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Zápis č. 30 

z jednání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) 14. července, Praha 8 

 

Přítomni:  

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

Kudrnáčová 

Omluven:  O. Vondrouš 

DR ČMKU: M. Krinke  

Tisková mluvčí ČMKU:   V. Tichá  

 

Program:  

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání  

2. Zprávy z komisí ČMKU, FCI 

3. 30 let ČMKU (2.12.2022) 

4. DR ČMKU  

5. Došlá pošta 

6. Různé 

 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 

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, předložen námět 

pro příští jednání. 

  

Komise pro rozhodčí  

P ČMKU pozvalo rozhodčího K.H. na jednání P ČMKU k projednání jeho vystupování. Jednání je předmětem 

samostatného zápisu. Rozhodčí své vyjádření potvrdil a omluvil se. Ukončeno. 

 

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

P ČMKU vyzvalo RK k řešení zjištěné situace, P ČMKU požaduje následně předložit výsledek jednání 

včetně uvedení postihu pro činovníka klubu RK.  Předsedkyně RK vyžádala podklady k případu, které již 

byly doloženy, sekretariát podklady zaslal znovu.  

K dnešnímu dni P ČMKU neobdrželo žádnou zpětnou vazbu; bude vyzván k odpovědi nejpozději do 

15.8.2022. P ČMKU ukončí případ na příštím zasedání. 

Schváleno jednomyslně  

 

5/5/22 Catahoula Club EU – žádost o udělení výjimky pro krytí nezletilým psem. Vyžádáno na klubu, jaký postih 

byl chovatelce udělen - klub zaslal své rozhodnutí, ukončeno. 

  

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

zastřešuje, sekretariát vyžádal na klubech. Prozatím došel a byl odeslán na FCI doprovodný materiál pro 

českého teriéra. 

Zápis z jednání Rady plemenných knih ze dne 13.5.2022      

P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. XVI/1 pozastavilo zápis štěňat na chovatelskou stanici ANGELO 

CUSTODE do doby vyřešení celého případu. 

Chovatelka doručila odvolání proti výše uvedenému rozhodnutí – P ČMKU odvolání zamítá a nadále trvá na 

původním rozhodnutí 

Schváleno jednomyslně    
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1/6/22 KCH kníračů – intervence u ISPU – dle informace z ISPU bude jediným zástupcem ČMKU KCHK. 

Ukončeno. 

 

6/6/22 S.Z. – návrh na pozastavení Klubu pyrenejských plemen - doloženo rozhodnutí soudu o neplatnosti 

členské schůze. P ČMKU zkontaktovalo chovatelský klub s žádostí o dodání podrobností k případu. KPP 

zaslal informace o svolání nové výroční schůze na 31.7.2022. Dále předseda KPP zodpověděl veškeré 

položené dotazy. Po konzultaci s právním zástupcem P ČMKU konstatuje, že předložené podklady nejsou 

důvodem k pozastavení členství KPP v ČMKU. 

 Schváleno jednomyslně  

 

Ad Různé 9.6.2022 

 Dalibor a Jana Jungovi - petiční stížnost na FB      PŘÍLOHA 1 

P ČMKU bere na vědomí vyjádření organizátora MVP v Českých Budějovicích. Případ považuje za 

uzavřený. 

 

2. Zprávy z komisí 
 

Komise pro rozhodčí 

Terminář zkoušek: 

15.9.2022 opravné vstupní + dříve omluvení adepti, Praha 

  Zkušební komise: V. Tichá, M. Václavík, K. Vaníčková 

2.8.2022 rozšiřovací teoretické zkoušky, Praha 

  Zkušební komise: M. Václavík, O. Vondrouš  

29.9.2022 rozšiřovací teoretické zkoušky, Zbraslav u Brna 

  Zkušební komise: M. Václavík, Z. Jílková 

4.10.2022 seminář pro čekatele, Praha  

Přednášející: V. Tichá, M. Václavík, J. Janda  

15.12.2022 závěrečné teoretické zkoušky, Praha 

Zkušební komise: V. Tichá, M. Václavík, K. Vaníčková 

leden 2023 vstupní zkoušky pro nové adepty 

 

Návrh KR k projednání          PŘÍLOHA 2 

Ing. Roubalová – P ČMKU nepovažuje nesouhlasné vyjádření za relevantní a souhlasí s rozšířením aprobace na 

plemeno bišonek. 

