
 1 

Zápis č. 33 

z jednání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) 25. října 2022, Praha 8 

 

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. Kontrola zápisu z minulého zasedání  

2. Zprávy z komisí ČMKU, FCI 

3. 30 let ČMKU (2. prosince 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 – VK předložila pracovní verzi, 

vzhledem ke složitosti metodiky 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 petici osob přítomných na akci, které popsaly situaci.  

Právní zástupce ČMKU zkonstatoval, že jednáním R.S. došlo k porušení pravidel, na nichž se chovatelské 

kluby Retriever klub CZ a Spolek a Klub chovatelů loveckých slídičů, z.s. závazně dohodly. Informace od 

právního zástupce ČMKU bude předána oběma klubům na vědomí.  

P ČMKU žádá RK CZ o vyjádření, jak byl případ klubem ukončen. 

 

 Doprovodný materiál ke standardům národních plemen FCI – dodáno, ukončeno.  

 

 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, ukončení 

postihu bylo projednáno na osobním jednání 29.9.2022.  Rozhodčí vše vysvětlil, KR akceptuje a postih 

ukončuje. 

Výstavní komise 

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

15.8., navrhovaný termín: 15.6. předchozího roku  

Na základě zaslaných připomínek P ČMKU změnu neschválilo, ustanovení řádu zůstává v původním znění. 

 

2/8/22 J.P. - stížnost na neaktuální údaje Retriever klubu CZ ve spolkovém rejstříku – údaje byly aktualizovány a 

doplněny, ukončeno. 

 

Zápis z jednání Komise pro chov a zdraví ze dne 13.9.2022     

Ad 2 z předchozího jednání: byl pozván pes Hiro Naspo na ČMKU na kontrolu skusu. 
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Vzhledem ke kontrole skusu na výstavách, kde byl posouzen renomovanými rozhodčími a dnešním individuálním 

posouzením rozhodčími M. Václavíkem, O. Vondroušem, J. Jandou a V. Tichou P ČMKU shledalo skus výše 

uvedeného psa standardní nůžkový. Pokud byl pes vyloučen z chovu na základě zkříženého skusu, P ČMKU 

doporučí klubu zařadit psa do chovu. 

Schváleno jednomyslně  

 

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 

Znovu vyzvat majitelku k dodání PP k vyznačení zrušení ocenění.  

 

2/9/22 Stížnost dotčené chovatelky CHS MORAVSKÝ KLENOT na požadavek klubu na vyšetření feny, která měla 

vrh po ukončení chovnosti bez splnění příslušných normativů – P ČMKU považuje požadavek klubu za 

adekvátní, klub má právo vyšetření požadovat. Plemenná kniha vystavuje PP na základě požadavků 

smluvních klubů, pokud tedy klub vystavení PP schválí a doručí podklady k jejich vystavení, PP budou 

vystaveny. 

Schváleno jednomyslně  

 

ad DR 28  

Smlouva mezi  KCHH a KKMPL – doložena další korespondence. Nedojde-li k jiné dohodě mezi oběma kluby, P 

ČMKU i nadále považuje uzavřenou dohodu z 31.3.2022 za platnou. 

 

Ad KR  

Vyjádření nesouhlasu KŠSP s rozšířením aprobace manželů CH. – P ČMKU bere na vědomí. Veškeré postupy ze 

strany ČMKU byly řádně projednány a schváleny. 

 

12/3/21 KCH collií a sheltií – žádost o zařazení mezi přímé členy ČMKU – klub je členem SKK. P ČMKU nemá 

námitky vůči zařazení klubu mezi prozatímní členy ČMKU. Klub doložil ukončení členství v SKK 

k 31.12.2022. P ČMKU přijímá výše uvedený za prozatímního člena ČMKU od 1.1.2023. O řádném členství v 

ČMKU rozhoduje VH v souladu se stanovami ČMKU čl. 3 

Schváleno jednomyslně  

 

1/10/21 Stížnost Chihuahua klubu na nedodržování jednotných chovných podmínek uzavřených s KCH čivav – P 

ČMKU prostudovalo doloženou korespondenci ČMKU s KCHČ a znovu žádá o nápravu. Nedodržením 

normativů se klub vystavuje možnosti postihu; pokud nebude uvedeno do souladu, budou zástupci klubu 

pozváni k osobnímu jednání. 

