Zápis č. 18
z jednání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) 13. května 2021, Hluboká nad Vltavou
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: omluvena
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zprávy z komisí ČMKU, FCI
Ekonomika ČMKU 2021
Dogoffice
DR ČMKU
Došlá pošta
Různé

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
5/10/18 Žádost chovatele CHS OD ŘEKY LOMNICE o uzavření případu záměrné záměny psů německého
krátkosrstého ohaře. P ČMKU obdrželo vyjádření chovatelského klubu (chovatel ukončil členství v klubu i
chov) – vzhledem k závažnosti případu P ČMKU trvá na pokračovaní postihu do odvolání.
Schváleno jednomyslně
7/12/19 Případ zfalšovaných potvrzení DKK a DLK u tibetských dog (klub chovatelů tibetských dog KCHTD) –
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. O nových
výsledcích byla plemenná kniha informována s ročním zpožděním. V současné době má KCHTD na svých
webových stránkách stále uvedeny chybné údaje u psů Drakyi Titan Altan-Corgo a Kurltáj Botond,
výsledky ostatních psů zveřejněny nejsou. KCHTD bude vyzván k opravě do 15.6.2021.
Schváleno jednomyslně – viník nemůže být postižen (zemřel)
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. Minimální chovné podmínky byly schváleny P ČMKU 18.3.2021.
P ČMKU dle právního rozboru upřesňuje rozhodnutí z 18.3.2021 - schválený postup byl určen takto:
- posouzení exteriéru (bonitace od 15 měsíců věku a 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
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•

Z důvodu omezení mimořádnými protikoronavirovými předpisy P ČMKU projednalo prodloužení výjimky
z řádu pro Českého šampiona, Šampiona ČMKU a Junioršampiona. P ČMKU schvaluje výjimky pro udělení
těchto titulů do 31.12.2021
Český šampion, Šampion ČMKU: pro udělení titulu je možné použít pouze 1 CAC z mezinárodní výstavy
namísto předepsaných dvou. Titul může být udělen i na základě čekatelství udělených v 1 výstavní sezóně
2021. Ostatní podmínky (počet dalších CAC, rozhodčích) musí být dodrženy. Výjimka platí pro žádosti
podané do 31.12.2021.
Výjimka neplatí pro plemeno italský corso pes, který má podmínky Českého šampiona stanovené valnou
hromadou ČMKU.
Český junior šampion: pro udělení titulu lze použít 1 CAC získaný do 30 měsíců věku jedince při splnění
této podmínky do 31.12.2021. Ostatní podmínky (počet dalších CAJC, rozhodčích) musí být dodrženy.
Český veterán šampion – titul je možné udělit na základě 2x V1, z toho 1x z MVP. Ostatní podmínky musí být
dodrženy. Výjimka platí pro žádosti podané do 31.12.2021
Ustanovení uvedená kurzívou jsou nově schválená od 13.5.2021

Ad Zápis z jednání komise pro chov a zdraví ze dne 5.11.2020
KCH hrubosrstých a maďarských ohařů považuje stížnost za oprávněnou, dokládá testy parentity sporného
jedince. Klub navrhuje pozastavení zápisu štěňat v souladu se Zápisním řádem ČMKU X/9. P ČMKU na základě
vyjádření chovatelky i klubu doporučuje klubu, aby vydal postih v rámci svého klubu, tj. pro plemena, která klub
zastřešuje.
Schváleno jednomyslně
2/12/20 Retriever klub CZ – žádost o projednání nedodržení zápisního řádu ČMKU – CHS WHITE COFFEE a SRDCE
Z HOR. Klub navrhuje pozastavení zápisu štěňat včetně zákazu chovu na chovných jedincích v majetku
obou chovatelů. P ČMKU na základě předchozího projednání s vysvětlením chovatelky doporučuje klubu,
aby vydal postih v rámci svého klubu, tj. pro plemena, která klub zastřešuje.
Schváleno jednomyslně
3/12/20 KCH naháčů – v návaznosti na předchozí rozhodnutí o vyšetření očí klub vznesl dotaz na možnost
odložení povinné výstavy do doby před krytím (stejně, jako vyšetření očí). P ČMKU nemá námitek.
Plemenná kniha však může jedince přeregistrovat jako chovného pouze v případě, že budou všechny
podmínky splněny (bonitace, výstava i vyšetření). Do doby jejich splnění nemohou být jedinci vedeni na
plemenné knize jako chovní.
Schváleno jednomyslně
2/3/21 KMDPP – žádost o povolení vystavení PP vrhu S ZLATÁ LOUKA, spojení dvou registrů. Chovatel podal
proti rozhodnutí odvolání, klub vydání PP podporuje.
Vzhledem k tomu, že v Zápisním řádu bylo toto ustanovení zrušeno a Rada plemenných knih vystavení PP
doporučuje (důvody a podrobnosti viz zápis z jednání RPK z 10.3.2021) P ČMKU revokuje usnesení
z 18.3.2021 a vydání PP povoluje.
Schváleno jednomyslně
4/3/21 MSK anglických ohařů – žádost o schválení genetických testů pro vrh G CHS ROYAL SPIRIT (nyní
pozastavený zápis štěňat) - nařízení testů paternity je v tomto případě v kompetenci chovatelského
klubu, který je oprávněn testy požadovat v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 13.
P ČMKU nemá námitek.

