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Zápis č. 34 

z jednání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) 22. listopadu 2022, Jindřichův Hradec 

 

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:  V. Tichá  

 

Program:  

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání  

2. Zprávy z komisí ČMKU, FCI 

3. Ekonomika ČMKU do 31.10.2022 (rozpočet, kontrola) 

4. DR ČMKU  

5. Došlá pošta 

6. Různé 

 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 

4/4/22 Metodika speciálních výstav        PŘÍLOHA 1 

P ČMKU projednalo metodiku speciálních výstav předloženou výstavní komisí 

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

 Zdržel se:  J. Janda  

 Metodika byla schválena s platností od 1.1.2023. Kluby pro stejné plemeno budou osloveny, aby do 

15.6.2023 doložily meziklubové dohody o střídání v pořadatelství speciálních výstav. 

 

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

P ČMKU vyzvalo RK k řešení zjištěné situace, P ČMKU požadovalo předložit výsledek jednání včetně 

uvedení postihu pro činovníka klubu RK CZ. RK CZ informovalo P ČMKU o výsledku šetření a postihu p. R.S. 

Klub potvrdil ukončeným kárným řízením porušení předpisů a v rámci svých pravomocí vyslovil postih. 

Vzhledem k pozitivnímu přístupu a spolupráci RK CZ P ČMKU považuje případ za uzavřený. 

 

Zápis z jednání Komise pro chov a zdraví ze dne 13.9.2022     

Ad 2 z předchozího jednání: vyšetřen pes Hiro Naspo na ČMKU na kontrolu skusu. 

Klub byl informován, P ČMKU vyžádá na klubu, jak byl případ uzavřen. 

 

1/9/22 E.PN. – odvolání proti odebrání titulů psovi AST Bee Ace Of Victory Mystery Memories 

CMKU/AST/13008/21. P ČMKU vzalo na vědomí vysvětlení spolumajitelky, nicméně v době konání výstavy 

dokládala pořadateli PP, ve kterém byla stále vedená jako spolumajitelka výše uvedeného psa. Vzhledem 

k této skutečnosti P ČMKU trvá na původním rozhodnutí.  

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. Vzhledem k tomu, 

že klub na výzvu nereaguje, budou zástupci klubu pozváni k osobnímu jednání začátkem roku 2023.  

Schváleno jednomyslně  
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Zápis z jednání Výstavní komise ČMKU ze dne 6.10.2022      

2)  Krajskou výstavu ve chráněném termínu nebylo možné povolit – krajská výstava v Dolním Benešově dodala 

nový termín 24.9.2023, je v pořádku 

4)  KCHŠ  - P ČMKU se seznámilo s doloženou korespondencí, která potvrzuje, že jmenované osoby pracovaly 

jako personál v kruhu, kde byly vystavováni jedinci v jejich majetku, čímž bylo porušeno ustanovení 

výstavního řádu ČMKU čl. 13, bod o. P ČMKU ruší zadané ocenění těchto psů: 

Quantanamera Pom Bohemia Platina – VN1 

Grace Gentle Tyrnacanis – V1, CAC, BOB, KV 

Poetry In Motion Imperia Net – V1, CAJC 

Glamour Honey Jamie PomPom’s Dream – VN1 

Kamila Oroslando – V3  

Schváleno jednomyslně; dojde-li k dalším porušení předpisů, může P ČMKU projednat odebrání výstavy na 

další rok. 

 

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

P ČMKU předal materiál výstavní komisi k prošetření, úkol trvá 

 Předáno i komisi pro rozhodčí - pozvat rozhodčí, která se akce účastnila, k podání vysvětlení 

 
• 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, úkol trvá           

 

2. Zprávy z komisí 
 

Komise pro rozhodčí 

Seminář pro čekatele proběhl 10.-11.11.2022, všichni pozvaní se zúčastnili 

 

Praktické zkoušky 

příjmení jméno Plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

praktická zk., místo konání, 
P/N* 

Zdařil Jan flat coated retriever 06.09.2022, P krajská Kelč, 28.10.22, P 

Švarcová Monika 
kolie dlouhosrstá 07.09.2022, P krajská Louny, 25.09.22, P 

kolie krátkosrstá 07.09.2022, P krajská Louny, 25.09.22, P 

Müllerová, 
Mgr. 

