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Zápis č. 17 

z jednání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) 18. března 2021 per rollam 

 

Přítomni:  

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

Janda, 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. Došlá pošta 

4. Různé 

 

 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 

Revize řádů            

Zápisní řád ČMKU – byly zapracovány připomínky 

Schváleno jednomyslně s platností od 1.4.2021 

  

ad usn. 157/12/17 V závislosti na rozsudku (týrání zvířat) vyneseném proti chovatelce chovatelské stanice TABAT P 

ČMKU definitivně ukončuje činnost této chovatelské stanice, bude zrušena na FCI. 

 Schváleno jednomyslně  

 

5/10/18 Žádost chovatele  CHS OD ŘEKY LOMNICE o uzavření případu záměrné záměny psů německého 

krátkosrstého ohaře. P ČMKU neobdrželo vyjádření chovatelského klubu k případu, odkládá se (postih 

trvá). Klub bude znovu vyzván k vyjádření do termínu 30.4.2021. 

 Schváleno jednomyslně  

 

7/12/19 Případ zfalšovaných potvrzení DKK a DLK u tibetských dog – doložen výsledek šetření Policie ČR, ve 

kterém bylo zjištěno, že existují další potvrzení DKK s neplatnými razítky. Dle informace klubu byli zjištění 

jedinci s falešným potvrzením znovu rentgenováni. P ČMKU pověřuje pracovní skupinu ČMKU k došetření 

materiálů KCHTD v závislosti na výsledku zjištění PČR. 

 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.  

 Klub informoval o situaci v tomto případu, doloženo 2x zápis z kárného řízení (10/2020 a 12/2020). Na 

základě dalších nových zjištěných skutečností P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X/9 souhlasí 

s pozastavením zápisu štěňat na CHS DANGSI DANPO DADPA a se zákazem chovu na jedincích v majetku 

chovatele s okamžitou platností do odvolání. 

 Schváleno jednomyslně  
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11/7/20 KCHMPP – žádost o prošetření nedodržování minimálních jednotných chovných podmínek u plemene 

australský ovčák v KCHBO. Oba kluby zaslaly návrhy minimálních jednotných chovných podmínek, na 

jednotném znění se kluby nedohodly. P ČMKU ve spolupráci s Komisí pro chov a zdraví stanovuje tyto 

minimální jednotné chovné podmínky: 

 - posouzení exteriéru (bonitace od 15 měsíců věku, výstava se zadáváním CAC od třídy mladých výše) 
- vyšetření HD max. 2/2, ED max. 2/2 
- vyšetření DOV – oftalmologické vyšetření s výsledkem PROSTÝ s platností 12 měsíců 
- minimální věk pro využití v chovu 18 měsíců 
Schváleno jednomyslně  

 

5/9/20 KCH naháčů – žádost o přehodnocení rozhodnutí P ČMKU (dříve zaslaná žádost o jednostranné zrušení 

povinnosti výstav z uzavřených jednotných chovných podmínek). P ČMKU trvá na původním rozhodnutí. 

 Schváleno jednomyslně   

V souvislosti s tímto bodem P ČMKU znovu upozorňuje, že kluby, které sdružují stejné plemeno, jsou povinné 

dodržovat uzavřenou smlouvu o jednotných chovných podmínkách nebo ČMKU určené jednotné chovné 

podmínky. Za současné nouzové situace může dojít k obtížím při plnění těchto smluvních podmínek. Změna 

podmínek (i dočasná) ve smyslu jejich zmírnění může být platná pouze za předpokladu, že se na ní dohodnou 

oba zúčastněné kluby pro konkrétní plemeno. Dodatečnou smlouvu o nových chovných podmínkách je třeba 

zaslat na ČMKU. 

 

• Z důvodu omezení mimořádnými protikoronavirovými předpisy P ČMKU projednalo prodloužení výjimky 

z řádu pro Českého šampiona, Šampiona ČMKU a  Junioršampiona. P ČMKU prodlužuje již schválené 

výjimky pro udělení těchto titulů do 31.6.2021  

Český šampion, Šampion ČMKU: pro udělení titulu je možné použít pouze 1 CAC z mezinárodní výstavy 

namísto předepsaných dvou. Výjimka platí pro žádosti podané do 31.6.2021. Ostatní podmínky (počet 

dalších CAC, rozhodčích a výstavních sezon) musí být dodrženy. 

