do současné skupiny FCI 

• MVDr. V. Chrpová informovala o návrhu vyhlášky o ochraně psů a koček při rozmnožování  

• Generální zasedání FCI doporučuje střešním organizacím zaslat na FCI školící videomateriál k zastřešeným 

plemenům – sekretariát požádá kluby o zpracování doprovodného materiálu k plemenům 

• Anonymní podání zaslané ČMKU se nebudou projednávat 

Schváleno jednomyslně  

• Inventura – inventární komise Ing. J. Kubeš, H. Matějeková, I. Jarošová, termín bude domluven 

 

USNESENÍ 

42/12/19 P ČMKU schválilo rozhodčí s aprobacemi: 

  

 

 

 

 

 

 

43/12/19 P ČMKU schválilo návrh novely směrnice pro udělování pracovního certifikátu pro plemeno český 

horský pes 

 

 

 

 

Zasedání ukončeno:   19:00 

Příští zasedání:   5.2.2020 od 10:00, Praha 

Zapsala:   I. Jarošová 

Za správnost:   MVDr. L. Široký    

příjmení jméno plemeno 

Dreslerová Šárka 
kolie dlouhosrstá 

kolie krátkosrstá 

Plundra Milan bearded kolie 

Vaníčková Kristina flat coated retriever 