Schváleno jednomyslně  

 

1/8/22 Kontrola KVS - bylo provedeno šetření a je zahájeno přestupkové řízení 

P ČMKU bere na vědomí 

 

8/6/22 K. bílého ovčáka – žádost o vydání PP s vyznačením omezené registrace pro vrh CHS Niktel, *27.3.2022 – 

nežádoucí krytí neuchovněné feny. 

Schváleno jednomyslně   
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2. Zprávy z komisí 

Komise pro rozhodčí 

Teoretické rozšiřovací zkoušky 29.9.2022 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

Kučerová Martina 

německý brakýř prospěla 

štýrský brakýř prospěla 

polský honič prospěla 

malý hrubosrstý vendeéský basset prospěla 

vydrař (otterhound) prospěla 

Brůžková Alena 

afgánský chrt prospěla 

barzoj prospěla 

whippet prospěla 

Nahodil, MUDr. František 

český fousek prospěl 

maďarský ohař krátkosrstý prospěl 

německý ohař krátkosrstý prospěl 

Knedlhans Tereza 

komondor prospěla 

kuvasz prospěla 

mudi prospěla 

pumi prospěla 

puli prospěla 

Nováková Zuzana 

francouzský buldoček prospěla 

čínský chocholatý pes prospěla 

King Charles španěl prospěla 

malý kontinentální španěl prospěla 

mops prospěla 

Rovenská Kateřina irský coated wheaten teriér prospěla 

Peroutka Karel belgický ovčák prospěl 

Sládečková Michaela aljašský malamut prospěla 

P ČMKU bere na vědomí 

 

Teoretické rozšiřovací zkoušky 5.10.2022 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

Karban Antonín 

australský honácký pes prospěl 

bílý švýcarský ovčák prospěl 

beauceron prospěl 

flanderský bouvier prospěl 

šiperka prospěl 

Novák Josef 

italský spinone prospěl 

německý ohař drátosrstý prospěl 

slovenský ohař hrubosrstý prospěl 

Strnad Jaroslav 
cairn teriér prospěl 

Dandie Dinmont teriér prospěl 

Roubalová Ivana 

bišonek prospěla 

boloňský psík prospěla 

ruská barevná bolonka prospěla 

Knedlhans Tereza 

bílý švýcarský ovčák prospěla 

slovenský čuvač prospěla 

jihoruský ovčák prospěla 

welsh corgi cardigan prospěla 

welsh corgi pembroke prospěla 

Grygarová Alexandra 

čínský chocholatý pes prospěla 

čivava prospěla 

kavalír King Charles španěl prospěla 

mops prospěla 

pekingský palácový psík prospěla 
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P ČMKU bere na vědomí 

 

Praktické rozšiřovací zkoušky 

Na jednotlivá plemena 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

praktická zk., místo konání, P/N* 

Brůžková, Bc. Alena whippet 29.09.2022, P 
MVP České Budějovice, 9.10.22, P, 
nebyla absolvována hospitace na 
klubové akci 

Kadlec Jakub whippet 06.09.2022, P bonitace KCHCHADP, 24.09.22, P 

Klímová Lenka 

bobtail 02.08.2022, P MVP Klatovy, 17.09.22, P 

československý vlčák 02.08.2022, P 
bonitace KCHČSV Týnec nad L., 
10.09.22, P 

chodský pes 02.08.2022, P NVP Olomouc, 03.09.22, P 

Peroutka Karel belgický  ovčák 29.09.2022, P bonitace KCHBO Praha, 16.10.22, P 

Švarcová Monika australský ovčák 07.09.22, P 
MVP Klatovy, 17.09.22, P, o zkoušce 
neinformována ČMKU, nedoloženo 
potvrzení o informování klubů,  

P ČMKU jmenuje J. Kadlece, L. Klímovou, K. Peroutku, kteří splnili podmínky dané normativy, rozhodčími pro výše 

uvedená plemena. 

 

Na skupiny FCI 

Kubeš Robert FCI sk. IV - jezevčíci 07.09.22, P 
Oblastní klubová jezevčíků, 
24.09.22, P 

Hutečka, Ing. Vladimír FCI sk. IV - jezevčíci 07.09.22, P 
bonitace, 28.09.22, P, 
neinformována ČMKU 

P ČMKU jmenuje R. Kubeše rozhodčím pro FCI sk. IV 

 

Návrhy KR 10/2022          PŘÍLOHA 1  

Schváleno jednomyslně  

 

Pro velký zájem nový termín teoretických rozšiřovacích zkoušek 24.11.2022 

Zkoušející: M. Václavík, O. Vondrouš  

 

Zápis z jednání Výstavní komise ČMKU ze dne 6.10.2022     PŘÍLOHA 2 

2) Krajskou výstavu ve chráněném termínu nelze povolit, P ČMKU jednomyslně zamítá 

4) KCHŠ odkládá se na příští jednání  

5) SV barvářů - P ČMKU zároveň odebírá KV na 2023 

Schváleno jednomyslně  

8) Hárající feny na výstavách ČMKU 

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

Vondrouš  

Zdržel se: M. Václavík 

Návrh nebyl schválen.  

