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Zápis č. 37 

Ze společného jednání předsednictva (P ČMKU) a dozorčí rady (DR ČMKU) Českomoravské kynologické unie dne 

28. února 2023, 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  

Omluveni: P. Márová, P. Kalaš, MVDr. V. Chrpová  

Tisková mluvčí ČMKU:  V. Tichá  

 

Program:  

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání  

2. Zprávy z komisí ČMKU, FCI 

3. Ekonomika ČMKU  

4. Valná hromada ČMKU 2023 

5. DR ČMKU  

6. Došlá pošta 

7. Různé 

 

 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 

Ad usn. 07/05/19 žádost o obnovení zápisů štěňat na CHS OD ŘEKY LOMNICE – P ČMKU ukončuje udělený 

postih k 31.12.2023. 

    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. Klub informoval, 

že se podání nezakládá na pravdě.  

Zástupci obou klubů byli pozváni k osobnímu jednání, schůzka proběhla 21.2.2023.  Byl vyjasněn vzájemný 

vztah, rozporované pokuty KCHČ neuplatňuje ani do budoucna uplatňovat nehodlá.  

 P ČMKU bere na vědomí závěr schůzky, ukončeno. 

 

BOAS - brachycefalický syndrom 

Plánovaná schůzka 1.3.2023 za účasti zástupkyně KVL; pozvány chovatelské kluby pro plemena anglický 

buldok, francouzský buldoček a mops 

   

2/12/22 Š.Š. – stížnost na činnost Klubu šarplaninců, krašáků a tornjaků – předáno na ČKS k prověření, zatím bez 

závěru. Sekretariát zaurguje. 

 

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

prostřednictvím Komise rozhodčích a výstavní prověří dodané materiály, úkol trvá 

 Pro:  MVDr. L. Široký,  J. Janda, A. Karban  

 Proti:  Ing. J. Kubeš, M. Kašpar, Ing. P. Pletka, O. Vondrouš M. Václavík 

 Pokračující prověřování na úrovni výstavní komise nebylo schváleno.  
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Protinávrh: vzhledem k tomu, že rozhodčí spolupracovali a podali svá vyjádření včetně výčtu aprobací, 

uznat jejich aprobace pro nižší typy výstav (bez CACIB) a případ uzavřít. 

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

Proti:  MVDr. L. Široký, J. Janda, A. Karban 

Protinávrh byl schválen a případ byl tímto uzavřen.  

 

1/1/23 A.K. – stížnost na CHS VIRGINIA RANCH, prezentováno v médiích, zabavení psů z nevhodných podmínek – 

P ČMKU vyžádá na chovatelce vyjádření, po dobu prošetřování P ČMKU pozastavuje zápis štěňat na CHS 

VIRGINIA RANCH. Chovatelka oslovena, zatím bez vyjádření, pozastavení zápisu trvá. 

 

5/1/23 Retriever klub – informace o chybném vystavení povolení ke krytí na fenu starší 8 let – P ČMKU 

zkonstatovalo, že poradkyně chovu porušila Zápisní řád ČMKU. Způsob postihu je v pravomoci klubu; P 

ČMKU doporučuje klubu požádat o vystavení PP pro tento vrh, forma PP je v pravomoci klubu (P ČMKU 

nemá námitky proti případnému vystavení PP v omezené registraci)  

Dle vyjádření klubu podal výbor návrh na odvolání HPCH a pro výše uvedený vrh klub využije omezené 

registrace.  

 P ČMKU bere na vědomí  

 

2. Zprávy z komisí 

Komise rozhodčích 

Teoretické rozšiřovací zkoušky 23.2.2023 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

Frnčo Ladislav 

aljašský malamut prospěl 

samojed prospěl 

sibiřský husky prospěl 

Frnčová Lenka 

americký stafordšírský teriér prospěla 

bulteriér prospěla 

irský teriér prospěla 

miniaturní bulteriér prospěla 

yorkšírský teriér prospěla 

Hegr Klivarová Martina 

airedale teriér prospěla 

australský silky teriér prospěla 

bedlington teriér prospěla 

cairn teriér prospěla 

norwich teriér prospěla 

Buba  Petr anglický špringršpaněl prospěl 

Zdařil Jan 

belgický grifonek prospěl 

bruselský grifonek prospěl 

brabantík prospěl 

Grygarová Alexandra 

bišonek prospěla 

maltézský psík prospěla 

tibetský španěl prospěla 

Eichacker, MVDr.  Klára 
český teriér prospěla 

deerhound prospěla 

Klírová Naděžda anglický kokršpaněl prospěla 

Plundra Milan 

polský ovčák nížinný prospěl 

saarlosův vlčák prospěl 

slovenský čuvač prospěl 

Nováková Iveta pražský krysařík prospěla 

Frank Karel anglický setr prospěl 
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gordon setr prospěl 

irský setr prospěl 

irský červenobílý setr prospěl 

pointer prospěl 

P ČMKU bere na vědomí výsledky zkoušek 

 

