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Zápis č. 20 

z jednání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU)  28. července 2021, Hluboká nad Vltavou  

 

Přítomni:  

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

Vondrouš 

Omluvena:  J. Kudrnáčová 

Za 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 2021 

4. Světová výstava psů Brno 

5. DR ČMKU  

6. Došlá pošta 

7. Různé 

 

 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 

7/12/19 Případ zfalšovaných potvrzení DKK a DLK u tibetských dog (Klub tibetské dogy ČR - KTD) – P ČMKU 

doporučilo KTD prověřit platnost certifikátů vyšetření u uchovněných jedinců a výsledek předložit P 

ČMKU.  

KTD podal P ČMKU informaci, šetření probíhá. 

 

12/3/21 KCH collií a sheltií – žádost o zařazení mezi přímé členy ČMKU – P ČMKU nemá námitky vůči zařazení 

klubu mezi prozatímní členy ČMKU. Klub je členem SKK - zařazení mezi prozatímní členy je možné provést 

k datu ukončení členství klubu v SKK. P ČMKU k dnešnímu datu neobdrželo ukončení smlouvy KCH collií a 

sheltií v SKK, klub tedy není možné zařadit mezi prozatímní členy.  

 

1/6/21 ČKS a Tiberan terrier club (oprava chybného údaje v zápise č. 19) - žádost o změnu ZŘ ve věci 1 vrh/1  

V závislosti na ukončeném připomínkové řízení P ČMKU schvaluje následující úpravu: 

Maximální počet vrhů u chovné feny jsou 3 za období 24 měsíců, a to včetně vrhů, kdy fena porodí pouze 
jedno štěně (i mrtvé); ideální počet je jeden vrh ročně. Je v pravomoci chovatelského klubu tyto požadavky 
na maximální počet vrhů svými vnitřními předpisy zpřísnit.   
Schváleno jednomyslně  
 

5/5/21  D.K. – vícebarevný pudl/kudrnatý vícebarevný pes – vzhledem k přechodnému období P ČMKU povolilo  

výjimku pro požadovanou úpravu PP, chovatelka upravené PP obdržela. 

 

2/6/21 V.H. + 36 spolužadatelů – žádost o zastřešení plemene dalmatin v jiném klubu pro odstoupení většiny 

členů výboru - doložen zápis z členské schůze, kde nový výbor nebyl zvolen. V aplikaci Justice uvedeno 

pouze odstoupení předsedy. Stávající  statutár bude pozván k osobnímu jednání před příštím zasedáním 

P ČMKU.  

Schváleno jednomyslně  
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2. Zprávy z komisí 

Zápis z jednání Dostihové a coursingové komise 10.6.2021     PŘÍLOHA 1 

Schváleno jednomyslně  

 

Zápis z jednání Komise pro rozhodčí 20.7.2021      PŘÍLOHA 2  

Schváleno jednomyslně  

 

KR předkládá žádosti o rozšíření aprobací:  

M. Klivarová  - stafordšírský bulteriér 

K. Frank – německý krátkosrstý ohař, český fousek, výmarský ohař 

L. Zeman – salašničtí psi – hospitační listy budou vystaveny po ukončení kníračů 

Schváleno jednomyslně  

 

Změna řádu pro rozhodčí         PŘÍLOHA 3 

Změna byla provedena v souladu s úpravou mezinárodního řádu FCI, nepřísluší k připomínkování 

 

Rozšiřovací teoretické zkoušky 22.6.2021 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

Eichacker, MVDr. Klára italský chrtík prospěla 

Nováková, Ing. Zuzana 

boloňský psík prospěla 

lhasa apso prospěla 

maltézský psík prospěla 

pekingský palácový psík prospěla 

tibetský španěl prospěla 

Kadlec Jakub 
japan chin neprospěl 

pekingský palácový psík prospěl 

Beránková Svatava německý špic omluvena 

Frnčo Ladislav 

australský honácký pes prospěl 

australská kelpie prospěl 

kolie dlouhosrstá prospěl 

kolie krátkosrstá prospěl 

šeltie prospěl 

Hegr Klivarová Martina 
irish soft coated wheaten teriér prospěla 

welsh teriér prospěla 

P ČMKU bere na vědomí 

 

Rozšiřovací  teoretické zkoušky 13.7.2021 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

