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Zápis č. 19 

z jednání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU)  16. června 2021, Hluboká nad Vltavou  

 

Přítomni:  

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

Omluveni:  J. Kudrnáčová, O. Vondrouš 

Za DR ČMKU: M. Krinke  

Tisková mluvčí ČMKU:  omluvena 

 

Program:  

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání  

2. Zprávy z komisí ČMKU, FCI 

3. Ekonomika ČMKU 2021 

4. Světová výstava psů Brno 

5. DR ČMKU  

6. Došlá pošta 

7. Různé 

 

 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 

7/12/19 Případ zfalšovaných potvrzení DKK a DLK u tibetských dog (Klub chovatelů tibetských dog KCHTD) – 

nesouhlas stěžovatelky se závěrem P ČMKU. P ČMKU na svém závěru trvá a doporučuje klubu prověřit 

platnost certifikátů vyšetření u uchovněných jedinců a výsledek předložit P ČMKU. 

Schváleno jednomyslně  

 

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 znovu navrhl pozastavení zápisu štěňat v souladu se Zápisním řádem ČMKU X/9. P ČMKU trvá na 

návrhu z 13.5.2021.  

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.  

  

10/5/21 KCH pudlů – žádost o specifikaci standardu kudrnatého vícebarevného psa – ČMKU vznesla dotaz na FCI 

– dle vyjádření FCI platí francouzský standard vydaný SCC. Standard bude neprodleně rozeslán rozhodčím 

a chovatelským klubům a zadán k překladu.  

Schváleno jednomyslně  

 

 

 

 

 

 

 



 2 

2. Zprávy z komisí 
 

Komise pro rozhodčí 

 

 

Rozšiřovací teoretické zkoušky  20.05.2021 

příjmení jméno plemeno prospěl/neprospěl 

Karban Antonín australský ovčák prospěl 

Lysák, Ing. Radovan 

jakutská lajka prospěl 

sibiřský husky prospěl 

sicilský chrt prospěl 

thajský ridgeback prospěl 

ruskoevropská lajka prospěl 

východosibiřská lajka prospěl 

západosibiřská lajka prospěl 

Plundra Milan 

anglický buldok prospěl 

pyrenejský horský pes prospěl 

shar-pei prospěl 

tosa prospěl 

trpasličí pinč prospěl 

Vaníčková Kristina australský ovčák prospěla 

P ČMKU bere na vědomí. 

 

Rozšiřovací praktické zkoušky  26.05.2021 

příjmení jméno 
plemeno 

teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

Cepková Renata anglický špringršpaněl prospěla 

Černohubová, Ing. Iva 

jezevčík - dlouhosrstý omluvena 

jezevčík - drsnosrstý omluvena 

jezevčík - hladkosrstý omluvena 

Chrpová, MVDr. Veronika 
výmarský ohař prospěla 

pointer prospěla 

Plundra Milan 
hovawart prospěl 

knírač malý prospěl 

Smékal Dalibor 
výmarský ohař prospěl 

pointer prospěl 

Zeman Lukáš landseer omluven 

 

Splnili podmínky pro přidělení skupiny FCI: 

Renata Cepková – FCI VIII 

Veronika Chrpová – FCI VII 

Milan Plundra – FCI II 

Dalibor Smékal – FCI VII 

Schváleno jednomyslně, P ČMKU jmenuje výše uvedené skupinové rozhodčí 

 

Praktická zkouška 

příjmení jméno skupina 
teoretická zk. 

prospěl/neprospěl 
praktická zk., místo 

konání, P/N* 

Lysák, Ing. Radovan V 20.05.2021, P 
04.06.2021, NVP 
Brněnská, P 

 

Schváleno jednomyslně, P ČMKU jmenuje R. Lysáka skupinovým rozhodčím pro FCI V 
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Martina Klivarová – splnila podmínky pro jmenování mezinárodní rozhodčí 

Schváleno jednomyslně, P ČMKU jmenuje M. Klivarovou mezinárodní rozhodčí 

 

 

3. Ekonomika ČMKU 

Předseda seznámil přítomné se stavem ekonomiky ČMKU do 4/2021 + předběžný výsledek výstavy Špilberky.  

 

 

4. Světová výstava 2021 v Brně 

• Zápis z jednání výstavního výboru        PŘÍLOHA 1 

P ČMKU bere na vědomí 

• Mimořádné speciální výstavy – tituly: 

 Vítěz speciální výstavy mladých při WDS 
Vítěz speciální výstavy při WDS 
Vítěz speciální výstavy veteránů při WDS  

 Schváleno jednomyslně   

 

 

5. DR ČMKU 

Předseda DR ČMKU podal informaci o projednávaných materiálech. 