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

hromadou ČMKU.  

Junior šampion: pro udělení titulu lze použít 1 CAC získaný do 30 měsíců věku jedince při splnění této 

podmínky do 31.6.2021. Ostatní podmínky (počet CAJC, rozhodčích) musí být dodrženy. 

Schváleno jednomyslně  

Zápis z jednání komise pro chov a zdraví ze dne 5.11.2020      

P ČMKU požádal o vyjádření chovatelský klub, řeší se. Chovatelkou doplněny nové informace. 

 

2/12/20 Retriever klub CZ – žádost o projednání nedodržení zápisního řádu ČMKU – CHS WHITE COFFEE a SRDCE 

Z HOR. ČMKU požádá oba chovatele o vyjádření; klub má ohlašovací povinnost při nedodržení zákona. 

Sekretariát se dotázal klubu, zda byl udělen chovatelům postih, odpověď nedodána. 

 Chovatelka se omluvila, chybně spočítala dny pro odběr (rozdíl 1-2 dny).  

P ČMKU omluvu akceptuje, ukončeno 

Schváleno jednomyslně  

 

3/12/20 KCH naháčů - stížnost na nedodržení jednotných chovných podmínek pro plemeno čínský chocholatý 

pes. Jedná se o klinické vyšetření očí před bonitací/po bonitaci. Sekretariát požádal KCH čínského 

chocholatého psa o vyjádření a zdůvodnění – klub se domnívá, že jednotné chovné podmínky zůstaly 

zachovány, změnil se pouze termín doložení klinického vyšetření očí (které má omezenou platnost, bylo 

by tedy možné dokládat ho pouze v případě, že je pes použit v chovu). KCH čínského chocholatého psa 

potvrzuje, že je vyloučené, aby do chovu zasáhl pes bez aktuálního klinického vyšetření.  
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 P ČMKU v tomto případě považuje bod jednotných chovných podmínek (klinické vyšetření očí) za 

dodržený. 

Schváleno jednomyslně  

  

5/12/20 M. S. – žádost o prověření postupu plemenné knihy při narození vrhu v jiném státě. P ČMKU konstatuje, 

že zaměstnankyně plemenné knihy postupovala v souladu s řády FCI, které chovatel nerespektoval. 

Chovateli bylo nabídnuto jednání mezi ČMKU a dalším členem FCI v souladu s řády FCI, což chovatel 

odmítl. PP za těchto okolností není možné vystavit. 

Schváleno jednomyslně 

 

2. Zprávy z komisí 

Zápis z jednání Výstavní komise ČMKU 1/2021 per rollam     PŘÍLOHA 1 

Schváleno jednomyslně  

 

Zápis z jednání Komise pro rozhodčí 1/2021 per rollam     PŘÍLOHA 2 

Schváleno jednomyslně  

 

Praktické rozšiřovací zkoušky  

příjmení jméno Plemeno 
teoretická zk. 

prospěl/neprospěl praktická zk., místo konání, P/N* 

Lysák, Ing. Radovan chow chow 03.09.2020 P KVP Býšť 12.12.2020, P 

Schváleno jednomyslně, P ČMKU jmenuje ing. Lysáka rozhodčím na plemeno chow chow. 

 

Žádost K. Franka o prominutí hospitace na plemeno labradoský retrívr, odhospitováno 82 jedinců. 

Žádost E. Jelínkové o prominutí hospitace na plemeno zlatý retrívr, odhospitováno 65 jedinců. 