Teoretické rozšiřovací zkoušky 24.2.2023 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

Cepková Renata 

holandský ovčák dlouhosrstý prospěla 

katalánský ovčák prospěla 

německý ovčák prospěla 

polský ovčák nížinný prospěla 

pyrenejský ovčák s krátkou srstí v 
obličeji 

prospěla 

pyrenejský ovčák s dlouhou srstí v 
obličeji 

prospěla 

Frank Karel 

malý münsterlandský ohař prospěl 

maďarský ohař krátkosrstý prospěl 

maďarský ohař drátosrstý prospěl 

německý ohař dlouhosrstý prospěl 

německý ohař drátosrstý prospěl 

slovenský ohař hrubosrstý prospěl 

Frnčová Lenka 

cairn teriér prospěla 

lakeland teriér prospěla 

norfolk teriér prospěla 

norwich teriér prospěla 

Parson Russell teriér prospěla 

sealyham teriér prospěla 

Mervová Darina 
německá doga prospěla 

hovawart prospěla 

Karban Antonín 

bobtail prospěl 

briard prospěl 

holandský ovčák  prospěl 

kolie krátkosrstá prospěl 

kolie dlouhosrstá prospěl 

Leinveber Tomáš 

kanárská doga prospěl 

neapolský mastin prospěl 

německý pinč prospěl 

trpasličí pinč prospěl 

německá doga  prospěl 

Jelínková 
Hrdličková, Ing. 

Edita 

curly coated retriever prospěla 

flat coated retriever prospěla 

nova scotia duck tolling retriever prospěla 

irský vodní španěl prospěla 

lagotto romagnolo prospěla 

portugalský vodní pes prospěla 

Knedlhans Tereza katalánský ovčák prospěla 

Dreslerová Šárka bílý švýcarský ovčák prospěla 

Smékal Dalibor 

azawak omluven 

deerhound omluven 

irský vlkodav omluven 

P ČMKU bere na vědomí výsledky zkoušek 
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Praktické rozšiřovací zkoušky  

Jednotlivá plemena: 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

praktická zk., místo konání, P/N* 

Chrpová Veronika chodský pes 13.12.2022, P Duo CACIB, 28.01.2023, P 

Hermannn Pavel 

irský setr 06.09.2022, P Duo CACIB, 29.01.2023, P 

pointer 06.09.2022, P 

Duo  CACIB, 29.01.2023, P, nelze 
přiznat aprobaci, rozhodčí nesplnil 
podmínku danou řádem čl. IV bod 
1e) 

Nahodil, MUDr. František český fousek 29.09.2022, P Duo CACIB, 28.01.2023, P 

Müllerová, Mgr. Jana 
anglický chrt 29.09.2022, P Duo CACIB, 28.01.2023, P 

saluki 29.09.2022, P Duo CACIB, 29.01.2023, P 

Švarcová Monika 
australský 
ovčák 

07.09.2022, P NVP Brno, 07.01.2023, P 

P ČMKU jmenuje výše uvedené rozhodčí, kteří splnili podmínky. 

 

Skupiny FCI: 

Rybárová Václava FCI sk. I 
13.07.21;18.10.21;20.04.22;2
6.05.22;02.08.22;06.09.22, 
P 

Kraj. Výst. Litoměřice 15.10.22, P; Duo 
CACIB Brno 29.01.2023, P 

P ČMKU jmenuje V. Rybárovou rozhodčí na sk. I FCI 

 

Návrhy KR          PŘÍLOHA 1 

Schváleno jednomyslně  

 

Návrh M. Václavíka: Na OV a KV může být s písemným souhlasem předsedy KR provedena hospitace u 

málopočetných plemen na nižším počtu jedinců nežli 5  

Změna řádu pro jmenování rozhodčích, čl. III, příprava čekatelů, bod c: …V případě hospitací na oblastních 

a krajských výstavách musí být přihlášeno nejméně 5 jedinců plemene, na které se hospituje. U 

málopočetných plemen může být provedena hospitace na nižším počtu jedinců nežli 5, s písemným 

souhlasem předsedy KR – k připomínkování 

Schváleno jednomyslně  

 

Zápis z jednání Rady plemenných knih 21.2.2023     PŘÍLOHA 2 

Ad 4)   P ČMKU v souladu se zápisním řádem ČMKU čl. XVI/1 pozastavuje zápis štěňat na CHS  ALDARON a vyzve 

chovatelku k vyjádření. Dále se bude případem zabývat po obdržení vyjádření. 

