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Zápis č. 36 

ze společného zasedání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) a dozorčí rady ČMKU (DR 

ČMKU) dne 5.12.2018 v Brně 

 

Přítomni:  

P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, I. Nováková, M. Kašpar, J. Janda, Ing. P. Pletka, J. 

Kudrnáčová, O. Vondrouš 

DR ČMKU: M. Krinke, H. Matějeková, P. Márová, P. Kalaš 

Nepřítomen:  Ing. R. Fiala  

Tisková mluvčí ČMKU:  V. Tichá 

 

Program:  

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání  

2. Zprávy z komisí ČMKU, FCI 

3. Ekonomika ČMKU za rok 2018 a rozpočet na rok 2019 

4. Valná hromada ČMKU  

5. Došlá pošta 

6. Různé 

 

  

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 

Vědecká komise, plemena žádající o uznání – 18.9.2018 proběhla schůzka se zástupci KPPPK, na které byla 

shrnuta stávající situace. KPPPK se zavázal nejpozději do 18.3.2019 předat nové linie/rodiny, aby mohly být 

v řádném termínu předloženy k jednání vědecké komisi FCI. 

 

• Postupy při registraci změn stávajících plemenných standardů českých neuznaných plemen – pražský 

krysařík – proběhla kontrola předaných standardů v české a anglické verzi, AJ verze je v pořádku 

(schválena jednomyslně) a může být předána FCI. Je nutné, aby ČJ verze odpovídala AJ verzi, P ČMKU 

předalo klubu k opravě. Vzhledem k drobným posledním úpravám ze strany FCI se na standardu dále 

pracuje.  

12/8/18 Projednání případu německého boxera Willi Jisuko (CMKU/BOX/15863/16), který napadl jiné psy 22.4.2018 

na MVP v Českých Budějovicích a 15.7.2018 na NVP v Mladé Boleslavi – majitel bude pozván na jednání 

Komise pro rozhodčí 19.12.2018 

 
5/10/18 Podnět k prošetření podvodného jednání – záměna psů na výstavách a loveckých zkouškách – případ je 

dále v řešení. P ČMKU vyžádá vyjádření veterinárního lékaře, který provedl záměnu čísel při tetování psa.  
 
8/10/18 Žádost Klubu chovatelů naháčů o kontrolu standardu peruánského naháče a jeho překladu v souvislosti 

s chovem na osrstěných jedincích – P ČMKU konstatuje, že překlad standardu odpovídá originálnímu 
standardu a vykládá znění standardu tak, že chov je možný pouze na osrstěných jedincích narozených ze 
spojení dvou jedinců bez srsti. Pro potvrzení správnosti výkladu standardu požádala ČMKU o vyjádření 
zemi původu plemene, vyžádáno detailní vysvětlení – zatím bez odpovědi. 

 
10/10/18 Stížnost na článek stanov Klubu chovatelů belgických ovčáků v českých zemích týkající se smluv 

s nečleny, které je v rozporu se Zápisním řádem ČMKU. ČMKU vyzvala klub k vyjádření, které bylo 
dodáno. 

 P ČMKU konstatuje, že stanovy klubu odporují předpisům ČMKU – bylo konzultováno s právníkem. 
Klub byl vyzván, aby uvedl své stanovy do souladu s předpisy FCI. P ČMKU doporučuje uskutečnit 
členskou schůzi do 1.3.2019. 
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1/1/18 Žádost CHS ROZÁRKA o obnovení zápisu štěňat na CHS – na základě vyjádření KVS P ČMKU ruší zákaz 

zápisů štěňat na CHS ROZÁRKA a uvolňuje chov na chovných jedincích v majetku chovatelky s 

platností od 1.1.2019. 

Schváleno jednomyslně  

 

1/11/18 Stížnost I. Fremrové na nekorektní postup KCHMPP (neuznání platné chovnosti, nevystavení krycích 

listů) – P ČMKU konstatuje, že bonitační podmínky klubu byly splněné. Sekretariát se dotázal KCHMPP na 

důvody nevystavení krycích listů, dosud nezodpovězeno, zaurgovat. 

 

5/11/18 Českomoravský klub Cane Corso - žádost o pozastavení činnosti klubu - byl předložen řádný zápis 

z členské schůze a složení nově zvoleného výboru včetně platného zápisu ve spolkovém rejstříku.  P 

ČMKU neshledalo důvod k pozastavení činnosti klubu a požadované vypovězení smlouvy s plemennou 

knihou a nový výbor akceptovalo.  