9) Poplatek byl obratem vrácen, doložena korespondence pořadatele akce s vystavovatelkou, dořešeno. 

Zapracovat do pověření pro pořadatele mezinárodních výstav: zkontrolovat účastníky soutěží, jestli nejde 

o ne-FCI plemena. 

 

Vzhledem k nárůstu problémů s porušováním VŘ ve věci vystavování psů v majetku pracovníků v kruhu P ČMKU 

upozorňuje, že pořadatel je v takovém případě povinen odebrat známky, čekatelství a tituly a informovat o tom P 

ČMKU. 
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Zápis z jednání Rady plemenných knih ze dne 22.9.2022    PŘÍLOHA 3 

Schváleno jednomyslně   

 

Zápis z jednání komise pro pasení ze dne 19.10.2022     PŘÍLOHA 4 

Schváleno jednomyslně  

 

Zápis ze zasedání General Assembly FCI       PŘÍLOHA 5 

P ČMKU bere na vědomí 

 

Zápis ze zasedání FCI komise pro mondioring      PŘÍLOHA 6 

P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek je možné proplatit  

 

 

3. 30. výročí založení ČMKU 

 
 Předseda ČMKU informoval o postupech při zajišťování akce. 

 2.12. Začátek v 16 hod, projev předsedy, předání ocenění, raut 

 3.-4.12. výstava pavilon P 

 8.10.2022 proběhly slavnosti na zámku Ohrada, na kterých bylo prezentováno 30. výročí založení ČMKU. 

 

4. DR ČMKU 
 

 Bohemia Platina – DR ČMKU na základě právního rozboru doporučuje P ČMKU přehodnotit udělený 

postih udělený chovatelce 14.7.2022    

Právní oddělení ČMKU – doporučuje z důvodu promlčení případu přehodnotit původní rozhodnutí. P 

ČMKU k dnešnímu dni revokuje usnesení č. 151/07/22 ze 14.7.2022. Postih je zrušen. 

    

 Případy MSKCH a přátel leonbergerů – DR ČMKU eviduje a řeší 10 stížností na činnost klubu, schůzka 

s klubem proběhla 20.10.2022. Byly projednány zkreslené informace z členské schůze (ČS) 2021, materiály 

nebyly rozeslány v souladu se stanovami ani s NOZ, po schůzi nebyl aktualizován spolkový rejstřík. ČS 

10.9.2022 nebyla ukončena v souladu se zákonem. Klub v současnosti nemá statutára (předseda odvolán, 

kooptovaný místopředseda nepotvrzen ČS), výbor má 3 řádné členy. 

DR ČMKU navrhuje PČMKU pozastavení členství klubu a žádá P ČMKU o stanovení nejzazšího termínu 

pro uspořádání ČS MSKCHPL. 

Pro: J. Kudrnáčová, MVDr. L. Široký, J. Janda  

Zdrželi se: A. Karban, M. Kašpar, Ing. J. Kubeš, Ing. P. Pletka, M. Václavík, O. Vondrouš  

Návrh DR ČMKU nebyl schválen v předloženém znění. 

 

Návrh 2: V souladu se zákonem a stanovami uspořádat schůzi MSKCHPL nejpozději do 31.12.2022. Uvést 

normativy klubu do souladu se zákony. Pokud by nebylo vše do tohoto data dořešeno a P ČMKU 

neobdrží relevantní informace (zápis ze schůze a s tím související dokumentaci), bude členství MSKCHPL 

v ČMKU k 1.1.2023 pozastaveno. 

Pro: A. Karban, M. Kašpar, Ing. J. Kubeš, Ing. P. Pletka, M. Václavík, O. Vondrouš  

Zdrželi se: J. Kudrnáčová, MVDr. L. Široký, J. Janda 

Návrh 2 byl přijat. 
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5. Došlá pošta 

 

1/10/22 Basset klub České republiky, z.s. – žádost o posouzení jednotných chovných podmínek při uchovňování 

plemen bassetů. Jednotné chovné podmínky uzavřené mezi BKČR a KCH honičů: 

- výstavní ocenění minimálně „velmi dobrá“ 

- chovný svod/bonitace ve věku minimálně 1 rok 

- dobrovolná zkouška z výkonu 

Basset hound s chybějícími zuby – standard plemene počet zubů neřeší. K porušení smluvených 

jednotných chovných podmínek nedošlo. 