2

9/3/21 Šarpej v nouzi, z.s. (v zastoupení AK) – chovatelka se proti rozhodnutí odvolala a doložila aktuální zápisy
z kontroly Krajskou veterinární správou, která neshledala žádné závady v držení zvířat. Vzhledem k tomu,
že stav držených jedinců je v souladu se zákonem a nařízení KVS byla splněna, P ČMKU ukončuje
pozastavení zápisu štěňat CHS ANTILO GOLD PEI s okamžitou platností.
Schváleno jednomyslně
12/3/21 KCH collií a sheltií – žádost o zařazení mezi přímé členy ČMKU – 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. P ČMKU k dnešnímu datu neobdrželo ukončení smlouvy KCH collií a
sheltií v SKK, klub tedy není možné zařadit mezi prozatímní členy.
13/3/21 KCH špiců – na základě doloženého soudního rozhodnutí s potvrzeným nabytím právní moci P ČMKU
souhlasí s obnovením chovatelského servisu. Klub je povinen doplnit standardní zápis ve spolkovém
rejstříku.

2. Zprávy z komisí
Zápis z jednání Rady plemenných knih ze dne 10.3.2021

PŘÍLOHA 1

Bod 2 – viz 2/3/21
Schváleno jednomyslně

Zápis z jednání Rady plemenných knih ze dne 11.5.2020

PŘÍLOHA 2

Schváleno jednomyslně

Zápis z jednání Dostihové a coursingové komise ze dne 2.5.2021

PŘÍLOHA 3

+ stanovisko k mezinárodnímu řádu
Schváleno jednomyslně

Zápis z Komise pro pasení ze dne 28.4.2021

PŘÍLOHA 4

Schváleno jednomyslně

Komise pro rozhodčí
KR navrhuje, aby hospitace bylo možné vykonávat i na krajských a oblastních výstavách, a to na přechodné
období do 31.12.2021
Schváleno jednomyslně
Zkoušky 14.4.2021
Teoretické rozšiřovací
příjmení

jméno

plemeno

Frank

Karel

labradorský retriever

P ČMKU bere na vědomí
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teoretická zk.
prospěl/neprospěl
prospěl

Praktické rozšiřovací
příjmení

jméno

Beránková

Svatava

Brůžková, Bc.

Alena

Frank

Karel

Vaníčková

Kristina

plemeno
beagle
bloodhound
švýcarský honič
irský setr
pointer
argentinská doga
curly coated retriever
labradorský retriever
flanderský bouvier

praktická zk.
prospěl/neprospěl
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěl
prospěl
prospěl
prospěla

P ČMKU jmenuje výše uvedené rozhodčími pro uvedená plemena
Zkoušky 15.4.2021
Teoretické rozšiřovací
příjmení

jméno

plemeno

Jelínková Hrdličková, Ing.

Edita

zlatý retriever
Chesapeake bay retrívr

teoretická zk.
prospěl/neprospěl
prospěla
prospěla

P ČMKU bere na vědomí
Praktické rozšiřovací
příjmení

jméno

Jelínková Hrdličková, Ing.

Edita

Müllerová, Mgr.
Střalková, Mgr.

Jana
Naděžda

Nosek, MVDr.

Josef

Kočová, MVDr.

Jana

plemeno
zlatý retriever
Chesapeake bay retrívr
deerhound
středoasijský pastevecký pes
auvergneský ohař
italský ohař
italský spinone
auvergneský ohař
bretaňský ohař dlouhosrstý

praktická zk.
prospěl/neprospěl
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěl
prospěl
prospěl
neprospěla
prospěla

P ČMKU jmenuje výše uvedené, kteří prospěli, rozhodčími pro uvedená plemena
Zkoušky 4.5.2021
Rozšiřovací teoretické
příjmení

jméno

plemeno

Trnková

Lucie

Cepková

Renata

Chrpová, MVDr.