Obě žádosti schváleny jednomysně 

 

Žádost S. Beránkové o zařazení mezi mezinárodní rozhodčí – podmínky splněny 

Schváleno jednomyslně, P ČMKU jmenuje S. Beránkovou mezinárodní rozhodčí 

 

Žádost L. Fairaislové možnost rozšíření kvalifikace rozhodčí na sk. VI FCI 

Schváleno jednomyslně  

 

Žádost V. Chovance a H. Chovancové (bernský salašnický pes) o možnost klasického rozšiřování na příbuzná 
plemena: appenzelský salašnický pes, entlebuchský salašnický pes a velký švýcarský salašnický pes. 
Schváleno jednomyslně  

 

 

Zápis z jednání Komise pasení dne 6.2.2021       PŘÍLOHA 3 

Schváleno jednomyslně  

 

Návrh metodického pokynu pro kvalifikace a obecná pravidla organizace MČR TS 2021 PŘÍLOHA 4 

Schváleno jednomyslně  

 

Kalendář akcí pasení 2021         PŘÍLOHA 5 

Schváleno jednomyslně, CACITR podléhá schválení FCI 

 

Dostihová a coursingová komise          PŘÍLOHA 6 
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Sdělení k projednávání nové verze mezinárodního dostihového a coursingového řádu  

P ČMKU bere na vědomí 

 

 

 

3. Došlá pošta  

1/3/21 KCH hrubosrstých a maďarských ohařů – žádost o povolení pořádání přehlídky exteriéru (nejde o 

výstavu dle VŘ ČMKU)  

Schváleno jednomyslně; výsledky z této akce není možné zapisovat do PP 

 

2/3/21 KMDPP – žádost o povolení vystavení PP vrhu S ZLATÁ LOUKA, spojení dvou registrů. Nedodržen Zápisní 

řád ČMKU čl. XII, bod 2d. nepovoluje. 

 P ČMKU v tomto případě postupuje standardně jako u stejných případů v minulosti a vydání PP pro 

porušení Zápisního řádu ČMKU platného v době krytí nepovoluje.  

 Schváleno jednomyslně   

  

3/3/21 K. severských psů – žádost o zrušení povinnosti BAER testu pro plemeno samojed (za sledované období 

2 let byli všichni vyšetření jedinci negativní, zahraniční kluby včetně země původu testy neprovádějí). 

 P ČMKU ukončuje povinnost testovat zahraniční jedince při zahraničním krytí.  

 Schváleno jednomyslně  

 P ČMKU doporučuje klubu navázat spolupráci se 2-3 veterinárními lékaři ve věci testování BAER a zasílání 

monitorovaných výsledků klubům na vědomí. Kluby do konce roku 2021 předají P ČMKU kompletní 

statistiku s výskytem hluchoty za rok 2021 k dalšímu projednání.  

Schváleno jednomyslně  

 

4/3/21 MSK anglických ohařů – žádost o pozastavení zápisů vrhů na CHS ROYAL SPIRIT, a to do doby provedení 

genetických testů jedinců z vrhů D, E, F (návaznost na bod 5 z jednání RPK 9.10.2020). Dále klub žádá, aby 

po dobu trvání pozastavení zápisu byl vydán zákaz chovu na jedincích v majetku chovatelky. 

 P ČMKU na základě žádosti a v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X/9 pozastavuje zápis štěňat na CHS 

ROYAL SPIRIT a se zákazem chovu na jedincích v majetku chovatelky s okamžitou platností do doby 

doplnění veškerých chybějících testů parentity.  

  Schváleno jednomyslně  

 

5/3/21 ČKS – kalendář CACT,CACIT akcí na r. 2021      PŘÍLOHA 7  

 Schváleno jednomyslně, CACIT podléhá schválení FCI 

 

6/3/21 Žádost o zrušení CHS, chovatelka má 2 registrované CHS (změnila jméno i adresu): 1996 Z AMBROŽOVA 

DVORA, 2020 CRAZY GREY. Žádá o zrušení CHS z r. 1996 

 Schváleno jednomyslně   

 

7/3/21 ATK – žádost o využití limitované registrace pro jedince ORFEUS a ONYX DOBRÁ TREFA. U vrhu O (10 

štěňat) byla nařízená parentita, testy byly dodány pouze k 8 štěňatům. 

 Schváleno jednomyslně  

 

8/3/21 KABT – NA VĚDOMÍ informace o pozastavení členství chovatele a pozastavení chovností fen DAISY BIG 

MINI a DIRECT HIT MARSO. 

