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Zápis č. 35 

z jednání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) 16. prosince 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, H. Matějeková, P. Márová, P. Kalaš, MVDr. V. Chrpová  

Tisková mluvčí ČMKU:  V. Tichá  

 

Program:  

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání  

2. Oslava 30 let ČMKU 

3. Zprávy z komisí ČMKU, FCI 

4. Ekonomika ČMKU do 30.11.2022 

5. Valná hromada ČMKU 2023 

6. DR ČMKU  

7. Došlá pošta 

8. Různé 

 

 

 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 

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, zaurgovat. 

 

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. Klub informoval, 

že se porušení jednotných chovných podmínek nezakládá na pravdě, doplňující dotaz nezodpovězen. 

Zástupce klubu pozvat k osobnímu jednání začátkem roku 2023.  

 Schváleno jednomyslně  

 

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 porušení výstavního řádu. Rozhodčí 

přítomná u jednání se zahraniční rozhodčí neshledala žádné porušení řádů.  

 ČMKU zašle zahraniční rozhodčí dopis. 

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

 
• 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 

Jednomyslně schváleno připravené znění textu, sekretariát rozešle 

BOAS - brachycefalický syndrom 
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Jednání ČMKU a KVL s veterinární univerzitou v Cambridgi - schváleno zaškolení 3 veterinární lékaři 

v Cambridgi, ČMKU uhradí školení a cestovné. Tito veterinární lékaři budou mít oprávnění školit další 

veterinární lékaře, data budou zpětné poskytnuta univerzitě.  

Týká se plemen: anglický buldok, francouzský buldoček, mops (do budoucna další plemena, např. king 

Charles španěl, shih-tzu, kavalír King Charles španěl, bostonský teriér a další) 

Pracovní skupina: manželé Šlaufovi, MVDr. V. Chrpová + KVL 

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. 

K dnešnímu dni ČMKU neobdržela žádné zamítavé stanovisko k úpravě. Pokud neobdrží připomínky, P 

ČMKU schválí změnu s platností od 1.1.2023.  Pro lednové výstavy po uzávěrce platí původní ustanovení. 

Schváleno jednomyslně  

  

2/7/22 Odvolání proti rozhodnutí postihu pro psa Ingo Chaos Covid Fidela, ČLP/AST/12790 – napadení psa – P 

ČMKU na základě normativů ČMKU a doložených povahových testů ukončuje postih k datu 1.1.2023 

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

Zdrželi se:  M. Kašpar, O. Vondrouš  

Zkrácení postihu bylo schváleno  

 

 

2. Oslava 30. výročí ČMKU 
 

Předseda zhodnotil výsledky výstavy Třicítky a referoval o průběhu oslav 30. výročí založení ČMKU. Akce 

proběhla v slavnostním a přátelském duchu. Setkání klubů bylo příjemné, vyznamenané osobnosti byly velmi 

poctěny. 

Jubilejní výstava Třicítka byla velmi kladně hodnocena ze strany vystavovatelů, rozhodčích i pracovníků akce. 

 

 

3. Zprávy z komisí 

Vědecká komise FCI  

MVDr. V. Chrpová se stala předsedkyní Vědecké komise FCI. P ČMKU gratuluje 

 

Komise pro rozhodčí 

Praktické zkoušky 

Příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 

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

Hermann Pavel německý ohař krátkosrstý 06.09.2022, P krajská Kelč, 29.10.22, P 

Strnad, Mgr. Jaroslav cairn teriér 05.10.2022, P krajská klubová, 10.12.22, P 

P ČMKU jmenuje rozhodčí na výše uvedená plemena 

 

Teoretické rozšiřovací zkoušky 13.12.2022 

Příjmení jméno Plemeno prospěl/neprospěl 

Frnčová Lenka 
americký stafordšírský teriér omluvena 

Bulteriér omluvena 
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irský teriér omluvena 