• Odvolání chovatelky ROYAL SPIRIT proti nařízení parentity – DR ČMKU potvrdila rozhodnutí P ČMKU  

• Mops klub – stížnost na nepřijetí přihlášky DR ČMKU dává na zvážení, aby se výstavní komise zabývala 

možností upravit VŘ tak, aby nepřijetí přihlášky bylo podmíněno uvedením důvodu  

• CHS Z BŘEKOVÉ ALEJE chová v ne-FCI organizaci, což osobně prezentuje na soukromých internetových 

stránkách. DR ČMKU navrhuje zastavení zápisu štěňat v souladu se Zápisním řádem ČMKU X/9 včetně zákazu 

chovu na chovných jedincích v majetku chovatelky do odvolání.  

P ČMKU jednomyslně souhlasí s návrhem DR ČMKU a zastavuje zápis štěňat v souladu se Zápisním řádem 

ČMKU X/9 včetně zákazu chovu na chovných jedincích v majetku chovatelky do odvolání (doba neomezená) 

 

6. Došlá pošta  

1/6/21 ČKS - žádost o změnu ZŘ ve věci 1 vrh/1 rok – ČKS v době připomínkování řádu nezaslal žádné připomínky.  

KCH tibetských španělů – žádost o změnu ZŘ ve věci 1 vrh/1 rok, klub se připomínkování zúčastnil 

Nyní platné znění: Maximální počet vrhů u chovné feny je jeden v kalendářním roce, a to včetně vrhů, kdy 
fena porodí pouze jedno štěně (i mrtvé); výjimku může ze zdravotních důvodů na základě doporučení 
veterináře povolit chovatelský klub.  
Návrh - původní znění: Maximální počet vrhů u chovné feny jsou 3 za období 24 měsíců, a to včetně vrhů, 
kdy fena porodí pouze jedno štěně (i mrtvé); ideální počet je jeden vrh ročně. 
Zveřejnit k připomínkování na 30 dní. 

Schváleno jednomyslně  

2/6/21 V.H. + 36 spolužadatelů – žádost o zastřešení plemene dalmatin v jiném klubu pro odstoupení většiny 

členů výboru - v aplikaci Justice není odstoupení členů výboru uvedeno, dle těchto oficiálních záznamů je 

výbor ve funkci.  
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Zařazení plemene dalmatin do dalšího klubu se jednomyslně zamítá. P ČMKU doporučuje problém řešit 

v rámci řádně plánované členské schůze.   

Schváleno jednomyslně  

 

 

 

3/6/21  Žádosti o povolení výjimky při inseminaci a výjimky při povinném doložení DNA PŘÍLOHA 2 

Schváleno jednomyslně, inseminace musí být provedeny v souladu s normativy FCI, ČMKU a 

chovatelských klubů 

 

4/6/21 Výstavy ČMKU 2021:  DuoCACIB přesun z únorového termínu na 14.-15.8. 2021  

Krajská výstava ve Staňkově 15.8.2021 bude přesunuta na nový termín 

Schváleno jednomyslně  

Výstavy ČMKU 2022: 

NV Ostrava 9.-10.4.2022 

MV Litoměřice 21.-22.5.2022 

   Schváleno jednomyslně, MV podléhá schválení FCI 

5/6/21 ČKS – žádost o TrioCACIB MV Prague Expo Dog v termínu 15. - 17. 4. 2022  

Schváleno jednomyslně, podléhá schválení FCI 

6/6/21 ČMKJ – dodatečná žádost o NV Floracanis v termínu 3. – 4.9.2022 v Olomouci 

 Schváleno jednomyslně  

 

 

7. Různé 
 

 

USNESENÍ 

97/06/21 P ČMKU jmenuje tyto skupinové rozhodčí: 

 Renata Cepková – FCI VIII 

Veronika Chrpová – FCI VII 

Milan Plundra – FCI II 

Dalibor Smékal – FCI VII 

Radovan Lysák – FCI V 

98/06/21 P ČMKU jmenuje M. Klivarovou mezinárodní rozhodčí 

 

99/06/21 Na návrh DR ČMKU P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU X/9 zastavilo zápis štěňat včetně 

zákazu chovu na chovných jedincích v majetku chovatelky do odvolání (doba neomezená) na 

chovatelskou stanici Z BŘEKOVÉ ALEJE 

 

 

 

Zasedání ukončeno:   14:20 

Příští zasedání:   středa 28.7.2021 od 11:00 Hluboká 

Zapsala:   I. Jarošová 

Za správnost:   MVDr. L. Široký    

 