Schváleno jednomyslně  

 

2. Zprávy z komisí 
 

Komise pro rozhodčí  

Zápis z teoretických rozšiřovacích zkoušek 21.11.2018 

příjmení jméno Plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

Plundra Milan 
bernský salašnický pes prospěl 

Landseer prospěl 

Rybárová Václava 

americký buldok prospěla 

Boerboel prospěla 

kontinentální buldok prospěla 

louisianský leopardí pes prospěla 

Odis prospěla 

Klímová Lenka 

australská kelpie prospěla 

border kolie prospěla 

welsh corgi cardigan prospěla 

welsh corgi pembroke prospěla 

Ovesná, 
RNDr. 

Jaroslava 

australská kelpie prospěla 

bearded kolie prospěla 

Beauceron prospěla 

belgický ovčák prospěla 

Bobtail prospěla 

československý vlčák prospěla 

kolie krátkosrstá prospěla 

saarlosův vlčák prospěla 

slovenský čuvač prospěla 

Grygarová Alexandra 

Komondor prospěla 

Kuvasz prospěla 

Mudi prospěla 

Pumi prospěla 

Puli prospěla 

Frnčová Lenka 

anglický chrt prospěla 

italský chrtík prospěla 

maďarský chrt prospěla 

polský chrt prospěla 
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Saluki prospěla 

Sloughi prospěla 

španělský galgo prospěla 

Frnčo Ladislav Jezevčík prospěl 

P ČMKU bere na vědomí výsledky zkoušek. 

 

Zápis z teoretických rozšiřovacích zkoušek 22.11.2018 

příjmení jméno Plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

Janická Stanislava lagotto romagnolo prospěla 

Kadlec Jakub 
kavalír King Charles španěl omluven 

Pudl omluven 

Jemelková, 
PhDr. 

Simona 

belgický grifonek prospěla 

Brabantík prospěla 

bruselský grifonek prospěla 

kavalír King Charles španěl prospěla 

King Charles španěl prospěla 

Bušta Jan 
Bišonek prospěl 

Čivava prospěl 

Kočová, 
MVDr. 

Jana 

německý ohař krátkosrstý prospěla 

německý ohař drátosrstý prospěla 

slovenský ohař prospěla 

Dvořák, 
RNDr. 

Petr 

italský spinone prospěl 

irský červenobílý setr prospěl 

německý ohař dlouhosrstý prospěl 

velký münsterlandský ohař prospěl 

Novák Josef 

gordon setr prospěl 

irský červenobílý setr prospěl 

maďarský ohař drátosrstý prospěl 

maďarský ohař krátkosrstý prospěl 

výmarský ohař prospěl 

Kubeš Robert 

dandie Dinmont teriér prospěl 

Erdelteriér prospěl 

sealyham teriér prospěl 

americký stafordšírský teriér prospěl 

manchester teriér prospěl 

německý lovecký teriér prospěl 

Mervová, Ing. Darina 

americký vodní španěl prospěla 

Barbet prospěla 

field španěl prospěla 

irský vodní španěl prospěla 

sussex španěl prospěla 

španělský vodní pes prospěla 

Wetterhound prospěla 

Rybárová, 
Mgr. 

Václava 

český horský pes prospěla 

moskevský strážní pes prospěla 

patterdale teriér prospěla 

pudl vícebarevný prospěla 

ruská barevná bolonka prospěla 

Nováková Iveta 

ardenský bouvier prospěla 

Beauceron prospěla 

slovenský čuvač prospěla 

Ovesná, Jaroslava Komondor prospěla 
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RNDr. Doc Kuvasz prospěla 

Mudi prospěla 

podhalaňský ovčák prospěla 

Pumi prospěla 

Puli prospěla 

pyrenejský ovčák s dlouhou srstí 
v obličeji prospěla 

P ČMKU bere na vědomí výsledky zkoušek. 

 

Praktické rozšiřovací zkoušky  

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl praktická zk., místo konání, P/N* 

Plundra 
  

Milan 
  

bernský 
salašnický pes 21.11.2018,  P MVP Praha 02.12.2018, P 

landseer 21.11.2018,  P MVP Praha 02.12.2018, P 

Čermáková 
  
  

Michaela 
  
  

belgický 
grifonek 13.06.2018, P MVP Praha 02.12.2018, P 

bruselský 
grifonek 13.06.2018, P MVP Praha 02.12.2018, P 

brabantík 13.06.2018, P MVP Praha 02.12.2018, P 

P ČMKU jmenuje výše uvedené rozhodčí pro uvedená plemena 

 

Praktické rozšiřovací zkoušky na skupinu 

Janda Jiří FCI skupina II 
14.03.18; 21.03.18; 
30.05.18; 02.11.17; P 

MVP Mladá Boleslav 26.08.18; 
MVP České Bud. 07.10.18;  MVP 
Praha 02.12.18, P 

Dvořák, RNDr. Petr FCI skupina VII 
22.11.18; 30.5.18; 
22.06.17, P MVP Praha 02.12.18, P 

