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Zápis č. 28 

z jednání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) 4. května 2022, Hluboká n/Vlt. 

 

Přítomni:  

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

Vondrouš 

Omluvena: 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. Ekonomika ČMKU 1. Q. 

4. EDS 2025 

5. DR ČMKU  

6. Došlá pošta 

7. Různé 

 

 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 

Návrh změny řádů pro udělení Šampiona práce:  

Udělení titulu Šampión práce (výkonu) je podmíněno:  

1) trojím získáním CACT ČR nejméně ve dvou výcvikových sezónách (výcviková sezóna = kalendářní rok), z toho 

minimálně jednou na mezinárodní, národní nebo republikové soutěži 

Pro FCI sk. X trojím získáním CACT na dostihu /coursingu vypsaném jako bodovací dostih se zadáváním 

tohoto čekatelství v Národním dostihovém kalendáři schváleném P ČMKU. 

Jeden CACT ČR může být nahrazen 3x res. CACT ČR 

Zveřejněno k připomínkování do 7.5.2022 

 

Dostihová a coursingová komise         

Coursingový řád pro plemena mimo sk. X         

Zveřejněno k připomínkování do 13.5.2022 

 

Komise pro rozhodčí 

KR navrhuje úpravu Řádu pro rozhodčí ČMKU viz příloha      

Zveřejněno k připomínkování do 7.5.2022 

 

4/4/22 Úkol pro Výstavní komisi: vypracovat metodiku pro speciální výstavy pro podobné případy, kdy kluby, 

které jsou na řadě pro pořádání speciální výstavy, výstavu pořádat nechtějí – úkol trvá 

 

7/4/22 ČMKJ – žádost o změnu národní výstavy v Olomouci v r. 2023 na mezinárodní 

 Termín: 8. – 10.9.2023 FCI schváleno  
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2. Zprávy z komisí 
 

Komise pro rozhodčí 

Rozšiřovací teoretické zkoušky 20.4.2022 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

Frank Karel 

anglický buldok prospěl 

černý ruský teriér prospěl 

kanárská doga prospěl 

knírači prospěl 

německá doga prospěl 

Rybárová, Mgr. Václava 

briard prospěla 

katalánský ovčák prospěla 

pyrenejský ovčák s dlouhou srstí v 
obličeji 

prospěla 

pyrenejský ovčák s krátkou srstí v 
obličeji 

prospěla 

šeltie prospěla 

Trnková Lucie americký kokršpaněl prospěla 

Frnčo Ladislav 

bearded kolie prospěl 

komondor prospěl 

kuvasz prospěl 

podhalaňský ovčák prospěl 

pumi prospěl 

slovenský čuvač prospěl 

Knedlhans Tereza 

beauceron prospěla 

belgický ovčák prospěla 

briard prospěla 

československý vlčák prospěla 

saarlosův vlčák prospěla 

Leinveber Tomáš 

appenzelský salašnický pes prospěl 

bernský salašnický pes prospěl 

entlebuchský salašnický pes prospěl 

velký švýcarský salašnický pes prospěl 

Smékal Dalibor 

barzoj omluven 

italský chrtík omluven 

whippet omluven 

 

Závěrečné praktické zkoušky čekatelů 2.4.2022 

příjmení jméno plemeno prospěla/neprospěla 

Nedavašková Zuzana 

gordon setr prospěla 

irský červenobílý setr prospěla 

pointer prospěla 

P ČMKU jmenuje Z. Nedavaškovu národní rozhodčí na výše uvedená plemena. 

 

Rozšiřovací praktické zkoušky 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 

prospěl/neprospěl 
praktická zk., místo 

konání, P/N* 

Cepková Renata 
australský ovčák 08.12.2021, P 

MVP České Budějovice, 
02.04.22, P 

chodský pes 18.10.2021, P NVP Brno, 09.04.22, P 
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Frnčová Lenka stafordšírský bullteriér 18.10.2021, P 
MVP České Budějovice, 
02.04.22, P 