yorkšírský teriér omluvena 

Cepková Renata 

australská kelpie prospěla 

kolie krátkosrstá prospěla 

kolie dlouhosrstá prospěla 

welsh corgi cardigan prospěla 

welsh corgi pembroke prospěla 

Hegr Klivarová Martina 

americký stafordšírský teriér prospěla 

bulteriér  prospěla 

miniaturní bulteriér prospěla 

foxteriér hrubosrstý prospěla 

foxteriér hladkosrstý prospěla 

skotský teriér prospěla 

west highland white teriér prospěla 

Knedlhans Tereza 

chodský pes prospěla 

miniaturní americký ovčák prospěla 

německý ovčák prospěla 

podhalaňský ovčák prospěla 

polský ovčák nížinný prospěla 

Štětinová  Michaela 

norfolk teriér prospěla 

norwich teriér prospěla 

west highland white teriér prospěla 

Reslerová Jitka slovenský čuvač prospěla 

Dreslerová Šárka slovenský čuvač prospěla 

Trnková Lucie labradorský retriever prospěla 

Chrpová Veronika chodský pes prospěla 

P ČMKU bere na vědomí 

 

Závěrečné teoretické zkoušky čekatelů 15.12.2022 

Příjmení jméno  Plemeno prospěl/neprospěl 

Eliášková Linda 
zlatý retriever, flat coated retriever, 
labradorský retriever prospěla 

Hesounová Tereza 
zlatý retriever, chesapeake bay retriever, 
labradorský retriever prospěla 

Janda Jakub novofundlandský pes neprospěl 

Kachlíková Stanislava 

velký münsterlandský ohař, malý 
münsterlandský ohař, německý ohař 
dlouhosrstý neprospěla 

Manák Martin velký švýcarský salašnický pes prospěl 

Seidlová Kateřina aljašský malamut prospěla 

Svoboda Vojtěch irský setr, anglický setr, gordon setr prospěl 

Trčková, Mgr. Lenka výmarský ohař prospěla 

Vinšová Denisa německý ovčák prospěla 

Vašková, Ing. Zdeňka 
středoasijský pastevecký pes - OPRAVNÁ 
ZKOUŠKA prospěla 

P ČMKU bere na vědomí 

 

Závěrečné praktické zkoušky – KR navrhuje, aby M. Václavík a V. Tichá neposuzovali na některé nadcházející 

národní výstavě a řídili praktické zkoušky (návrh: Ostrava/Brno) 

Schváleno jednomyslně  
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Návrhy KR            PŘÍLOHA 1 

1 - Nesouhlasné stanovisko klubu není relevantní, P ČMKU jej neakceptuje a rozšíření aprobace povoluje.  

 

Návrhy KR schváleny jednomyslně  

 

Výstavní komise  

Žádosti o schválení výstav na rok 2023: 

- Českomoravský klub chovatelů pinčů se sídlem v Praze žádá o schválení KVP bez KV  - 17.06.2023 v Náměšti 

na Hané. 

- Shih-tzu klub ČR žádá o schválení 3. KVP bez KV – 24.06.2023 v Brně 

Oba chovatelské kluby zaslaly návrhy klubových akcí na rok 2023 v řádném termínu, VK žádosti doporučuje ke 

schválení. 

Schváleno jednomyslně  

 

 

4. Ekonomika ČMKU do 30.11.2022  

Předseda ČMKU seznámil členy P ČMKU s výsledky hospodaření k 30.11.2022 

 

 

5. DR ČMKU 
 

• Případy MSKCH a přátel leonbergerů – mimořádná schůze je naplánovaná na 17.12., čeká se na výsledek. 

• CHS Moravský klenot – doporučuje předsednictvu, aby zvážilo rozhodnutí ze dne 25.10.2022. Dle 

normativů chov. klubu byly stanovené podmínky splněny. DR ČMKU navrhuje pozastavit rozhodnutí P 

ČMKU pro neúplné informace sdělené klubem a pro neoprávněné sankce, které nemají oporu 

v normativech klubu a předpisech ČMKU. Dále doporučit výboru KCHŠ, aby vydalo PP štěněti z důvodu 

pochybení poradce chovu, a to bez dalších požadavků, včetně neoprávněné pokuty. 

 

 

6. Došlá pošta 

1/12/22 Žádost o navázání spolupráce se spolkem Klub ruský toy ČR, z.s. – klub splňuje podmínky, klub bude 

vyzván k opravě klubových normativů. Po uvedení normativů do souladu s předpisy ČMKU je možné 

žádost projednat.  

