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Zápis č. 22 

z jednání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU)  20. října 2021, Hluboká nad Vltavou  

 

Přítomni:  

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

Vondrouš, 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. Ekonomika ČMKU 2021 

5. Světová výstava psů Brno 

6. Dogoffice 

7. DR ČMKU  

8. Různé 

 

 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 

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

členů výboru – P ČMKU akceptovalo vyjádření předsedy klubu a vyčká na řádný zápis do spolkového 

rejstříku.  

 

4/7/21 V.S. + chovatelé a majitelé plemene jakutská lajka – žádost o přeřazení jakutské lajky do K. severských 

plemen – P ČMKU obdrželo vyjádření předsedy Klubu karelských medvědích psů a lajek. Klub vyslovil 

zásadní nesouhlas s přeřazením plemene jakutská lajka do jiného klubu. KSP se nevyjádřil. Na základě 

podaného nesouhlasu P ČMKU přeřazení plemene zamítá.  

Schváleno jednomyslně  

 

Úkol pro DR ČMKU: prověřit jednotné chovné podmínky Klubu karelských medvědích psů a lajek a KCH 

honičů. 

 

Komise pro rozhodčí 

Klub švýcarských salašnických psů – K. Frank doložil povinnou hospitaci na bonitaci bernských salašnických psů, 

aprobace na uvedené plemeno je tedy uznána. 

 

Zápis z jednání Komise pro chov a zdraví ze dne 10.8.2021     

Bod 4 - ruský toy – o stanovisko k chovu bylo požádáno RKF 

 

Zápis z jednání Výstavní komise ze dne 12.8.2021       

Bod 2 - Sekretariát oslovil právníka ve věci poplatků na speciální výstavu (slevy pro členy): je v kompetenci 

pořadatelského klubu rozhodnout, že jeho členové budou mít výhodu nižšího poplatku oproti ostatním 

účastníkům. Vzhledem k tomu, že se kluby pro jedno plemeno v pořádání výstav pravidelně střídají, může takovou 

výhodu svým členům poskytnout vždy ten z klubů, který výstavu pořádá. Tento postup není rozporu s obecně 

závaznými nebo interními předpisy.   
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Schváleno jednomyslně  

 

3/8/21 T.M. – žádost o kontrolu dodržování normativů ze strany Dobrman klubu ČR, z.s. – porušení vnitřních 

předpisů klubu řeší příslušné orgány klubu.  P ČMKU vyžádalo na odesílateli konkrétní podklady k části 

podání týkající se porušení výstavního řádu ČMKU – bez odezvy, dodáno nebylo. 

 Vyjádření ČKS: Chovatelský klub je samostatným právním subjektem, pokud došlo k porušení klubových 

normativů, je plně v kompetenci orgánů klubu tuto situaci i řešit. 

 P ČMKU považuje tímto případ za uzavřený.  

 Schváleno jednomyslně  

 

 

2. Zprávy z komisí 

Zápis z jednání Komise pro rozhodčí 12.10.2021      PŘÍLOHA 1 

Bod ad 10)  P ČMKU jmenuje Martinu Klivarovou garantem za soutěž Juniorhandling  

  Schváleno jednomyslně  

Bod ad 12d  vzhledem k řešení kárného provinění zastřešující klub odvolává povolení pro rozhodčí 

vydané 6.1.2020 

Zamítnuto jednomyslně 

Bod 6)  P ČMKU ruší účast ne-FCI plemen na veškerých soutěžích na mezinárodních výstavách od výstavní sezóny 

2022 

Bod 7)  V. Tichá zpracuje materiál k problematice welfare pro vystavovatele i rozhodčí 

Bod 8) Plánované zkoušky se budou konat v Praze na ČMKU 

Zápis schválen jednomyslně s výjimkou zamítnutého bodu 12d 

 

Školení juniorhandlingu 31.8.2021 

Rozhodčí Účast 

Dreslerová Šárka účastnila se 

Frolíková Veronika účastnila se 

Grygarová Alexandra účastnila se 

Hlúšková Romana, Ing. Omluvena 

Jatelová Marija účastnila se 

Jelínková Hrdličková Edita, Ing. účastnila se 

Mašková Romana účastnila se 

Mudrová Helena účastnila se 

Rovenská Kateřina Omluvena 

Rybárová Václava, Mgr. účastnila se 

Vácha Silvie, Ing.  účastnila se 
P ČMKU jmenuje výše uvedené rozhodčí pro soutěž v juniorhandlingu  

