Zápis č. 31
z jednání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) 16. září 2022, Klatovy
Přítomni:
P ČMKU:

MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, M. Kašpar, J. Janda, Ing. P. Pletka, A. Karban, O.
Vondrouš, J. Kudrnáčová
DR ČMKU:
MVDr. V. Chrpová
Tisková mluvčí ČMKU: V. Tichá
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zprávy z komisí ČMKU, FCI
30 let ČMKU
DR ČMKU
Došlá pošta
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,
odloženo na příští 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, čekáme na vyjádření.
K případu podal vysvětlení rozhodčí J.Z., popsal svou činnost při měření mimo výstavu.
P ČMKU obdrželo petici osob přítomných na akci, které popsaly situaci.
Vše předáno právnímu zástupci ČMKU.


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 zaurgoval. Vyzvat KPP pražských krysaříků k doručení
materiálu do termínu příštího zasedání P ČMKU (včetně podání informací o pokrocích v procesu k plnému
uznání plemene), pokud bude i nadále bez reakce, pozvat klub na osobní jednání.

2/7/22 Odvolání proti rozhodnutí doživotního zákazu účasti na výstavách ČMKU psovi Buddha Gossera,
ČLP/AST/11822. P ČMKU upravuje své rozhodnutí a uděluje výše uvedenému psovi zákaz účasti na
výstavách na 1 rok, tedy do 13.7.2023
Schváleno jednomyslně


Stížnost na rozhodčího T.L. – porušení etického kodexu čl. 9, Výstavního řádu ČMKU čl.9/i a Výstavního
řádu FCI čl. 11 (NVP Mladá Boleslav) - P ČMKU projednalo vysvětlení a navrhlo pozastavit rozhodčímu T.L.
možnost rozšiřování aprobací s okamžitou platností do 31.12.2022.
Schváleno jednomyslně

P ČMKU dále navrhlo odebrat ocenění V1, CAC, BOB, Národní vítěz feně Ajanna Booker Tolei
CMKU/SAO/5016
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Pro:

MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, J. Janda, A. Karban, M. Kašpar, Ing. P. Pletka, O.
Vondrouš
Zdržela se:
J. Kudrnáčová
Návrh byl schválen, ocenění bylo zrušeno


Stížnost na rozhodčího J.S. – porušení Výstavního řádu ČMKU čl.9/i a Výstavního řádu FCI čl. 11 (MVP
Praha) - P ČMKU pozastavuje rozhodčímu možnost rozšiřování aprobací s okamžitou platností, termín
ukončení postihu bude projednán na osobním jednání 29.9.2022, na které bude rozhodčí pozván.

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 je vyvěšena k připomínkování do
2.10.2022
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 se vyjádřil, že jednání s orgány je v běhu, vzhledem k více
volebních období, ve kterých nebyly změny prováděny, je jednání současných statutárů se spolkovým
rejstříkem složitější. Klub bude o provedení změny informovat.
P ČMKU akceptuje

2. Zprávy z komisí
Komise pro rozhodčí
Rozšiřovací zkoušky 6.9.2022
příjmení

jméno

Frank

Karel

Kadlec
Zdařil

Jakub
Jan

Rybárová, Mgr.

Václava

Dreslerová

Šárka

Knedlhans

Tereza

Hermann
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Pavel

plemeno
anglický mastif
appenzellský salašnický pes
entlebuchský salašnický pes
velký švýcarský salašnický pes
mallorská doga
whippet
flat coated retriever
komondor
kuvasz
mudi
německý ovčák
puli
bílý švýcarský ovčák
chodský pes
bobtail
flanderský bouvier
katalánský ovčák
pyrenejský ovčák s dlouhou srstí v
obličeji
pyrenejský ovčák s krátkou srstí v
obličeji
irský setr
německý ohař krátkosrstý

teoretická zk.
prospěl/neprospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
neprospěla
prospěla
prospěla
prospěla
neprospěla
prospěla
prospěla
prospěl
prospěl

Brotánková

Zuzana

Maślanka, MUDr. Tadeáš

pointer
komondor
redbone coonhound
stafordšírský bullteriér

prospěl
prospěla
prospěl
prospěl

P ČMKU bere na vědomí
Rozšiřovací zkoušky 7.9.2022
příjmení

jméno

Frank

Karel

Kučerová

Martina

Karban

Antonín

Hutečka

Vladimír

Švarcová

Monika

Kubeš

Robert

Müllerová, Mgr.