P ČMKU jmenuje výše uvedené rozhodčí pro skupiny FCI 

 

Závěrečné teoretické zkoušky čekatelů 5.12.2018 

příjmení jméno  Plemeno prospěl/neprospěl 

Fagoš Robert německý boxer prospěl 

Frank Karel Rotvajler prospěl 

Hlavatý René tibetská doga prospěl 

Hulíková Kateřina irský setr prospěla 

Chovancová Hana bernský salašnický pes prospěla 

Illová Eva německý ohař krátkosrstý neprospěla 

Jendřejčíková Kateřina Knírač prospěla 

Králíková Jana west highland white teriér neprospěla 

Mrňáková Zuzana belgický ovčák prospěla 

Netíková Markéta kerry blue teriér nezúčastnila se 

Studýnková, Ing. Lucie anglický setr neprospěla 

Šiklová Veronika saluki  neprospěla 

Švarcová Monika border kolie prospěla 

Tetřevová Renata anglický špringršpaněl prospěla 

Vácha, Ing. Silvie rhodéský ridgeback prospěla 

Zeman Lukáš  novofundlandský pes prospěl 

Zuranová Ivana stafordšírský bullteriér neprospěla 

Žampachová Dana americká akita prospěla 

P ČMKU bere výsledky zkoušek na vědomí 

 

S. Beránková – žádost o posuzování soutěží na MVP (štěňata, dorost, páry, chovatelské stanice, veteráni) 



 5 

Schváleno jednomyslně, P ČMKU jmenuje V. Beránkovou rozhodčí pro výše uvedené soutěže 

 

Rozhodčí navržení na rozšiřování v rámci FCI skupin 
MUDr. Tadeáš Maślanka – FCI skupina X (barzoj – 3 hospitace, azavak, sloughi – hospitace na výstavě 
pořádané klubem) 
Ing. Iva Černohubová – FCI skupina VII 

Schváleno jednomyslně  

  

J. Zdařil doplnil podklady, může být pozván na vstupní zkoušky 14.12.2018 s podmínkou, že bude 

akceptovat zkrácený termín pro přípravu ke zkouškám.  

Schváleno jednomyslně  

 

Odvolání MVDr. A. Fiedlera proti rozhodnutí P ČMKU - P ČMKU odvolání prověřilo a konstatuje, že 

dodané podklady neodpovídají Řádu pro jmenování rozhodčích, čl. III. písmene d) bodu 2.  

Odvolání bylo zamítnuto   

 

Rozšiřovací zkoušky se budou konat 9.1.2019 od 9:00 

 

Komise pro pasení  

Zápis z mimořádného jednání dne 22.11.2018      PŘÍLOHA 1 

P ČMKU bere na vědomí 

 

Zápis ze zasedání dne 13.10.2018       PŘÍLOHA 2 

P ČMKU schvaluje jmenování Daniely Rájové mezinárodní rozhodčí úrovně CS3 

P ČMKU schvaluje rozšíření seznamu plemen pro pasení o národní plemena a související úpravu směrnice 

pro certifikáty.  

Zápis schválen jednomyslně  

 

Zápis ze zasedání dne 30.11.2018       PŘÍLOHA 3 

P ČMKU na návrh KP jmenuje předsedkyni KP Lucii Jetmarovou 

P ČMKU na návrh KP jmenuje novou členku KP Moniku Vrbovou 

Zápis schválen jednomyslně s výjimkou finančních záležitostí a rozpočtu. Budou předmětem dalšího 

jednání s předsedkyní KP. 

 

Dostihová a coursingová komise 

P ČMKU konstatuje, že nedostává zápisy z jednání DaCK ani informace o měření. Sekretariát vyzve DaCK 

k součinnosti. 

 

Výcviková komise 

P ČMKU konstatuje, že nedostává zápisy z jednání výcvikové komise ani informace o výsledcích z akcí. 

Sekretariát vyzve VK k součinnosti. 

 

Dozorčí rada ČMKU 

Smlouva s pojišťovnou (pojištění rozhodčích) – řeší se s další pojišťovnou, úkol pro příští P ČMKU  

DR ČMKU poděkovala P ČMKU za spolupráci 
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3. Ekonomika  
• Předseda ČMKU seznámil členy P ČMKU s hospodařením do 11/18 

• Předseda ČMKU předložil vyrovnaný rozpočet na rok 2019  

Rozpočet schválen jednomyslně  

 

 

4. Valná  hromada 

16.1.2019 je uzávěrka zaslaných delegátů a kandidátů, všechny členské subjekty osloveny. 