Grygarová Alexandra 
francouzský buldoček 02.11.2021, P NVP Brno, 10.04.22, P 

shih-tzu 02.11.2021, P 
MVP České Budějovice, 
03.04.22,P 

Hegr Klivarová Martina 

beagle 07.12.2021, P 
MVP České Budějovice, 
02.04.22, P 

stafordšírský bullteriér 09.03.2022, P 
MVP České Budějovice, 
02.04.22, P 

Chovanec Václav 

appenzelský salašnický 
pes 

02.11.2021, P 
MVP České Budějovice, 
03.04.22, P 

entlebuchský salašnický 
pes 

02.11.2021, P 
MVP České Budějovice, 
03.04.22, P 

Chovancová Hana 

entlebuchský salašnický 
pes 

02.11.2021, P NVP Brno, 10.04.22, P 

velký švýcarský 
salašnický pes 

02.11.2021, P NVP Brno, 10.04.22, P 

Maślanka, MUDr. Tadeáš dlouhosrstý vipet 02.11.2021, P 
MVP České Budějovice, 
02.04.22, P 

Trnková Lucie 

welššpringršpaněl 02.11.2021, P 
MVP České Budějovice, 
02.04.22, P 

anglický špringršpaněl 02.11.2021, P 
MVP České Budějovice, 
02.04.22, P 

 

P ČMKU schvaluje hospitace bez klubových výstav pro rozhodčí, kteří své hospitace absolvovali v době 

covidových omezení. 

P ČMKU jmenuje výše uvedené rozhodčí pro uvedená plemena. 

 

Návrhy KR           PŘÍLOHA 1 

Schváleno jednomyslně  

 

Příští zasedání KR 7.6.2022 

P ČMKU pozve rozhodčího K.H. na příští jednání P ČMKU k projednání jeho vystupování. 

 

Komise pro pasení 

Žádost o prodloužení akce v Těních o 1 akci se zadáváním CACT – 28.5.2022 

Schváleno jednomyslně  

  

Zápis z jednání FCI komise pro rozhodčí       PŘÍLOHA 2 

P ČMKU bere na vědomí 

 

Zápis z jednání FCI výstavní komise       PŘÍLOHA 3 

P ČMKU bere na vědomí 

 

 

3. Ekonomika 

Předseda ČMKU seznámil přítomné s ekonomickou situací za 1. Q. 

 

 

4. Evropská výstava 2025 

Jednání ES FCI       (zápis bude zveřejněn po zaslání z ES FCI)  
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Evropská výstava 2025 se bude konat v Brně 8.-10.4.2025 

Ředitel výstavy: předseda ČMKU  

Kluby budou vyzvány k navržení rozhodčích. Návrhy nejsou závazné, závěrečný výběr rozhodčích přísluší 

pořadateli. 

 

 

5. DR ČMKU 

 
Předseda DR seznámil přítomné s projednávanými případy 

 Na následující zasedání pozván statutární zástupce KCHŠ k seznámení s případem překupnictví 

 Řešení chovných podmínek - smlouva o ukončení chovu plemen sk. V v KCH honičů – P ČMKU bere na 

vědomí a souhlasí se zněním smlouvy 

 

6. Došlá pošta 

 

1/5/22 Basenji klub – zaslána zpráva SVS o provedeném šetření kontrole v CHS ROZÁRKA. Zjištěno porušení 

zákona  246/1992 Sb., 255/2012 Sb., s chovatelkou zahájeno správní řízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

opakované zjištění porušení zákonů v této CHS, P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. XVI/1 

pozastavuje zápis štěňat na chovatelskou stanici ROZÁRKA na dobu neurčitou. Zákaz se vztahuje i na 

chov na chovných jedincích v majetku chovatelky dle Zápisního řádu ČMKU čl. XVI/2. 

Schváleno jednomyslně  

 

2/5/22 KCH jezevčíků – žádost o příspěvek na Světovou výstavu WUT   

Schválen jednomyslně příspěvek dle usn. 44/08/11 

 

3/5/22 Žádosti o povolení výjimek při inseminaci      PŘÍLOHA 4  

Žádosti uvedené v příloze byly jednomyslně schváleny; inseminace musí být provedeny v souladu 

s normativy FCI, ČMKU a chovatelských klubů 

 

4/5/22 KCH loveckých slídičů – stížnost na nedodržení smluvních chovných podmínek Retriever klubem – na 

výstavě 10.4.2022 nebyly dodrženy smluvní podmínky uzavřené mezi kluby týkající se měření pro účely 

chovnosti (měření neproběhlo v rámci posuzování, neměřil rozhodčí určený smlouvou mezi kluby). 