Ad 5)  P ČMKU v souladu se zápisním řádem ČMKU čl. XVI/1 pozastavuje zápis štěňat na CHS LADY KONGO na 

dobu neurčitou 

Ad 6)  P ČMKU v souladu se zápisním řádem ČMKU čl. XVI/1  pozastavuje zápis štěňat na CHS PEARL PUPPI do 

doby doručení podkladů k uvedenému vrhu.  

Zápis z RPK schválen jednomyslně  

 

FCI komise pro kontinentální ohaře       PŘÍLOHA 3 

P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek je možné poskytnout 

 

 

2. Ekonomika ČMKU   

Předseda seznámil P ČMKU s výsledky hospodaření, které budou součástí materiálů pro valnou hromadu 
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3. Valná hromada 18.3.2023 
 

Předseda ČMKU informoval o zajištění technického vybavení, občerstvení a dalšího zajištění akce.   

 

 

4. DR ČMKU 
 

 CHS MORAVSKÝ KLENOT – schůzka s klubem proběhla 21.2.2023, KCHŠ souhlasil s vystavením PP; jednání 

o postihu nemá vliv na vystavení PP. Přihláška k zápisu štěňat již byla doručena na ČMKU. Ukončeno.  

 

 KPPPK, z.s. – klub změnil standard plemene, což FCI v době prozatímního uznání nepovoluje. DR ČMKU 

neakceptuje změnu standardu, navrhla klubu zneplatnit jedince neuchovněné podle nového ustanovení 

standardu a znovu bonitovat. Klub byl dále požádán o souhlas s účastí H. Matějekové na členské schůzi 

4.3.2023 

 

 Stížnost na posuzování rozhodčího, který posoudil bonitaci při MVP v Brně – porušení řádu pro jmenování 

rozhodčích. Postoupeno k projednání nové komise pro rozhodčí. Výsledky bonitace považuje P ČMKU za 

platné.  

 

 V r. 2023 proběhla kontrola plemenné knihy č. 3 ČMKJ, čímž jsou za volební období zkontrolována 

všechna pracoviště PK ČMKU. 

 

5. Došlá pošta 

1/2/23 KCH italských chrtíků žádá o přijetí za prozatímního člena. Jedná se o klub, který byl členem ČMKU 

prostřednictvím SKK. Klub podal SKK oznámení o ukončení členství v SKK.  

Schváleno jednomyslně – klub byl přijat za prozatímního člena ČMKU. 

 

2/2/23 KCHMPP, L.P. - žádost o zastřešení non-FCI plemene Chinese Chongquing Dog. Podmínky Zápisního řádu 

byly splněny, předložen standard ze země původu (Čína) a PP z Litvy.  

 Schváleno jednomyslně - Chinese Chongquing Dog byl přijat jako FCI neuznané plemeno do ČMKU. 

 

3/2/23 K.K.S. - žádost o partnerství při vydání publikace Psí život mezi paragrafy – vzhledem k tomu, že ČMKU 

nezná obsah publikace, nemůže se stát partnerem pro její vydání. ČMKU má zájem se s publikací seznámit.  

Schváleno jednomyslně  

 

4/2/23 žádosti o omezenou registraci: 

 K. přátel chodského psa – nechtěné nakrytí neuchovněné feny chodského psa Cana Abakukesme 

Schváleno jednomyslně  

 CHS ABONITO – čivava Olivie Choco Abonito již v 5 měsících vykazuje váhu, která je vylučující vadou dle 

standardu 

 Schváleno jednomyslně  

 

5/2/23 D.O. - stížnost na KCH bišonků – P ČMKU vyžádá stanovisko klubu na popsané chovatelské praktiky. 

Ekonomika klubu je v kompetenci klubu a jeho výkonných orgánů (zejména členské schůze). 

 Schváleno jednomyslně  
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6/2/23 Žádosti o NVP a MVP 2024: 

 KJČR: NVP Mladá Boleslav 20.-21.7. 