Schváleno jednomyslně  

 

Praktické zkoušky 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

praktická zk., místo konání, P/N* 

Frnčová Lenka 

border teriér 18.10.2021 
Kraj. Klubová v. Jívová, 
05.07.22, P 

Jack Russell teriér 18.10.2021 
Kraj. Klubová v. Jívová, 
05.07.22, P 

Mervová, Ing. Darina 
bernský salašnický pes 09.03.2022 NVP Klatovy, 03.07.22, P 

leonberger 09.03.2022 NVP Klatovy, 03.07.22, P 

Kadlec Jakub 
japan-chin 26.05.2022 NVP Klatovy, 03.07.22, P 

saluki 26.05.2022 NVP Klatovy, 03.07.22, P 

Smékal Dalibor 
barzoj 26.05.2022 MVP Brno, 26.06.22, P 

italský chrtík 26.05.2022 MVP Brno, 26.06.22, P 
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whippet 26.05.2022 MVP Brno, 26.06.22, P 

Zatyko Mayerová, 
Ing. 

Eva shar-pei 08.12.2021 KVP KCHDPP, 04.06.22, P 

Rovenská Kateřina 
border teriér 26.05.2022 NVP Klatovy, 02.07.22, P 

irský teriér 26.05.2022 NVP Kllatovy, 02.07.22, P 

P ČMKU jmenuje výše uvedené rozhodčí na plemena. 

 

Návrh na doplnění směrnice pro delegování rozhodčích: 

Bod 1 doplnit o: Pořadatel má právo změnit rozhodčího uvedeného v propozicích za předpokladu, že rozhodčí 

odřekne posuzování, nebo doplnit dalšího rozhodčího v případě většího počtu přihlášených jedinců na jednoho 

rozhodčího. 

Bod 2a: cestovné – paušální náhrada 8,00 Kč/km 

Schváleno jednomyslně 

 

Zápis z jednání Dostihové a coursingové komise ze dne 23.6.2022   PŘÍLOHA 3 

Schváleno jednomyslně  

 

Dostihový a coursingový kalendář 2023        PŘÍLOHA 4 

Schváleno jednomyslně, CACIL podléhá schválení FCI 

 

Termíny měření vipetů a italských chrtíků       PŘÍLOHA 5 

Schváleno jednomyslně  

 

Zpráva z MS v coursingu         PŘÍLOHA 6 

Schváleno jednomyslně, standardní příspěvek může být proplacen 

 

Komise pasení 

Žádost o přiřazení plemen australský honácký pes a bearded kolie k mistrovství v pasení ČR bouvierů se 

zadáváním titulu CACT - Bouvier Cup 10.-11.9.2022 

Schváleno jednomyslně  

 

Zápis z jednání Komise pro chov a zdraví ze dne 14.6.2022    PŘÍLOHA 7 

Bod ad 1 – překlad standardu je správný, standard se počtem zubů nezabývá. P ČMKU považuje tento bod za 

uzavřený. 

Schváleno jednomyslně  

 

 

3. DR ČMKU 

 
DR ČMKU seznámila P ČMKU s projednávanými případy.  

 Podezření z překupnictví – případ byl projednán s KCH špiců, doložené podklady jsou nezpochybnitelné.   

DR ČMKU navrhuje: pozastavit zápis štěňat na CHS BOHEMIA PLATINA včetně zákazu chovu na chovných 

jedincích v majetku chovatelky na 2 roky. 

Schváleno jednomyslně - P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. XVI/1 pozastavuje zápis štěňat 

na chovatelskou stanici BOHEMIA PLATINA včetně zákazu chovu na chovných jedincích v majetku 

chovatelky na období 14.7.2022 – 13.7.2024 

 Chovatelka ČMKU s registrovaným názvem CHS AEDESTAURUM odchovává prostřednictvím britského 

Kennel Clubu. Chovatelka byla vyzvána k vyřešení situace, kterou řešit odmítá. Byla seznámena 

s nedodrženými ustanoveními normativů FCI i ČMKU. 
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DR ČMKU navrhuje: pozastavit zápis štěňat na CHS AEDESTAURUM do doby vyřešení současného stavu. 