 

Rozšiřovací teoretické zkoušky 18.10.2021 

Příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

Frank Karel 

český fousek prospěl 

německý krátkosrstý ohař prospěl 

výmarský ohař prospěl 

Fairaislová Lenka 

alpský jezevčíkovitý brakýř Prospěla 

bavorský barvář Prospěla 

basset hound prospěla 
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malý hrubosrstý 
vendéeský basset 

Prospěla 

štýrský brakýř Prospěla 

Frnčo Ladislav 

bílý švýcarský ovčák prospěl 

belgický ovčák prospěl 

beauceron prospěl 

československý vlčák prospěl 

německý ovčák prospěl 

saarlosův vlčák prospěl 

Frnčová Lenka 

border teriér Prospěla 

Jak Russell teriér Prospěla 

stafordšírský bullteriér prospěla 

Peroutka Karel bílý švýcarský ovčák prospěl 

Plundra Milan chodský pes prospěl 

Vaníčková Kristina chodský pes prospěla 

Cepková Renata 
chodský pes prospěla 

border kolie prospěla 

Hrdličková 
Jelínková, 
Mgr. 

Edita 

anglický kokršpaněl prospěla 

anglický špringr španěl prospěla 

labradorský retriever prospěla 

Rybárová, 
Mgr. 

Václava 

australská kelpie prospěla 

Bobtail prospěla 

beauceron prospěla 

welsh corgi cardigan prospěla 

welsh corgi pembroke prospěla 

P ČMKU bere na vědomí 

 

Praktické rozšiřovací zkoušky na skupinu 

příjmení jméno skupina 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

praktická zk., místo konání, P/N* 

Márová Petra III 05.05.2021, P 
Kraj. výst Týn nad Vltavou 
08.08.2021, P  

P ČMKU jmenuje P. Márovou rozhodčí na FCI skupinu III. 

 

Praktické rozšiřovací zkoušky na plemena 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

praktická zk., místo konání, P/N* 

Mervová, Ing. Darina pyrenejský horský pes 13.07.2021, P NVP Olomouc 5.9.2021, P 

Klímová Lenka 

kolie dlouhosrstá 01.12.2020, P bonitace Humpolec 07.08.2021, P 

kolie krátkosrstá 01.12.2020, P bonitace Humpolec 07.08.2021, P 

šeltie 01.12.2020, P bonitace Humpolec 07.08.2021, P 

P ČMKU jmenuje tyto rozhodčí na uvedená plemena 

 

Komise pro pasení  

Zápis z jednání dne 9.8.2021         PŘÍLOHA 2 

P ČMKU na návrh KP jmenuje Zuzanu Černou národní rozhodčí pro pasení - úroveň CS3 

Zápis schválen jednomyslně 

 

Metodický pokyn pro pasení        PŘÍLOHA 3 

Schváleno jednomyslně  

 

Kalendář pasení 2022         PŘÍLOHA 4 

Schváleno jednomyslně  



 4 

 

Informace o odložení školení z důvodu karanténních opatření (zahraniční školitel) na r. 2022 

P ČMKU bere na vědomí 

 

Zápis z jednání Dostihové a coursingové komise ze dne 27.9.2022    PŘÍLOHA 5 

P ČMKU na návrh Dack jmenuje Jitku Kuttiovou dráhovým pozorovatelem 

Zápis schválen jednomyslně  

 

Kalendář dostihů a coursingů se zadáváním CACT 2022     PŘÍLOHA 6 

Schválen jednomyslně  

 

FCI komise pro záchranné psy         

Svaz záchranných brigád žádá o změnu delegáta FCI – nově Jitka Dědinová 

Schváleno jednomyslně  

 

 

3. Došlá pošta  

1/10/21 Chihuahua klub ČR – informace o nerespektování jednotných chovných podmínek KCH čivav – KCH čivav 

bude upozorněn na dodržování povinností povinnosti, a to s okamžitou platností.  

