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Zápis č. 31 

z jednání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) 24. srpna 2022, Rožnov pod Radhoštěm 

 

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  

DR ČMKU: M. Krinke  

Tisková mluvčí ČMKU:  omluvena  

 

Program:  

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání  

2. Zprávy z komisí ČMKU, FCI 

3. Ekonomika ČMKU 2022 

4. 30 let ČMKU 

5. DR ČMKU  

6. Došlá pošta 

7. 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 – VK předložila pracovní verzi, 

definitivní rozhodnutí bude předmětem příštího jednání 

 

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 CZ. P ČMKU obdrželo dopis právní zástupkyně R.S., který 

bude předán právnímu oddělení ČMKU.  

Komise pro rozhodčí pozve rozhodčího J.Z. k podání vysvětlení na jednání 15.9.2022  

 

• 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 a chodského psa. Sekretariát zaurguje. 

2/7/22 Odvolání proti rozhodnutí doživotního zákazu účasti na výstavách ČMKU psovi Buddha Gossera, 

ČLP/AST/11822. Odvolání projedná právní oddělení ČMKU.  

Schváleno jednomyslně  

 

 

2. Zprávy z komisí 
 

Komise pro rozhodčí 

Terminář zkoušek: 

6.+7.9.2022 rozšiřovací zkoušky, Praha 

  Zkušební komise: M. Václavík, O. Vondrouš  

29.9.2022 rozšiřovací teoretické zkoušky, změna místa: Praha 

  Zkušební komise: M. Václavík, Z. Jílková 
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Teoretické zkoušky 2.8.2022 

Příjmení jméno Plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

Frank Karel 

brazilská fila prospěl 

Leonberger prospěl 

kavkazský pastevecký pes prospěl 

svatobernardský pes prospěl 

šarplaninský pastevecký pes prospěl 

Vaníčková Kristina border kolie prospěla 

Leinveber Tomáš 

argentinská doga prospěl 

bordeauxská doga prospěl 

brazilská fila prospěl 

německá doga neprospěl 

tibetská doga prospěl 

Karban Antonín 

australský honácký pes omluven 

bílý švýcarský ovčák omluven 

Beauceron omluven 

flanderský bouvier omluven 

Šiperka omluven 

Peroutka Karel československý vlčák prospěl 

Rybárová, Mgr. Václava 

belgický ovčák prospěla 

jihoruský ovčák prospěla 

kolie krátkosrstá prospěla 

kolie dlouhosrstá prospěla 

Pumi prospěla 

Klímová Lenka 

Bobtail prospěla 

československý vlčák prospěla 

chodský pes prospěla 

Hlúšková, Ing. Romana 
cairn teriér prospěla 

skotský teriér prospěla 

P ČMKU bere na vědomí výsledky teoretických zkoušek. 

 

Praktické zkoušky 

Příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 

prospěl/neprospěl praktická zk., místo konání, P/N* 

Svobodová, Ing. Lucie 

anglický setr 02.11.2021, P MVP Praha 5.8.2022, P 

gordon setr 02.11.2021, P MVP Praha 5.8.2022, P 

Pointer 02.11.2021, P MVP Praha 6.8.2022, P 

Roškota Miroslav 
Dobrman 09.03.2022, P NVP Mladá Boleslav 17.07.2022, P 

Knírač 19.12.2021, P MVP Praha 07.08.2021, P 

Zdařil Jan zlatý retriever 26.05.2022, P Krajská výst. 31.07.2022, P 

Hlúšková, Ing. Romana 
skotský teriér 2.8.2022, P MVP Mladá Boleslav, 20.8.2022. P 

Kernteriér 2.8.2022, P MVP Mladá Boleslav, 20.8.2022. P 

P ČMKU jmenuje výše uvedené rozhodčí pro plemena. 