Jana Whippet 07.09.2022, P krajská Louny, 25.09.22, P 

P ČMKU jmenuje tyto rozhodčí na výše uvedená plemena 

 

P ČMKU projednalo návrh KR na rozšíření počtu rozhodčích pro posuzování BIS: A. Karban, P. Márová, I. Nováková, 

K. Vaníčková 

Schváleno jednomyslně – P ČMKU jmenuje výše uvedené rozhodčí pro posuzování BIS 

 

Návrh KR k projednání          PŘÍLOHA 2 

Schváleno jednomyslně, specifikace v příloze 

I.Č. podala vysvětlení  ke stížnosti na posuzování bonitace při NV v Mladé Boleslavi – KR vysvětlení akceptuje a 

případ ukončuje. 
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3. Ekonomika ČMKU do 31.10.2022 (rozpočet, kontrola) 

Předseda ČMKU seznámil členy P ČMKU s výsledky hospodaření a porovnání s rozpočtem 2022 

Schváleno jednomyslně  

Předseda ČMKU předložil vyrovnaný rozpočet na r. 2023 

Schváleno jednomyslně  

 

P ČMKU schválilo nákup tabletů a tiskáren pro EV (20-30 ks), bude konzultováno s programátory, zkouška by měla 

proběhnout na NV  

 

Vzhledem ke kladnému hospodářskému výsledku ČMKU vrátí členské příspěvky všem členům, kteří správně a včas 

členské příspěvky uhradili.  

 

4. DR ČMKU 
 

• Případy MSKCH a přátel leonbergerů – klub byl neprodleně vyrozuměn o rozhodnutí P ČMKU, k dnešnímu 

dni P ČMKU neobdrželo žádnou zpětnou vazbu, sekretariát zaurguje.  

 

5. Došlá pošta 

1/11/22 ČKS – žádost o nominační výstavu Crufts sobota 9.12.2023 

 Schváleno jednomyslně, podléhá schválení Crufts  

 Nominační výstava Crufts sobota 28.1.2023 

 Schváleno jednomyslně, podléhá schválení Crufts  

 

2/11/22 SZBK – žádost o schválení CACT akcí na rok 2023     PŘÍLOHA 3 

 Schváleno jednomyslně  

 

3/11/22 M.H.K. - návrh úpravy pravidel JH (v rámci ujednocení s okolními státy): změna věku ve 2. věkové kategorii: 

Soutěže ve věkové kategorii 13-18 let se může účastnit ten, kdo nejméně jeden den před dnem konání výstavy 
dosáhne věku 13 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 18 let (končí dovršením 18 let) 
Schváleno jednomyslně, bude vyvěšeno k připomínkování a následně projednáno do konce roku 2022. 

  

Žádost o vytvoření samostatné záložky pro informace z JH na web ČMKU s informacemi o výsledcích 

 Schváleno jednomyslně  

 

4/11/22 Žádosti o povolení výjimek při inseminaci       PŘÍLOHA 4  

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

normativy FCI, ČMKU a chovatelských klubů 

5/11/22 ČMKJ – žádost o schválení CACIT akcí na rok 2023      PŘÍLOHA 5 

Schváleno jednomyslně, podléhá schválení FCI 

 

6/11/22 ČMKJ – žádost o pořádání MVP v Českých Budějovicích: 

 12.- 13.4.2025; 4.- 5.10.2025 

 Schváleno jednomyslně, podléhá schválení FCI 
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6. Různé  

 
• Doplnění položky do ceníku: „ostatní administrativní úkony“, 121,- Kč jednotná cena s DPH; v případě 

dobírky + poštovné (mimořádné výpisy z plemenné knihy a oficiální potvrzení na vyžádání chovatele / 

majitele / klubu mimo standardních smluvních výpisů). 

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

Zdržel se: M. Václavík    

• úmrtí A. Korózse – ČMKU zašle kondolenci   

• Zasedání FCI výstavní komise a FCI komise pro rozhodčí V Limě (Peru) – zúčastní se J. Brhel, Z. Jílková, 

MVDr. L. Široký (náhradník R. Cepková) 

Schváleno jednomyslně  

 

USNESENÍ 

 

172/11/22 P ČMKU odebralo tato ocenění z důvodu porušení výstavního řádu ČMKU: 

  Quantanamera Pom Bohemia Platina – VN1 

Grace Gentle Tyrnacanis – V1, CAC, BOB, KV 

Poetry In Motion Imperia Net – V1, CAJC 

Glamour Honey Jamie PomPom’s Dream – VN1 

Kamila Oroslando – V3  

 

173/11/22 P ČMKU jmenuje tyto rozhodčí: 

  

 

 

 

 

174/11/22 P ČMKU schválilo úpravu ceníku – doplnění položky „ostatní administrativní úkony“, 121,- Kč 

jednotná cena s DPH 

 

 

 

 

 

Zasedání ukončeno:   15:50 

Příští zasedání:   16.12.2022 od 11:00 v J. Hradci společné s DR ČMKU  

Zapsala:   I. Jarošová 

Za správnost:   MVDr. L. Široký   

 

 

  

Příjmení jméno plemeno 

Zdařil Jan flat coated retriever 

Švarcová Monika 
kolie dlouhosrstá 

kolie krátkosrstá 

Müllerová, Mgr. Jana whippet 