 P ČMKU bere na vědomí 
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9/3/21 Šarpej v nouzi, z.s. (v zastoupení AK) – podezření z možného týrání zvířat v CHS ANTILO GOLD PEI, 

doloženo vyjádření Krajské veterinární správy. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem P ČMKU v souladu 

se Zápisním řádem ČMKU čl. X/9  pozastavuje zápis štěňat CHS ANTILO GOLD PEI včetně zákazu chovu na 

chovných jedincích v majetku chovatelky, a to do uvedení držených jedinců do stavu, který je v souladu se 

zákonem (splnění nařízených opatření KVS). 

 Schváleno jednomyslně  

 

10/3/21 MSKS – žádost o schválení závodu Ostravský Kunčičák se zadáním CACT 2.4.2021, místo konání: Ostrava – 

Kunčice. 

Schváleno jednomyslně  

 

11/3/21 KCHBO – žádost o stanovisko krytí nevyšetřené feny psem přenašečem CJM kardiomyopatie  

 Chovatelka – vyjádření k porušení předpisu KCHBO, doloženo vyšetření feny (negativní).  

P ČMKU vítá snahu klubu o eliminaci geneticky podmíněných onemocnění. Považuje postup chovatelky 

za pochybení; negativní genetický test feny byl doložen dodatečně. Případný postih chovatelky je 

v kompetenci chovatelského klubu.  

P ČMKU doporučuje uvést CJM kardiomyopatii mezi nepovinné vyšetření KCHBO (bonitační řád, zápisní 

řád, podmínky uchovnění, zdravotní program + příloha). 

Schváleno jednomyslně  

 

12/3/21 KCH collií a sheltií – žádost o zařazení mezi přímé členy ČMKU – klub je členem SKK. P ČMKU nemá 

námitky vůči zařazení klubu mezi prozatímní členy ČMKU. Klub je členem SKK - zařazení mezi prozatímní 

členy je možné provést k datu ukončení členství klubu v SKK. O řádném členství v ČMKU rozhoduje VH v 

souladu se stanovami ČMKU čl. 3 

 Schváleno jednomyslně  

 

13/3/21 KCH špiců – informace o situaci v klubu – klub je bez statutárních zástupců, ve výboru klubu zůstaly 2 

členky (z původních 9 členů) bez statutární funkce, nejsou usnášeníschopné.  Své funkce s vzdali i někteří 

poradci chovu.  

 P ČMKU pozastavuje servis pro KCH špiců do doby vyřešení stávající situace v souladu se zákonem 

(dodržení stanov a ustanovení statutárních zástupců a dalších funkcí pro řádné plnění správy chovu). 

 Schváleno jednomyslně  

 

14/3/21 KCH polských ovčáků nížinných se sídlem v Praze – klub si stanovil vlastní chovné podmínky, i přes 

několikeré upozornění odmítá dodržet jednotné chovné podmínky, které mu stanovila KCHZ/P ČMKU 

8.3.2013.  

P ČMKU konstatuje, že jednostranně stanovené chovné podmínky porušující platné jednotné chovné 

podmínky nemohou být akceptovány. Klub bude vyzván k sjednání nápravy, v termínu do 30.4.2021 musí 

doložit novou dohodu s druhým klubem nebo potvrdit řádné dodržování stávajících jednotných chovných 

podmínek dle smlouvy s druhým klubem. V opačném případě se KCH polských ovčáků nížinných se sídlem 

v Praze vystavuje riziku pozastavení činnosti. 

Schváleno jednomyslně  

V souvislosti s tímto bodem P ČMKU znovu upozorňuje, že kluby, které sdružují stejné plemeno, jsou povinné 

dodržovat uzavřenou smlouvu o jednotných chovných podmínkách nebo ČMKU určené jednotné chovné 

podmínky. Za současné nouzové situace může dojít k obtížím při plnění těchto smluvních podmínek. Změna 

podmínek (i dočasná) ve smyslu jejich zmírnění může být platná pouze za předpokladu, že se na ní dohodnou 

oba zúčastněné kluby pro konkrétní plemeno. Dodatečnou smlouvu o nových chovných podmínkách je třeba 

zaslat na ČMKU. 
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15/3/21 Evropská sekce FCI – žádost o urgentní změnu názvu plemene vícebarevný pudl – změna názvu se 

uskuteční v souladu s názvy používanými ve většině států pro vrhy narozené od 1.1.2021: kudrnatý 

vícebarevný pes / Curly Coated Parti-coloured Dog. 