 

- Stížnost na rozhodčího T.L. – porušení etického kodexu čl. 9 (MVP Praha), Výstavního řádu ČMKU čl.9/i a 

Výstavního řádu FCI čl. 11 (NVP Mladá Boleslav) - P ČMKU pozastavuje rozhodčímu možnost posuzování a 

rozšiřování aprobací s okamžitou platností, termín ukončení postihu bude projednán na osobním jednání 

6.9.2022, na které bude rozhodčí pozván. 
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- Stížnost na rozhodčí J.S.  – porušení Výstavního řádu ČMKU čl.9/i a Výstavního řádu FCI čl. 11 (MVP Praha) 

- P ČMKU pozastavuje rozhodčímu možnost posuzování a rozšiřování aprobací s okamžitou platností, 

termín ukončení postihu bude projednán na osobním jednání 15.9.2022, na které bude rozhodčí pozván. 

 

- Helena Mudrová – žádost o jmenování mezinárodní rozhodčí 

Schváleno jednomyslně  

 

Výstavní komise 

VK navrhuje změnu termínu pro zadání krajských, oblastních, klubových a speciálních výstav – stávající termín 

15.8., navrhovaný termín: 15.6. předchozího roku  

Schváleno jednomyslně – jedná se o úpravu Výstavního řádu ČMKU, změna bude vyvěšena k připomínkování.  

 

FCI komise pro pasení         PŘÍLOHA 1 

P ČMKU bere na vědomí 

 

 

3. Ekonomika ČMKU 

Předseda informoval P ČMKU o výsledcích hospodaření za 1. pololetí 2022 

 

 

4. 30. výročí založení ČMKU 

 
• Předseda ČMKU informoval o postupech při zajišťování akce. 

• Projednán seznam vyznamenaných kynologů. 

• 8.10.2022 proběhnou slavnosti na zámku Ohrada, na kterých bude prezentováno i 30. výročí založení 

ČMKU. 

 

5. DR ČMKU 

 
• Podezření z překupnictví – chovatelka se proti rozhodnutí odvolala; odvolání projedná DR ČMKU ve 

spolupráci s právním oddělením ČMKU. 

Schváleno jednomyslně  

• Smlouva mezi Klubem karelských medvědích psů a lajek a Klubem chovatelů honičů – ČMKU obdržela 

vyjádření právního zástupce, které bude rozesláno oběma klubům k vyjádření. DR ČMKU doporučuje, aby 

oba kluby znovu projednaly, jakým způsobem bude věc vypořádána. 

Schváleno jednomyslně  

 

 

6. Došlá pošta 

 

1/8/22 KCHT – podezření na týrání chovem, případ byl předán KVS, o výsledku šetření bude ČMKU informována. 

 P ČMKU bere na vědomí, vyčká na výsledek šetření 

 

2/8/22 J.P. - stížnost na neaktuální údaje Retriever klubu CZ ve spolkovém rejstříku (více let uvedeny osoby, 

které v orgánech klubu nefigurují) – klub bude vyzván k vyjádření a neprodlené nápravě. 
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Schváleno jednomyslně   

 

3/8/22 Žádosti o povolení výjimek při inseminaci     PŘÍLOHA 2  

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

normativy FCI, ČMKU a chovatelských klubů 

 

 

USNESENÍ 

 

157/08/22 P ČMKU jmenovalo rozhodčí pro plemena: 

 příjmení jméno plemeno 

Svobodová, Ing. Lucie 

anglický setr 

gordon setr 

Pointer 

Roškota Miroslav 
Dobrman 

Knírač 

Zdařil Jan zlatý retriever 

Hlúšková, Ing. Romana 
skotský teriér 

kernteriér 

 

158/08/22 P ČMKU jmenovalo Helenu Mudrovou mezinárodní rozhodčí 

 

 

 

 

Zasedání ukončeno:   14:00 

Příští zasedání:   16.9.2022 od 11:00 v Klatovy  

Zapsala:   I. Jarošová 

Za správnost:   MVDr. L. Široký    