Beránková Svatava 
německý špic prospěla 

shiba prospěla 

Brůžková, Bc. Alena 

anglický setr prospěla 

gordon setr prospěla 

irský červenobílý setr prospěla 

Frank Karel 

anglický kokršpaněl prospěl 

bernský salašnický pes prospěl 

hovawart prospěl 

Frnčo Ladislav 

briard prospěl 

flanderský bouvier prospěl 

katalánský ovčák prospěl 

miniaturní americký ovčák prospěl 

mudi prospěl 

Rybárová, Mgr. Václava border kolie prospěla 
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holandský ovčák prospěla 

polský ovčák nížinný prospěla 

saarlosův vlčák prospěla 

Brožová Petra svatobernardský pes neprospěla 

Grygarová Alexandra pražský krysařík prospěla 

Mervová, Ing. Darina 

bernský salašnický pes neprospěla 

leonberger neprospěla 

pyrenejský horský pes prospěla 

Müllerová Jana 
afgánský chrt prospěla 

barzoj prospěla 

Peroutka Ladislav australská kelpie prospěla 

Leinveber Tomáš 

hovawart prospěl 

italský corso pes prospěl 

kavkazský pastevecký pes prospěl 

pyrenejský horský pes prospěl 

pyrenejský mastin prospěl 

P ČMKU bere na vědomí 

 

Rozšiřovací praktické zkoušky 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 

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

Beránková Svatava shiba 13.07.2021, P NVP Mladá Boleslav 18.07.2021, P 

Frank Karel 

anglický kokršpaněl 13.07.2021, P NVP Mladá Boleslav 18.07.2021 P 

bernský salašnický pes 13.07.2021, P NVP Mladá Boleslav 18.07.2021, P 

hovawart 13.07.2021, P NVP Mladá Boleslav 18.07.2021, P 

Grygarová Alexandra pražský krysařík 13.07.2021, P NVP Mladá Boleslav 18.07.2021, P 

Hegr 
Klivarová 

Martina 

irish soft coated wheaten 
teriér 

22.06.2021, P NVP Mladá Boleslav 17.07.2021, P 

welsh teriér 22.06.2021, P NVP Mladá Boleslav 17.07.2021, P 

Kadlec Jakub pekingský palácový psík 22.06.2021, P KVP Stehelčeves 6.7.2021, P 

P ČMKU jmenuje tyto rozhodčí na výše uvedená plemena 

Schváleno jednomyslně  

 

Praktické zkoušky pro skupinové rozhodčí 

příjmení jméno skupina 
teoretická zk. 

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

Černohubová, 
Ing. 

Iva IV 12.05.2021, P KVP Konopiště 20.6.2021, P  

Kubeš Robert X 12.05.2021, P NVP Klatovy 04.07.2021, P 

P ČMKU jmenuje tyto rozhodčí skupinovými rozhodčími pro výše uvedené skupiny FCI 

Schváleno jednomyslně  

 

Komise pasení         

Žádost o změnu pořadatele MČR v TS pro r. 2021 – areál Těně 

Schváleno jednomyslně  

 

 

 

 

 

3. Ekonomika ČMKU 

Předseda seznámil přítomné se stavem ekonomiky ČMKU do 5/2021  
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4. Světová výstava 2021 v Brně 

WDS proběhne v pavilonech C, F, G, V 

30.7. bude na wds2021.cz zveřejněn aktualizovaný seznam rozhodčích a prodloužení uzávěrky do 10.8.2021   

 

 

5. DR ČMKU 
 

• Mops klub – stížnost na nepřijetí přihlášky DR ČMKU dala na zvážení, aby se výstavní komise zabývala 

možností upravit VŘ tak, aby nepřijetí přihlášky bylo podmíněno uvedením důvodu  - P ČMKU konstatuje, že 

formulace výstavního řádu vychází z normativů FCI  

• export štěňat Z LEJANCU do Irska - případ je v šetření 

• stížnost na rozhodnutí P ČMKU ve věci přijetí Klubu chovatelů německých špiců MSKS – bude předmětem 

dalších jednání 

 

6. Došlá pošta  

1/7/21 K. málopočetných dogovitých plemen psů, z.s. – žádost o prošetření zneužití klubových razítek CHS 

HOUSE PARROT, zmanipulované zápisy DKK a DLK v PP, nesouhlasící podpisy, chybějící výstavy, 

rozhodčím nepotvrzené bonitace.  