Jana

plemeno
kangalský pastevecký pes
německý boxer
pyrenejský horský pes
pyrenejský mastin
shar-pei
španělský mastin
malý modrý gaskoňský honič
modrý gaskoňský basset
porcelán
švýcarský honič - bernský
švýcarský honič - švycký
australský honácký pes
bílý švýcarský ovčák
beauceron
flanderský bouvier
šiperka
jezevčíci
australský ovčák
kolie dlouhosrstá
kolie krátkosrstá
jezevčíci
greyhound
saluki
whippet

teoretická zk.
prospěl/neprospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
omluven
omluven
omluven
omluven
omluven
prospěl
prospěla
prospěla
prospěla
prospěl
prospěla
prospěla
prospěla

P ČMKU bere na vědomí
Vstupní a opravné zkoušky 15.9.2022
jméno, příjmení
plemeno
Kotalová Michaela, Bc. knírači
Langerová Markéta
pyrenejský horský pes
Medková Marcela
bedlington teriér, irský teriér, kerry blue teriér
Šedinová Jitka
shih-tzu

Kopecká Martina

Opravná vstupní zkouška
beagle
německý ovčák
anglický buldok
šeltie
bernský salašnický pes, entlebuchský
salašnický pes, velký švýcarský salašnický pes

Braunerová Marie
Kazdová Lidka

irský setr
beauceron

Čančíková Alice
Gladiš Pavel
Holečková Renata
Heřmanová Michaela

prospěl/neprospěl
neprospěla
neprospěla
prospěla
neprospěla

prospěla
prospěl
prospěla
prospěla
prospěla

Omluveni

3

omluvena
omluvena

Kovářová Jana, Ing.
welsh corgi pembroke
Rejzková Monika
louisianský leopardí pes
P ČMKU bere na vědomí

omluvena
omluvena

Praktické zkoušky
Rozšiřující v rámci skupin
příjmení

jméno

sku
pina

teoretická zk. prospěl/neprospěl
praktická zk., místo konání, P/N*
20.04.22;
26.05.22;02.08.22;06.09.22;07.09.22, 10.09.22 KVP Podmitrov, P; 11.09.22 Kraj.
Frank
Karel
II
P
výs. Bílý Kostel n. Nisou, P
31.07.22 Kraj. výst. Bordovice, P; 04.09.22
22.6.21;13.07.21;18.10.21;07.12.21;09.0 KVP Humpolec, P; 28.08.22 Kraj. výst. Brno;
Frnčo
Ladislav
I
3.22;20.04.22;26.05.22, P
03.09.22 NVP Olomouc P
P ČMKU jmenuje výše uvedené rozhodčí skupinovými rozhodčími, schváleno jednomyslně
Rozšiřující na plemena
příjmení
Peroutka

jméno
Karel

plemeno
československý
vlčák

teoretická zk.
prospěl/neprospěl

praktická zk., místo konání, P/N*

02.08.2022, P

SVP Týnec nad Labem, 11.09.22, P
Kraj. Výstava, Praha - D. Počernice, 27.08.22,
Vaníčková Kristina
border kolie
02.08.2022, P
P
Zdařil
Jan
anglický kokršpaněl 26.05.2022, P
KVP Bezměrov, 27.08.22, P
P ČMKU jmenuje výše uvedené rozhodčími na splněná plemena, schváleno jednomyslně
Návrh KR
Schváleno jednomyslně
Terminář:
10.+11.11.
5.10.2022

PŘÍLOHA 1

Praha, ZMĚNA TERMÍNU SEMINÁŘE pro čekatele
Praha, rozšiřovací zkoušky

Seznam rozhodčí FCI – FCI neuznaná plemena jsou v seznamech FCI rozdělena do skupin plemen uznaných FCI –
jak řešit, když naši rozhodčí aprobaci na konkrétní neuznané plemeno nemají – KR předloží návrh postupu

Zápis z jednání Komise pro chov a zdraví ze dne 13.9.2022

PŘÍLOHA 2

Ad 2 z předchozího jednání: pozvat psa Hiro Naspo na ČMKU a zkontrolovat skus 2 rozhodčími, případně označit
jako omezenou registraci
Pro: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, J. Janda, A. Karban, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, Ing. P. Pletka
Zdrželi se:
M. Václavík, O. Vondrouš
1) P ČMKU doporučuje označit PP jako omezenou registraci a dále oslovit kluby dle návrhu KCHZ
2) Brachycefalická plemena – na 20.10.2022 je plánovaná schůzka s Komorou veterinárních lékařů za účasti
prezidentky KVL MVDr. Šínové, JUDr. Šlaufových, MVDr. L. Širokého, V. Tiché, MVDr. V. Chrpové a R. Soukupa
Komise FCI
Žádost KCHLS o změnu delegátů komisí FCI:
FCI komise pro retrívry: Michaela Klučinová
FCI komise pro lovecké španěly: PhDr. Radim Kašpar
Schváleno jednomyslně
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3. 30. výročí založení ČMKU




Předseda ČMKU informoval o postupech při zajišťování akce.
2.12. Začátek v 16 hod, projev předsedy, předání ocenění, raut
8.10.2022 proběhnou slavnosti na zámku Ohrada, na kterých bude prezentováno i 30. výročí založení
ČMKU.