 Příslušné chovatelské kluby byly o změně názvu informovány. 

 Schváleno jednomyslně  

 

16/3/21 Žádosti o povolení výjimky při inseminaci      PŘÍLOHA 8 

Inseminace musí být provedeny v souladu s normativy FCI, ČMKU a chovatelských klubů 

 
17/3/21 CHS SHAMANROCK – žádost o dodatečné prodloužení chovnosti feny – fena byla inseminována 1 měsíc 

nad stanoveným věkovým limitem (porušení Zápisního řádu ČMKU čl. I/a). Dovezeno sperma ze země 

původu USA, majitel psa povolil pouze inseminaci této feny. Fena veterinárně vyšetřena, klub vydal 

souhlas.  

 Vzhledem k hodnotnému spojení a doporučení klubu P ČMKU souhlasí s výjimkou pro tento vrh.  

Schváleno jednomyslně  

 

18/3/21 MSKS – žádost o přijetí Klubu chovatelů německých špiců za chovatelský klub ČMKU  

 Schváleno jednomyslně        PŘÍLOHA 9 

   

 

 

4. Různé 

- - -  

 

 

USNESENÍ 

 

79/03/21 P ČMKU schvaluje novelu Zápisního řádu ČMKU  s platností od 1.4.2021 

80/03/21 P ČMKU definitivně ruší chovatelskou stanici TABAT 

81/03/21 P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X/9 pozastavuje zápis štěňat na CHS DANGSI 

DANPO DADPA a se zákazem chovu na jedincích v majetku chovatele s okamžitou platností do 

odvolání. 

82/03/21 P ČMKU stanovuje minimální  chovné podmínky pro plemeno australský ovčák  

- posouzení exteriéru (bonitace od 15 měsíců věku, výstava se zadáváním CAC od třídy mladých 
výše) 
- vyšetření HD max. 2/2, ED max. 2/2 
- vyšetření DOV – oftalmologické vyšetření s výsledkem PROSTÝ s platností 12 měsíců 
- minimální věk pro využití v chovu 18 měsíců 

83/03/21 P ČMKU jmenuje Ing. R. Lysáka rozhodčím na plemeno chow chow 

84/03/21 P ČMKU jmenuje S. Beránkovou mezinárodní rozhodčí 

85/03/21 P ČMKU schvaluje Návrh metodického pokynu pro kvalifikace a obecná pravidla organizace MČR 

TS 2021 

86/03/21 P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X/9 pozastavuje zápis štěňat na CHS ROYAL 

SPIRIT a se zákazem chovu na jedincích v majetku chovatele s okamžitou platností do doby 

doplnění veškerých chybějících testů parentity.  
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87/03/21 P ČMKU na žádost chovatelky ruší chovatelskou stanici Z AMBROŽOVA DVORA. 

88/03/21 P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X/9 pozastavuje zápis štěňat na CHS ANTILO 

GOLD PEI a se zákazem chovu na jedincích v majetku chovatele s okamžitou platností do doby , a 

to do uvedení držených jedinců do stavu, který je v souladu se zákonem (splnění nařízených 

opatření KVS). 

89/03/21 P ČMKU schvaluje přijetí Klubu chovatelů collií a sheltií za prozatímního člena ČMKU od termínu 

ukončení členství tohoto klubu v SKK. 

90/03/21 P ČMKU pozastavilo servis pro KCH špiců do doby vyřešení stávající situace v souladu se zákonem 

(dodržení stanov a ustanovení statutárních zástupců a dalších funkcí pro řádné plnění správy 

chovu). 

91/03/21 P ČMKU schvaluje změnu názvu plemene vícebarevný pudl na kudrnatý vícebarevný pes / Curly 

Coated Parti-coloured Dog. 

92/03/21 P ČMKU schvaluje Klubu chovatelů německých špiců (člen MSKS) za chovatelský klub ČMKU  

 

  

 

 

Zasedání ukončeno:   per rollam 

Příští zasedání:   bude upřesněno v závislosti na nouzovém stavu (plán: květen 2021) 

Zapsala:   I. Jarošová 

Za správnost:   MVDr. L. Široký    

 