Schváleno jednomyslně - P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. XVI/1 pozastavuje zápis štěňat 

na chovatelskou stanici AEDESTAURUM do doby vyřešení současného stavu.  

 DR ČMKU prověřila dodržování usnesení VH 18.4.2009 – DR ČMKU žádá P ČMKU, aby pověřilo výstavní 

komisi k připomenutí povinnosti dodržovat rozhodnutí daná VH pořadatelům výstav. 

Schváleno jednomyslně  

Usn. 14: Valná hromada ukládá pořadatelům výstav zajistit čitelné výstavní posudky. 

Usn. 16: Valná hromada schvaluje: Doporučený počet psů posouzených v jeden den jedním rozhodčím omezit 

v souladu s Mezinárodním výstavním řádem FCI na 70 – 80 psů, posuzuje-li rozhodčí pouze jedno plemeno. 

Při posuzování vícero plemen tento počet upravit v závislosti na počtu vystavovaných, resp. posuzovaných 

plemen na 60 – 70 psů. Nižší počet respektovat resp. brát v úvahu např. v případě posuzování dlouhosrstých 

plemen, kdy rozhodčí pro objektivní posouzení potřebuje psa prohmatat. 

 Smlouva mezi Klubem karelských medvědích psů a lajek a Klubem chovatelů honičů – DR ČMKU navrhuje 

vyžádat právní stanovisko. 

Schváleno jednomyslně  

 

4. 30. výročí založení ČMKU 

Předseda ČMKU informoval o postupech při zajišťování akce a navrženými rozhodčími na výstavu. 

Na akci bude vytvořen samostatný rozpočet.  

Návrh: vyplatit delegovaným účastníkům příspěvek na cestu / ubytování – schváleno jednomyslně  

 

 

5. Došlá pošta 

1/7/22 ČKS – žádost o schválení NVP v Klatovech 1. - 2.7.2023 

Schváleno jednomyslně  

 

2/7/22 NVP Klatovy – zpráva hlavní rozhodčí o incidentech dvou přítomných amerických stafordšírských teriérů.  

P ČMKU rozhodlo:  

o katalogové číslo 388, Buddha Gossera, ČLP/AST/11822 mimo kruh napadl štěně australského 

ovčáka - P ČMKU odebírá psovi získané ocenění V3 a vyslovuje doživotní zákaz účasti na výstavách 

ČMKU. 

Schváleno jednomyslně  

o katalogové číslo 382, Ingo Chaos Covid Fidela, ČLP/AST/12790 - v kruhu se přetrhlo vodítko a pes 

napadl jiného psa, byl diskvalifikován – P ČMKU vyslovuje zákaz účasti psa na výstavách ČMKU 

do konce r. 2023 

Schváleno jednomyslně; o tomto rozhodnutí budou oficiálně informovány chovatelské kluby 

pro plemeno a pořadatelé výstav. 

3/7/22  K. pekingských palácových psíků – žádost o schválení krajské výstavy pro všechna plemena – dle 

doporučení výstavní komise z 6.9.2019 a následném rozhodnutí P ČMKU z 11.10.2019 se žádost zamítá.  

Zamítnuta jednomyslně  

 

4/7/22 MSKS – žádost o pořádání Mezinárodního mistrovství MSKS (CACT, CACIT) podle IGP 3 a 1 ve Zbraslavi u 

Brna 30.9. – 1.10.2022 

Schváleno jednomyslně; CACIT podléhá schválení FCI 
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5/7 /22  MSKS – žádost o pořádání III. krajské výstavy 3.6.2023 ve Zbraslavi u Brna 

 Schváleno jednomyslně  

 

6/7/22 R.Z. – žádost o navázání spolupráce s Klubem balkánských plemen psů, zastřešení plemene dalmatin. 

Upozorňuje na hrozící likvidaci stávajícího klubu. Dalmatin klub doložil veškeré náležitosti včetně výpisu 

ze spolkového rejstříku.  

Klub balkánských plemen psů nesplňuje podmínky směrnice pro navázání spolupráce s chovatelskými 

kluby.  

Zamítnuto jednomyslně.  

 

7/7/22  SBTC – žádost o výjimku při vystavení PP pro vrh z nechtěného krytí, matka Vranger Bull Red Diamond, 

CMKU/SBT/7147/-04/13/14 překročila povolený věk.  