KCHLS žádá, aby nebyli postihováni majitelé psů, kteří mají údaj o měření na této akci zapsaný v PP.  

Zároveň byly zjištěny chyby v propozicích (nesoulad s výstavním řádem). 

P ČMKU shledalo pochybení na straně RK, a to hlavní poradkyně chovu (nedodržení smlouvy mezi kluby - 

měření) a ředitelky výstavy (propozice). P ČMKU vyzve RK k řešení zjištěné situace, výsledek jednání 

včetně uvedení postihu pro činovníka klubu RK následně předloží P ČMKU.   

Schváleno jednomyslně  

 

5/5/22 Catahoula Club EU – žádost o udělení výjimky pro krytí nezletilým psem, fena chovná 3 roky, pes v době 

krytí 16 měsíců, dodatečně uchovněn v 17 měsících. P ČMKU schvaluje vydání PP vrhu A Z NAŠÍ VLASTI, 

očekávané narození ½ května – podmínkou je potvrzení parentity. Klub předloží P ČMKU, jaký postih byl 

chovatelce udělen.  

Schváleno jednomyslně  
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6/5/22 RTW klub ČR – žádost o vystavení PP s omezenou registrací pro vrh J, CHS JISTR, *8.3.2022 (krycí pes je 

evidován v polské plemenné knize, aniž by byl vypsán z plemenné knihy ČKS. V ČR není chovný). Klub 

předloží P ČMKU, jaký postih byl chovatelce udělen. 

Schváleno jednomyslně; PP mohou být vystaveny s omezenou registrací v souladu se Zápisním řádem 

ČMKU, čl. X  

 

 

 

7. Různé 

 
 Situace v zahraničí týkající se welfare (zamítání vystavování některých plemen pro týrání chovem) – P 

ČMKU zpracuje upozornění rozhodčím, aby vystavovaní jedinci s evidentním zdravotním postižením 

(entropium, dýchací potíže apod.) byli penalizováni. 

Schváleno jednomyslně 

 General Assembly v Madridu – 3 členná delegace (MVDr. L. Široký, J. Brhel, K. Seidlová) 

Schváleno jednomyslně  

 Předseda ČMKU pozván do Lodže PL k projednání detailů EDS 

Schváleno jednomyslně  

 FCI požaduje od národních organizací zaslat doprovodný materiál ke standardům plemen, která daný stát 

zastřešuje, sekretariát vyžádá na klubech.  

 

USNESENÍ 

 

137/05/22 P ČMKU jmenovalo Z. Nedavaškovu národní rozhodčí na plemena gordon setr, irský červenobílý 

setr, pointr 

138/05/22 P ČMKU jmenoval rozhodčí na tato plemena: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trnková Lucie 
welššpringršpaněl 

anglický špringršpaněl 

 

139/05/22 Evropská výstava 2025 se bude konat v Brně 8.-10.4.2025 

140/05/22 P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. XVI/1 pozastavilo zápis štěňat na chovatelskou 

stanici ROZÁRKA na dobu neurčitou. Zákaz se vztahuje i na chov na chovných jedincích chovatelky 

dle Zápisního řádu ČMKU čl. XVI/2. 

 

 

 

 

příjmení jméno plemeno 

Cepková Renata 
australský ovčák 

chodský pes 

Frnčová Lenka stafordšírský bullteriér 

Grygarová Alexandra 
francouzský buldoček 

shih-tzu 

Hegr Klivarová Martina 
beagle 

stafordšírský bullteriér 

Chovanec Václav 
appenzelský salašnický pes 

entlebuchský salašnický pes 

Chovancová Hana 
entlebuchský salašnický pes 

velký švýcarský salašnický pes 

Maślanka, MUDr. Tadeáš dlouhosrstý vipet 
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Zasedání ukončeno:   15:15 

Příští zasedání:   9.6.2022 v Hluboké n/Vlt. 

Zapsala:   I. Jarošová 

Za správnost:   MVDr. L. Široký    

 