 Schváleno jednomyslně  

 

2/12/22 Š.Š. – stížnost na činnost Klubu šarplaninců, krašáků a tornjaků – P ČMKU předává DR ČMKU k prověření 

 Schváleno jednomyslně   

 

3/12/22 M.H. - stížnost na průběh JH na NV 3.12.2022 – změna pravidel pro nástupy platí od 1.1.2022, nástup 

v konkrétní předem určený čas je povinný, stížnost není oprávněná      

 Schváleno jednomyslně  

 

ČMKU zašle znovu pořadatelům změny JH včetně upozornění na zákaz ne-FCI plemen v soutěžích MVP. 

Souhrn pro účastníky JH zpracuje M. Klivarová + V. Tichá  

P ČMKU doporučí pořadatelům zvážit časové rozvržení v závislosti na konkrétním počtu handlerů. 

Schváleno jednomyslně  
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Plemena vystavovaná v JH nebude nutné zveřejňovat v katalogu výstavy. 

Schváleno jednomyslně  

 

1. věková kategorie končí den před 13. narozeninami 

Navržená úprava Výstavního řádu ČMKU k připomínkování: článek 7, bod j 

… Soutěžit se může i se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen, ale vždy s plemenem, které je v daný 

den na výstavě posuzováno včetně FCI neuznaných plemen. Soutěžit s FCI neuznanými plemeny je možné 

s výjimkou mezinárodních výstav. … 

 

4/12/22 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 

5/12/22  ČKS – žádost o schválení termínů výstav 2024: 

 NVP Klatovy 29.-30.6. 

 MVP Klatovy 14.-15.9. – podléhá schválení FCI 

 MVP Praha 6.-8.12. – podléhá schválení FCI 

Schváleno jednomyslně  

 

6/12/22 Klub ASS klub – stížnost na nedostatečné aprobace rozhodčích UK na výstavách 28. a 29.5.2022 – P ČMKU 

prostřednictvím Komise výstavní a Komise pro rozhodčí prověří dodané materiály.  

 

 

7. Různé  

 
• Návrh na úpravu skartačního plánu:  

Přihlášky k zápisu štěňat včetně podkladů k vrhu – původně 15 let, nově 8 let.  

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

Zdrželi se: J. Janda 

Proti: MVDr. L. Široký (protinávrh – 10 let) 

Návrh byl přijat. 

 

• Návrh SW komise: zrušit ruční vkládání papírových přihlášek do dogoffice.cz – upozornit výstavy, že 

dogoffice.cz bude možné používat výhradně pro online přihlášky 

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

Zdržel se: J. Janda  

Návrh byl přijat 

 

• Od r. 2023 mohu být akce ČMKU vypláceny bezhotovostním převodem (cestovní příkazy, rozhodčí na 

výstavách)  

Schváleno jednomyslně  

• Návrh J. Jandy: Propisování genetických vyšetření po předcích, viz Zápis ze zasedání RPK ČMKU, ze dne 
7.1.2019 
1. U dědičně podmíněných chorob může být proveden zápis, že jedinec je čistý po rodičích. Propisování 

zdraví je možné pouze v této jedné generaci a je doporučeno, aby danému jedinci bylo doloženo 
ověření parentity. 

Doplnění k zápisu RPK ČMKU, ze dne 7.1.2019: 
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Vzhledem k tomu, že chovatelské kluby mají zodpovědnost za chov a jeho řízení, je zcela na rozhodnutí 
chovatelského klubu, zda propisování zdraví u dědičně podmíněných chorob je v PP možné i v dalších 
generacích (např. bp clear, resp. rodiče N/N apod.) 
Schváleno jednomyslně  
 

• Oprava Výstavního řádu ČMKU – narovnání rozporných informací a úpravy v závislosti na normativech FCI 

PŘÍLOHA 3 

Schváleno jednomyslně s okamžitou platností 

 

 

 

USNESENÍ 

 

174/11/22 P ČMKU jmenuje tyto rozhodčí: 

  

 

 

 

175/11/22 P ČMKU schválilo opravy v textu Výstavního řádu ČMKU dle přílohy s okamžitou platností 

 

 

 

Zasedání ukončeno:   17:00 

Příští zasedání:   18.1.2023 od 10:00 v Praze  

Zapsala:   I. Jarošová 

Za správnost:   MVDr. L. Široký   

 

 

  

příjmení jméno plemeno 

Hermann Pavel německý ohař krátkosrstý 

Strnad, Mgr. Jaroslav cairn teriér 