  MVP Interdog Mladá Boleslav 17.-18.8. (náhradní termín 24.-25.8.) 

 MSKS: NVP Brněnská 6.-7.1. 

 ČMKU: NVP Špilberka 30.-31.3. (náhradní termín 6.-7.4.) 

  MVP Litoměřice 25.-26.5. 

 Schváleno jednomyslně, mezinárodní výstavy podléhají schválení FCI 

 

7/2/23 K. ruský toy – žádost o klubové výstavy 2023 

 KV s KV a CAC 14.10. Stříbrný rybník, Hradec Králové 

 KV bez KV s CAC 1.4. Chržín 

 Schváleno jednomyslně  

 

8/2/23 Odebrání titulů neudělených v souladu s výstavním řádem:  

 chovatelská skupina EILATAN – ve skupině byla zařazena fena, která nepochází z uvedené CHS 

P ČMKU ruší 1. místo získané na MVP DuoCACIB 28.1.2023  

Schváleno jednomyslně  

 soutěž párů, border teriér, Criss Cross zpod Chlumských hájů a Ayreen Levočské peklo – jedinci nejsou 

v majetku stejného majitele 

P ČMKU ruší 2. místo v soutěži párů získané na NVP Brněnská 7.1.2023 

  Schváleno jednomyslně; pokud by se problém opakoval, může dojít k zákazu účasti na výstavách 

 

9/2/23 KCH chrtů – předložen nový standard plemene dlouhosrstý vipet (v ČJ) zastřešený VDH 

 P ČMKU bere na vědomí 

  

10/2/23 KCH teriérů – v r. 2024 klub oslaví 100 let od založení, žádá o povolení Jubilejní speciální výstavy s CAC v r. 

2024 pro plemena v klubu zastřešená 

 Schváleno jednomyslně 

 

11/2/23 Žádosti o povolení výjimek při inseminaci  a doložení DNA    PŘÍLOHA 4  

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

normativy FCI, ČMKU a chovatelských klubů 

 

12/2/23  Bígl klub – dotaz na provozování Iniciativy Bígl v nouzi v rámci chovatelského klubu – P ČMKU vznese 

dotaz na právního zástupce ČMKU.  

 

13/2/23 Interdog Bohemia – žádost o změnu termínu dostihu s CACT z 23.9. na 24.9.2023. 

 Schváleno jednomyslně  

 

6. Různé  
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USNESENÍ 

 

181/02/23 P ČMKU jmenovalo rozhodčí pro plemena: 

příjmení jméno plemeno 

Chrpová Veronika chodský pes 

Hermannn Pavel irský setr 

Nahodil, MUDr. František český fousek 

Müllerová, Mgr. Jana 
anglický chrt 

saluki 

Švarcová Monika 
australský 
ovčák 

182/02/23 P ČMKU jmenovalo V. Rybárovou rozhodčí na sk. I FCI 

183/02/23 P ČMKU v souladu se zápisním řádem ČMKU čl. XVI/1 dočasně pozastavilo zápis štěňat na CHS  

ALDARON 

184/02/23 P ČMKU v souladu se zápisním řádem ČMKU čl. XVI/1 pozastavuje zápis štěňat na CHS LADY 

KONGO na dobu neurčitou 

185/02/23 P ČMKU v souladu se zápisním řádem ČMKU čl. XVI/1  pozastavuje zápis štěňat na CHS PEARL 

PUPPI do doby doručení podkladů k uvedenému vrhu.  

186/02/23 P ČMKU v souladu se stanovami ČMKU čl. 3 přijalo KCH italských chrtíků za prozatímního člena 

ČMKU s platností od 1.3.2023. 

187/02/23 P ČMKU přijalo FCI neuznané plemeno Chinese Chongquing Dog  

188/02/23 P ČMKU ruší udělené tituly: 

1. chovatelská skupina EILATAN – 1. místo v chovatelských skupinách udělené na MVP DuoCACIB 

28.1.2023  

2. soutěž párů, border teriér, Criss Cross zpod Chlumských hájů a Ayreen Levočské peklo – 2. 

místo v soutěži párů udělené na NVP Brněnská 7.1.2023 

   

 

 

 

 

 

 

Zasedání ukončeno:   16:20 

Příští zasedání:   nově zvolené P ČMKU po XVII. VH ČMKU   

Zapsala:   I. Jarošová 

Za správnost:   MVDr. L. Široký   

 

 

  