P ČMKU na základě předložené dokumentace v souladu se Zápisním řádem  

ČMKU X/9 pozastavuje zápis štěňat v CHS HOUSE PARROT včetně zákazu chovu na chovných jedincích v 

majetku chovatele do odvolání. Chovatel bude požádán o písemné vyjádření. 

  

2/7/21  KCH špiců – žádost o rozdělení barevných rázů velkého špice na klubových a speciálních výstavách na 

bílá – černá – hnědá (úprava přílohy k výstavnímu řádu). KCH německých špiců nemá námitek. 

Schváleno jednomyslně  

3/7/21 ČKS – žádost o nominační výstavu  na Crufts, P ČMKU souhlasí, nominační výstava 15.4.2022 

 

4/7/21 V.S. + chovatelé a majitelé plemene jakutská lajka – žádost o přeřazení jakutské lajky do K. severských 

plemen. Sekretariát požádá o vyjádření oba kluby, bude předmětem dalšího jednání 

 

5/7/21 Žádost o omezenou registraci slovenský čuvač č. 3385 a 3386 (vrozená vada jícnu) 

Schváleno jednomyslně  

6/7/21 Žádosti o povolení výjimky při inseminaci      PŘÍLOHA 4 

Schváleno jednomyslně, inseminace musí být provedeny v souladu s normativy FCI, ČMKU a 

chovatelských klubů 

 

7/7/21 ČKS – žádost o MVP 17.-18.9.2022 (1 CACIB) 

Schváleno jednomyslně; vzhledem k tomu, že o výstavu nebylo požádáno v souladu s termíny danými 

výstavním řádem ČMKU, neplatí pro tuto výstavu chráněný termín.  

P ČMKU žádá pořadatele MV a NV o důsledné dodržování hlášení termínů v souladu s VŘ. 

8/7/21 ČMKJ – žádost o zařazení zkoušky z norování do směrnice pro vystavení certifikátu (národní certifikát) 

pro plemeno miniaturní bulteriér 

 Schváleno jednomyslně  
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7. Různé 
• Pes roku 2021 – bude se počítat z výstav 2021, za ocenění z WDS budou zvlášť body. Tabulka bude připravena 

ke zveřejnění.  

• Mladý vystavovatel – bude se počítat z dosažených bodů za r. 2020 a 2021 

 

 

 

 

USNESENÍ 

 

100/07/21 P ČMKU schvaluje úpravu Zápisního řádu ČMKU Článek I, bod 1b) v tomto znění: 
Maximální počet vrhů u chovné feny jsou 3 za období 24 měsíců, a to včetně vrhů, kdy fena porodí 
pouze jedno štěně (i mrtvé); ideální počet je jeden vrh ročně. Je v pravomoci chovatelského klubu 
tyto požadavky na maximální počet vrhů svými vnitřními předpisy zpřísnit.   

 

101/07/21 P ČMKU schválilo úpravu Řádu pro rozhodčí ČL.  IV. Podmínky rozšíření kvalifikace rozhodčích a čl. 
VII. Práva a povinnosti rozhodčích, bod 2) a -  Přijetí pozvání (viz příloha výše) 

 
102/07/21 P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU X/9 pozastavilo zápis štěňat v CHS HOUSE PARROT 

včetně zákazu chovu na chovných jedincích v majetku chovatele do odvolání. 
 
103/07/21 P ČMKU schválilo rozdělení barevných rázů velkého špice na klubových a speciálních výstavách na 

bílá – černá – hnědá (úprava přílohy k výstavnímu řádu) 

 

104/07/21 P ČMKU schválilo zařazení zkoušky z norování do směrnice pro vystavení certifikátu (národní 

certifikát) pro plemeno miniaturní bulteriér (úprava směrnice) 

 

105/07/21 P ČMKU jmenuje rozhodčí pro plemena: 

příjmení jméno plemeno 

Beránková Svatava shiba 

Frank Karel 

anglický kokršpaněl 

bernský salašnický pes 

hovawart 

Grygarová Alexandra pražský krysařík 

Hegr Klivarová Martina 
irish soft coated wheaten teriér 

welsh teriér 

Kadlec Jakub pekingský palácový psík 

 

106/07/21 P ČMKU jmenuje skupinové rozhodčí: 

příjmení jméno skupina 

Černohubová, Ing. Iva IV 

Kubeš Robert X 

 

 

Zasedání ukončeno:   16:00 

Příští zasedání:   středa 17.8.2021 od 11:00 Hluboká 

Zapsala:   I. Jarošová 

Za správnost:   MVDr. L. Široký    