Schváleno jednomyslně – P ČMKU nemá námitek vůči vydání PP vrhu.  

 

8/7/22 Žádosti o povolení výjimek při inseminaci a doložení DNA     PŘÍLOHA 8  

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

normativy FCI, ČMKU a chovatelských klubů 

 

6. Různé 
 Valorizace dotačních příspěvků od 1.7.2022 (schváleno per rollam 18.6.2022) 

dotace pro členy ČMKU původně nově 

obligatorní komise FCI 5 000,00 Kč 6 000,00 Kč 

Reprezentace v JH - EDS WDS 5 000,00 Kč 7 000,00 Kč 

Reprezentace v JH - Crufts 5 000,00 Kč 7 000,00 Kč 

Mistrovství Evropy 8 000,00 Kč 12 000,00 Kč 

Mistrovství světa 10 000,00 Kč 18 000,00 Kč 

Světové a evropské výstavy chovatelských klubů 5 000,00 Kč 15 000,00 Kč 

Podpora zasedání obligatorní komise v ČR 20 000,00 Kč 25 000,00 Kč 

 

 Předseda ČMKU pozván do Bielastoku PL k projednání detailů EDS  

Schváleno jednomyslně  

 

 Návrh předsedy na zvýšení cestovného na 8,- Kč/km pro orgány ČMKU a cestovné rozhodčích na akcích 

ČMKU od 15.7.2022 (úprava Směrnice pro delegování rozhodčích) 

Schváleno jednomyslně 

 

 

USNESENÍ 

 

149/7/22 P ČMKU jmenovalo rozhodčí pro plemena: 

příjmení jméno plemeno 

Frnčová Lenka 
border teriér 

Jack Russell teriér 

Mervová, Ing. Darina 
bernský salašnický pes 

leonberger 

Kadlec Jakub 
japan-chin 

saluki 

Smékal Dalibor 

barzoj 

italský chrtík 

whippet 
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150/07/22 P ČMKU schválilo změnu směrnice pro delegování rozhodčích: 

Bod 1 doplnit o: Pořadatel má právo změnit rozhodčího uvedeného v propozicích za předpokladu, že 

rozhodčí odřekne posuzování, nebo doplnit dalšího rozhodčího v případě většího počtu přihlášených 

jedinců na jednoho rozhodčího. 

Bod 2a: cestovné – paušální náhrada 8,00 Kč/km 

151/07/22 P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. XVI/1 pozastavilo zápis štěňat na chovatelskou 

stanici BOHEMIA PLATINA včetně zákazu chovu na chovných jedincích v majetku chovatelky na 

období 14.7.2022 – 13.7.2024 

152/07/22 P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. XVI/1 pozastavilo zápis štěňat na chovatelskou 

stanici AEDESTAURUM do doby vyřešení současného stavu 

153/07/22 P ČMKU odebralo psovi Buddha Gossera, ČLP/AST/11822 získané ocenění V3 z NVP v Klatovech a 

udělilo mu doživotní zákaz účasti na výstavách ČMKU 

154/07/22 P ČMKU udělilo zákaz účasti psa Ingo Chaos Covid Fidela, ČLP/AST/12790 na výstavách ČMKU do 

konce r. 2023 

155/07/22 P ČMKU dne 18.6.2022 schválilo valorizaci dotačních příspěvků od 1.7.2022: 

  dotace pro členy ČMKU 
 obligatorní komise FCI 6 000,00 Kč 

Reprezentace v JH - EDS WDS 7 000,00 Kč 

Reprezentace v JH - Crufts 7 000,00 Kč 

Mistrovství Evropy 12 000,00 Kč 

Mistrovství světa 18 000,00 Kč 

Světové a evropské výstavy chovatelských klubů 15 000,00 Kč 

Podpora zasedání obligatorní komise v ČR 25 000,00 Kč 

 

156/07/22 P ČMKU schválilo navýšení cestovného na 8,- Kč/km a související úpravu Směrnice pro delegování 

rozhodčích 

 

 

 

Zasedání ukončeno:   15:00 

Příští zasedání:   24.8.2022 Beskydy od 9:00 

Zapsala:   I. Jarošová 

Za správnost:   MVDr. L. Široký    

Zatyko 
Mayerová, 
Ing. 

Eva shar-pei 

Rovenská Kateřina 
border teriér 

irský teriér 