Veronika

Plundra

Milan

americký kokršpaněl
anglický kokršpaněl
flat coated retriever
lagotto romagnolo
německý křepelák
portugalský vodní pes
anglický setr
auvergneský ohař krátkosrstý
italský ohař
maďarský ohař drátosrstý
maďarský ohař krátkosrstý
bullmastif
hovawart
knírači
německý boxer
tibetská doga

4

teoretická zk.
prospěl/neprospěl
neprospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl

P ČMKU bere na vědomí
Závěrečná opravná
příjmení

jméno

plemeno

Studýnková, Ing.

Lucie

anglický setr

praktická zk.
prospěl/neprospěl
prospěla

P ČMKU jmenuje Ing. Studýnkovou národní rozhodčí pro anglické setry
Zkoušky 5.5.2021
Rozšiřovací teoretické
příjmení

jméno

plemeno

Hegr Klivarová
Semeráková

Martina
Michaela

Márová

Petra

Smékal

Dalibor

border teriér
aljašský malamut
border teriér
český teriér
foxteriér drsnosrstý
foxteriér hladkosrstý
Jack Russell teriér
stafordšírský bullteriér
yorkšírský teriér
anglický setr
německý ohař dlouhosrstý
pointer
slovenský ohař hrubosrstý

teoretická zk.
prospěl/neprospěl
prospěla
neprospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl

P ČMKU bere na vědomí
Rozšiřovací praktické
příjmení

jméno

plemeno

Hegr Klivarová
Hutečka, Ing.
Knedlhans
Štýbrová, Ing.

Martina
Vladimír
Tereza
Beata

border teriér
patterdale teriér
holandský ovčák
border kolie

praktická zk.
prospěl/neprospěl
prospěla
prospěl
prospěla
neprospěla

P ČMKU jmenuje výše uvedené, kteří prospěli, rozhodčími pro uvedená plemena
Závěrečná opravná
příjmení

jméno

plemeno

Plíštilová

Eva

šeltie

praktická zk.
prospěl/neprospěl
prospěla

P ČMKU jmenuje E. Plíštilovou národní rozhodčí pro plemeno šeltie
Zkoušky 12.5.2021
Rozšiřovací teoretické
příjmení

jméno

Cepková

Renata

Černohubová, Ing.

Iva

Chrpová, MVDr.

Veronika

Kubeš

Robert
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plemeno
anglický špringršpaněl
clumber španěl
kooikerhondje
jezevčíci
pointer
slovenský ohař hrubosrstý
výmarský ohař
anglický chrt
irský vlkodav

teoretická zk.
prospěl/neprospěl
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěl
prospěl

Lysák, Ing.

Radovan

Klírová, Ing.

Naděžda

Zeman

Lukáš

italský chrtík
maďarský chrt
saluki
eurasier
faraónský pes
karelský medvědí pes
norský losí pes šedý
peruánský naháč
anglický špringršpaněl
landseer
svatobernardský pes

prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěla
prospěl
neprospěl

P ČMKU bere na vědomí
Rozšiřovací praktická
praktická zk.
prospěl/neprospěl
Klírová, Ing.
Naděžda
anglický špringršpaněl
prospěla
P ČMKU jmenuje Ing. Klírovou rozhodčí pro plemeno anglický špringršpaněl
příjmení

jméno

plemeno

Žádosti o rozšíření
Schváleno jednomyslně

PŘÍLOHA 5

3. Ekonomika ČMKU
Předseda seznámil přítomné se stavem ekonomiky ČMKU. Rozpočet je plněn.

4. Dogoffice
Na jednání se dostavila I. Nováková a seznámila P ČMKU se současným stavem programu a plánováním jeho
dalšího rozvoje. Výstavy jsou zajištěné.
P ČMKU pověřuje I. Novákovou a předsedu ČMKU k dalšímu jednání v této věci.

5. DR ČMKU
Předseda DR ČMKU podal souhrnnou informaci o projednávání materiálů v době protiepidemických opatření.

6. Došlá pošta
1/5/21

D.F. – návrh na úpravu podmínek pro udělení titulu Český veterán šampion – úprava byla zapracována
viz výše.