4. DR ČMKU



MVDr. V. Chrpová informovala o probíhajících případech
Podezření z překupnictví – chovatelka se proti rozhodnutí odvolala; odvolání řeší DR ČMKU ve spolupráci
s právním oddělením ČMKU.
Případy MSKCH leonbergerů – DR ČMKU řeší s chovatelským klubem

5. Došlá pošta
1/9/22 KAST – podnět k prošetření porušení výstavního řádu ČMKU - spolumajitelka psa pracovala v kruhu, kde
byl vystavovaný pes v jejím spolumajitelství AST Bee Ace Of Victory Mystery Memories
CMKU/AST/13008/21. P ČMKU odebírá výše uvedenému psovi tato ocenění:
- NVP v Mladé Boleslavi 16.7.2022 - V1, CAJC, BOJ
- MVP v Mladé Boleslavi 20.8.2022 – V1, CAJC, BOJ, BOB
Chovatelka bude vyzvána k dodání PP k vyznačení zrušení ocenění.
Schváleno jednomyslně
2/9/22 KCH špiců – informace o porušení zápisního řádu KCHŠ a ČMKU CHS Moravský klenot (klub vystavil krycí
list na fenu po ukončení chovnosti, postih pro poradkyni chovu i chovatelku – klubem dořešeno). KCHŠ
žádá o vystavení PP za předpokladu ověření parentity.
Schváleno jednomyslně
3/9/22 Na MVP v Praze 5.8.2022 byl neoprávněně vystavený Český šampion čivavě krátkosrsté Carpathien
Dream Samira Peppy (reciproční dohoda, omylem vystaveno na res. CAC). P ČMKU ruší chybně vystavený
titul, bude informovat majitelku i DKK.
Schváleno jednomyslně
4/9/22 M.M. - žádost o finanční podporu mistrovství v pasení – P ČMKU předává Komisi pro pasení
Jednomyslně neschváleno
5/9/22 Žádosti o povolení výjimek při inseminaci
PŘÍLOHA 3
Žádosti uvedené v příloze byly schváleny jednomyslně; inseminace musí být provedeny v souladu s
normativy FCI, ČMKU a chovatelských klubů
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6. Různé



Nový zákon o veterinární péči – V. Tichá připravila komentář, bude zveřejněn na webu ČMKU
Předseda ČMKU je pozván na welfare seminář do Mexika
Pro: M. Václavík, Ing. J. Kubeš, J. Janda, A. Karban, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, Ing. P. Pletka, O.
Vondrouš
Zdržel se:
MVDr. L. Široký
Pracovní cesta byla schválena

USNESENÍ
159/09/22

Buddha Gossera, ČLP/AST/11822. P ČMKU upravuje své rozhodnutí a uděluje výše uvedenému
psovi zákaz účasti na výstavách na 1 rok, tedy do 13.7.2023

160/09/22

P ČMKU ruší ocenění V1, CAC, BOB, Národní vítěz z NVP v Mladé Boleslavi 16.7.2022 feně Ajanna
Booker Tolei CMKU/SAO/5016

161/09/22

P ČMKU jmenovalo skupinové rozhodčí:
příjmení
Frank
Frnčo

jméno
Karel
Ladislav

skupina
II
I

162/09/22

P ČMKU jmenovalo rozhodčí na plemena:
příjmení
jméno
plemeno
československý
Peroutka
Karel
vlčák
Vaníčková
Kristina
border kolie
Zdařil
Jan
anglický kokršpaněl

163/09/22

P ČMKU ruší ocenění z NVP v Mladé Boleslavi 16.7.2022 - V1, CAJC, BOJ a z MVP v Mladé Boleslavi
20.8.2022 – V1, CAJC, BOJ, BOB psovi Bee Ace Of Victory Mystery Memories CMKU/AST/13008/21

164/09/22

P ČMKU ruší titul Český šampion čivavě krátkosrsté Carpathien Dream Samira Peppy

165/09/22

P ČMKU jmenovalo delegáty do:
FCI komise pro retrívry: Michaela Klučinová
FCI komise pro lovecké španěly: PhDr. Radim Kašpar

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
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16:00
25.10.2022 od 11:00 v Praze

Zapsala:
Za správnost:
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I. Jarošová
MVDr. L. Široký