 

 

5. Došlá pošta 

1/12/18  KCH italských chrtíků, z.s. – žádost o stanovisko týkající se bonitací, návod na postup pro 

chovatelské kluby – P ČMKU doporučuje, aby záznam o započaté bonitaci byl zapsán do PP i za 

předpokladu, že nebyla dokončena, tento postup by měly kluby ošetřit v bonitačním řádu. Je-li 

bonitace v jednom klubu započata, musí být v tomtéž klubu i dokončena, výsledek bonitace musí 

druhý klub akceptovat. O chovných i nechovných jedincích by se měly kluby vzájemně informovat. 

Schváleno jednomyslně  

 

2/12/18  KCH výmarských ohařů, z.s. – klub informoval P ČMKU o opatřeních přijatých v chovu a o 

prováděných vyšetření. 

P ČMKU bere na vědomí 

 

3/12/18 ČMKJ – kalendář CACT, CACIT akcí 2019      PŘÍLOHA 4 

Schváleno jednomyslně, schválení CACIT podléhá FCI 

 

4/12/18  Informace o neplatném razítku na přihláškách k zápisu štěňat KCH kavalír a King Charles španělů 

– hlavní poradkyně chovu + příslušní chovatelé budou pozváni na jednání 3.1.2019 od 10, I. 

Nováková, V. Tichá, Ing. J. Kubeš  

Schváleno jednomyslně  

 

5/12/18 Komise pro pasení - kalendář CACT, CACITR akcí 2019     PŘÍLOHA 5 

Schváleno jednomyslně, schválení CACITR podléhá FCI 

 

6/12/18 Žádost Ing. R. Loučky o ukončení funkce delegáta FCI pro pasení 

P ČMKU akceptuje, případný nový delegát může být navržen po valné hromadě. 

  

7/12/18  Staffordshire bull terrier CZ, z.s. – žádost o neposuzování plemene stafordšírský bulteriér na 
stole – P ČMKU konstatuje, že řády FCI a ČMKU neurčují metodiku, v jakých případech se mají 
plemena na stole posuzovat, podmínky pro posuzování určuje vždy rozhodčí, vystavovatel je 
povinen dbát pokynů rozhodčího 
Schváleno jednomyslně, viz Výstavní řád ČMKU, Článek 14 - Práva a povinnosti vystavovatele, 
Vystavovatel má tyto povinnosti: … 
f) nastoupit se psem včas do výstavního kruhu a předvést psa tak, aby mohl být co nejlépe 
rozhodčím posouzen  
g) dbát pokynů rozhodčího 

 
 

6. Různé 
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• Předseda ČMKU dostal pozvaní na výstavu NITRADOG – proběhne jednání o rozhodčích na WDS 2021 

• Žádost Rottweiler klubu ČR o povolení výjimky při pořádání speciální výstavy a mistrovství republiky 

v termínu 7.4.2019 

Schváleno jednomyslně  

• Žádost Samojed klubu z.s. o pořádání speciální výstavy v termínu 31.3.2019 (původní termín byl chráněný) 

Schváleno jednomyslně  

• Inventura 3.1.2019 

 

 

 

 

USNESENÍ 

 

226/12/18 P ČMKU jmenuje rozhodčí pro uvedená plemena: 

příjmení jméno plemeno 

Plundra 
  

Milan 
  

bernský salašnický pes 

landseer 

Čermáková 
  
  

Michaela 
  
  

belgický grifonek 

bruselský grifonek 

brabantík 

 

227/12/18 P ČMKU jmenuje rozhodčí pro uvedené skupiny FCI: 

Janda Jiří FCI skupina II 

Dvořák, RNDr. Petr FCI skupina VII 

 

228/12/18  P ČMKU schvaluje jmenování Daniely Rájové mezinárodní rozhodčí úrovně CS3 

229/12/18 P ČMKU schvaluje rozšíření seznamu plemen pro pasení o národní plemena a související úpravu 

směrnice pro certifikáty.  

230/12/18 P ČMKU na návrh KP jmenuje předsedkyni KP Lucii Jetmarovou 

231/12/18 P ČMKU na návrh KP jmenuje novou členku KP Moniku Vrbovou 

232/12/18 P ČMKU schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2019  

233/12/18 P ČMKU schvaluje kalendář CACT, CACIT akcí 2019 ČMKJ 

234/12/18 P ČMKU schvaluje kalendář CACT, CACITR akcí pasení 2019  

235/12/18 P ČMKU akceptuje žádost Ing. R. Loučky o ukončení funkce delegáta FCI pro pasení 

 

 

 

 

Zasedání ukončeno:   17:30 

Příští zasedání:   středa 23.1.2019 od 10:00 v Praze 

Zapsala:   I. Jarošová 

Za správnost:   MVDr. L. Široký    