2/5/21 ČKS – žádost o změnu místa MVP, termín zůstává 31.7. – 1.8.2021 Klatovy
Schváleno jednomyslně, úprava podléhá schválení FCI
3/5/21 K přátel chodského psa – žádost o světovou výstavu chodských psů
Schváleno jednomyslně
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4/5/21 KPPPK – žádost o prověření porušení zákona 246/1992 Sb. – zákon nebyl porušen (3 vrhy za 2 roky –
2019+2x 2020 a 2x 2020+ 2021). Pokud byly porušeny předpisy klubu, je postih v kompetenci klubu.
P ČMKU bere oznámení na vědomí
5/5/21 D.K. – nesouhlas se změnou názvu plemene vícebarevný pudl/kudrnatý vícebarevný pes a žádost o
opravu PP vrhu narozeného 18.1.2021 na původní název – změna byla provedena na žádost ES FCI a P
ČMKU na vydaném usnesení 91/03/21 trvá.
Nové vystavení PP nebylo schváleno.
6/5/21 MSKS – žádost o Mezinárodní mistrovství MSKS (IGP) se zadáváním CACT, CACIT 9.-10.10.2021 Zbraslav u
Brna
Schváleno jednomyslně, CACIT podléhá schválení FCI
7/5/21 Žádosti o povolení výjimky při inseminaci a výjimky při povinném doložení DNA
PŘÍLOHA 6
Inseminace musí být provedeny v souladu s normativy FCI, ČMKU a chovatelských klubů
8/5/21 KJČR – žádost o schvální termínů výstav v Mladé Boleslavi:
NVP 16.-17.7.2022
MVP 20.-21.8.2022
Schváleno jednomyslně, CACIB podléhá schválení FCI
9/5/21 ČKS – žádost o NVP Klatovy 2.-3.7.2022
Schváleno jednomyslně
10/5/21 KCH pudlů – žádost o specifikaci standardu kudrnatého vícebarevného psa – ČMKU vznese dotaz na FCI.
Do doby vyjádření FCI platí stávající standard.
Schváleno jednomyslně
11/5/21 KCH německých špiců – dodatečná žádost o klubovou výstavu se zadáváním KV 13.6.2021
Schváleno jednomyslně

7. Různé
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•

Zápisní řád ČMKU platný od 1.4.2021 - dotazy na čl. I, bod 1b (platnost ustanovení o jednom vrhu v roce).
Vzhledem k datu nabytí platnosti řádu 1.4.2021 mohou feny, které porodily v období 1.1.2021 – 31.3.2021
mít do konce roku 2021 ještě jeden vrh, pokud to umožňují předpisy příslušného chovatelského klubu.
Schváleno jednomyslně

•

Pro klubové a speciální výstavy, které bylo nutné z důvodu vládních omezení přesunout na jiný termín,
neplatí chráněné termíny mezinárodních a národních výstav 2021.
Schváleno jednomyslně

•

Doplnění mimořádných speciálních výstav při WDS 2021: MSV pro boxery a brazilské fily
Schváleno jednomyslně

USNESENÍ
93/05/21

94/05/21

P ČMKU jmenuje rozhodčí pro tato plemena:
příjmení

jméno

Beránková

Svatava

Brůžková, Bc.

Alena

Frank

Karel

Vaníčková

Kristina

Jelínková Hrdličková, Ing.

Edita

Müllerová, Mgr.
Střalková, Mgr.

Jana
Naděžda

Nosek, MVDr.

Josef

Kočová, MVDr.
Hegr Klivarová
Hutečka, Ing.
Knedlhans
Klírová, Ing.

Jana
Martina
Vladimír
Tereza
Naděžda

P ČMKU jmenuje národní rozhodčí:
Plíštilová
Eva
Studýnková, Ing.
Lucie

plemeno
beagle
bloodhound
švýcarský honič
irský setr
pointer
argentinská doga
curly coated retriever
labradorský retriever
flanderský bouvier
zlatý retriever
Chesapeake bay retrívr
deerhound
středoasijský pastevecký pes
auvergneský ohař
italský ohař
italský spinone
bretaňský ohař dlouhosrstý
border teriér
patterdale teriér
holandský ovčák
anglický špringršpaněl

šeltie
anglický setr

95/05/21

Zápisní řád ČMKU platný od 1.4.2021 - vzhledem k datu nabytí platnosti řádu 1.4.2021 mohou mít
feny, které porodily v období 1.1.2021 – 31.3.2021 do konce roku 2021 ještě jeden vrh, pokud to
umožňují předpisy příslušného chovatelského klubu.

96/05/21

Pro klubové a speciální výstavy, které bylo nutné z důvodu vládních omezení přesunout na jiný
termín, neplatí chráněné termíny mezinárodních a národních výstav 2021.

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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16:20
středa 16.6.2021 Hluboká
I. Jarošová
MVDr. L. Široký