 Schváleno jednomyslně  

 

2/10/21 Odebrání titulů Světový vítěz: 

kat. č. 3350 foxteriér hladkosrstý, Lavinia Tuskulum – P ČMKU odebírá titul Světový vítěz veteránů 2021 

(chybně uvedené datum narození, nesplňuje věk do třídy veteránů) – informovat ÖKV 

 kat. č. 7022 knírač malý černostříbřitý, Bali Bey Vis a Vis - P ČMKU odebírá titul Světový vítěz 2021 (chybně 

uvedené datum narození, nesplňuje věk do mezitřídy) – informovat ZKwP 

 

3/10/21 Žádosti o povolení výjimky při inseminaci      PŘÍLOHA 7  

Žádosti uvedené v příloze schváleny jednomyslně, inseminace musí být provedeny v souladu s normativy 

FCI, ČMKU a chovatelských klubů 

S.P. – žádost o inseminaci chovným psem z ČR – výjimka se povoluje pouze z relevantních důvodů u 

zahraničního krytí (vzdálenost, karanténa…) 

 Zamítnuto jednomyslně 

 

 

4. Ekonomika ČMKU 

Předseda seznámil přítomné se stavem ekonomiky ČMKU do 8/2021  

 

 

5. Světová výstava 2021 v Brně 

Předseda zhodnotil proběhlou výstavu  

ČMKU obdržela 2 stížnosti, které byly řešeny a zodpovězeny. 

Celkový průběh byl hladký a bez vážných problémů – pochvaly přišly od vystavovatelů i rozhodčích, hodnocení FCI 

je velmi příznivé – viz:  

https://www.cmku.cz/cz/detail-clanku/svetova-vystava-psu-fci-2021-epilog-375 

https://www.cmku.cz/cz/detail-clanku/svetova-vystava-brno-2021-z-pohledu-delegata-fci.-376 

https://www.cmku.cz/cz/detail-clanku/svetova-vystava-psu-fci-2021-epilog-375
https://www.cmku.cz/cz/detail-clanku/svetova-vystava-brno-2021-z-pohledu-delegata-fci.-376
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6. Dogoffice 

Dokončená část aplikace na zpracování šampionů pracuje, dořešují se reklamace. P ČMKU schvaluje platbu za tuto 

část aplikace.  

P ČMKU zadá dopracování agendy šampionů včetně souvisejících agend (pošta, účetnictví). 

Končící servisní smlouva – vyžádat na Merz novou nabídku 

Schváleno jednomyslně  

 

 

7. DR ČMKU 

Předseda DR ČMKU informoval o probíhajících případech. 

 

 

8. Různé 
• V. Tichá informovala o schválení vyhlášky na ochranu psů a koček 17.10.2021 s platností od 1.11.2021. 

Vyhláška byla připomínkována ze strany ČMKU, na některé připomínky nebyl brán zřetel. 

P ČMKU bere na vědomí 

 

 

  

USNESENÍ 

 

109/08/21 Změna řádu pro rozhodčí, Čl. IV, bod 2a, 1. věta: Rozhodčí může požádat o vzdělávání na 

skupinového rozhodčího pro skupinu, pokud je rozhodčím po dobu nejméně čtyř let 

(alternativně tři roky po schválení svého prvního plemene), přičemž musí být rozhodčím 

nejméně pro tři plemena z dané skupiny. 

 

110/10/21 P ČMKU zrušilo účast ne-FCI plemen na veškerých soutěžích na mezinárodních výstavách od 

výstavní sezóny 2022 

 

111/10/21 P ČMKU jmenovalo Petru Márovou rozhodčí na skupinu III. 

 

112/10/21 P ČMKU jmenuje rozhodčí pro tato plemena: 

   

 

 

 

 

 

113/10/21 P ČMKU jmenovalo Zuzanu Černou národní rozhodčí pro pasení - úroveň CS3 

 

114/10/21 P ČMKU jmenovalo Jitku Kuttiovou dráhovým pozorovatelem 

 

příjmení jméno plemeno 

Mervová, Ing. Darina pyrenejský horský pes 

Klímová Lenka 

kolie dlouhosrstá 

kolie krátkosrstá 

šeltie 
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115/10/21 P ČMKU jmenovalo Jitku Dědinovou delegátkou ČMKU v FCI komisi pro záchranářské psy 

 

116/10/21 P ČMKU jmenovalo tyto rozhodčí pro juniorhandling: 

Dreslerová Šárka 

Frolíková Veronika 

Grygarová Alexandra 

Hlúšková Romana, Ing. 

Jatelová Marija 

Jelínková Hrdličková Edita, Ing. 

Mašková Romana 

Mudrová Helena 

Rovenská Kateřina 

Rybárová Václava, Mgr. 

Vácha Silvie, Ing.  
 

 

 

Zasedání ukončeno:   17:00 

Příští zasedání:   3.12.2021 v Brně 

Zapsala:   I. Jarošová 

Za správnost:   MVDr. L. Široký    

 

 

 