Schváleno jednomyslně  

 

2/10/22 A.K. – stížnost na porušování normativů KCH honičů – váže se k bodu ad DR 28, smlouva mezi KCHH a 

KKMPL. P ČMKU nebrání úpravě nebo vypovězení smlouvy, pokud se na tom dohodnou obě strany.  

 Chovnosti řeší příslušný chovatelský klub. 

 Schváleno jednomyslně  

 

3/10/22 Žádosti o vydání PP s vyznačením omezené registrace: 

- čivava Mistic Someone for All, SPKP 9526, import ze SK (žádá prodávající majitelka). Feně po přezubení 

nevyrostly zuby, nemůže být uchovněna, prodána jako pet. Dle současného majitele vykazuje známky 

dalšího onemocnění, které také vylučuje její využití v chovu. 

Schváleno jednomyslně  

- australská kelpie, vrh A z Ovčího statku (žádá Welsh Corgi a kelpie klub CZ). Spojení zahraničního PReg a 

ZReg. 

Schváleno jednomyslně  

4/10/22 ČKS – žádost o změnu termínu MVP TrioCACIB, původně 4.- 6.8.2023, nově 8.- 10.12.2023 

 Schváleno jednomyslně, podléhá schválení FCI 

 Nový termín není chráněný.  

 

5/10/22  Žádosti o povolení výjimek při inseminaci       PŘÍLOHA 7 

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

normativy FCI, ČMKU a chovatelských klubů 

 

6/10/22 S.K. – stížnost zahraniční rozhodčí na jednání zástupců K. anglický špringršpaněl v reakci na její 

posuzování. P ČMKU předává materiál výstavní komisi k prošetření. 

 

6. Různé  

 

 V. Tichá se účastnila mezinárodní konference o welfare v Brně    PŘÍLOHA 8 

P ČMKU bere na vědomí 

 7.10.2022 sympozium Pes a právo pořádané MZe, účastnily se JUDr. Šlaufová, MVDr. Chrpová  

P ČMKU bere na vědomí 

 20.10.2022 pozvána prezidentka KVL k jednání o BOAS - P ČMKU žádá komisi pro rozhodčí, aby 

informovala  rozhodčí, posuzující brachycefalická plemena, aby důsledně penalizovali očividné projevy 

zdravotních potíží          PŘÍLOHA 9 

Schváleno jednomyslně  
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 MVDr. L. Široký pozván prezidentem SKJ na výstavu v Bratislavě 25.11.2022 

Schváleno jednomyslně  

 

USNESENÍ 

 

166/10/22 Na základě zaslaných připomínek P ČMKU neschválilo navrhovanou změnu Výstavního řádu. 

167/10/22 P ČMKU v souladu se stanovami ČMKU čl. 3 přijalo  KCH collií a sheltií za prozatímního člena 

ČMKU od 1.1.2023. 

168/10/22 P ČMKU schválilo označení omezená registrace pro PP: 

- bílý švýcarský ovčák, vrh G Niktel *27.3.2022 

- čivava Mistic Someone for All, SPKP 9526 

- australská kelpie, vrh A z Ovčího statku *11.4.2022 

169/10/22 P ČMKU k dnešnímu dni revokovalo usnesení č. 151/07/22 ze 14.7.2022 a zrušilo postih týkající se 
zápisu vrhů na chovatelskou stanici BOHEMIA PLATINA. 

 
170/10/22 P ČMKU jmenuje rozhodčí na tato plemena: 

příjmení jméno plemeno 

Kadlec Jakub whippet 

Klímová Lenka 

bobtail 

československý vlčák 

chodský pes 

Peroutka Karel belgický  ovčák 

 

171/10/22 P ČMKU jmenuje skupinového rozhodčího: 

Kubeš Robert FCI sk. IV - jezevčíci 

 

 

 

 

 

Zasedání ukončeno:   15:00 

Příští zasedání:   23.11.2022 od 10:00 v Praze a 16.12.2022 od 10:00 v J. Hradci  

Zapsala:   I. Jarošová 

Za správnost:   MVDr. L. Široký   

 

 

  


