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Zápis č. 30 
ze společného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) a Dozorčí rady Českomoravské 

kynologické unie (DR ČMKU) 
dne 19.12.2013; ČMKU, Praha 8 

 
Přítomni:  
P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, Ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, I. 

Nováková, B. Uchytil 
Za DR:  H. Matějeková, M. Krinke 
Tisková mluvčí:  V. Tichá 
Omluveni:  Ing. R. Fiala, P. Márová, M. Brothánková  
 
Program: 

1. Kontrola zápisů z minulého zasedání  
2. Zprávy z komisí  
3. Rozpočet ČMKU 2014 
4. Evropská výstava 2014 
5. Došlá pošta 
6. Různé 

 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání 

1/4/13 Žádost o možnost zapisovat tituly Dogdancingu do PP – předáno k prostudování garantovi za výcvik, bude 
definitivně projednáno na lednovém zasedání 

 

Zápisy z měření kohoutkové výšky  
Stávající DaCK byla pozvána k osobnímu jednání, kterého se zúčastnili MVDr. L. Široký, M. Václavík, Ing. J. Kubeš  

PŘÍLOHA 1  
P ČMKU bere na vědomí zápis z jednání a schvaluje doplnění DaCK o V. Panušku a M. Zuvače 
Schváleno jednomyslně 
 
3/9/13 Stížnost na činnost DaCK  - DaCK se vyjádřila k jednotlivým bodům stížnosti; odpověď DaCK zašle sekretariát 

ČMKU stěžovateli  
 
8/9/13  Národní dostihový a coursingový řád –  P ČMKU doporučuje přepracovat bod 1.5.1.1. ve spolupráci s Komisí 

pro rozhodčí.  
Řád nebyl schválen. 
 

Změny v Řádu pro šampiona práce      PŘÍLOHA 2  
Schváleno jednomyslně 

 
 
2/10/13 Stížnost na neoprávněné využívání klubových dat z plemenné knihy – případ řeší právní zástupci ČMKU, o 

výsledku budou stěžovatelé informováni. Případ je v jednání. 
 

 Reglementy FCI – Zkoušky se zadáváním mezinárodních čekatelství    
Sekretariát je v kontaktu s překladateli, zajistí zveřejnění řádů na webu. 
 

 Vícebarevný „pudl“ – změnu názvu plemene v souladu s oběžníkem 49/2012 FCI řeší ČMKU s VDH již od r. 
2009. 

Dosud nebylo možné provést úpravu názvu, VDH nekomunikuje.  
Sekretariát upozorní výstavy, že toto plemeno není možné od 1.1.2014 vystavovat a od tohoto data také  
přestanou být plemeni vícebarevný pudl vystavovány PP. 
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1/10/13 Odvolání proti zrušení zápisu štěňat na CHS ZE ZLOMENÉHO SRDCE a DAMASTRO, žádost o zrušení CHS  ZE 

ZLOMENÉHO SRDCE z důvodu nesprávné registrace – P ČMKU považuje zrušení CHS ZE ZLOMENÉHO SRDCE 
za oprávněné, nicméně stále platí ustanovení o doživotním zákazu chovu, které nebylo nikdy zrušeno. 
Obnovení je možné pouze prostřednictvím organizace, která doživotní zákaz udělila. ČMKU respektuje kárná 
opatření udělená jejími členy.   

 
5/11/13 Žádost ČMKJ o schválení CACT, CACIT zkoušek na rok 2014 

Smlouva mezi ČMKJ a ČMMJ nebyla prozatím uzavřená, projedná se znovu v 1/2014 
 
- DR doporučuje vypracování rámcového rozpočtu na Evropskou výstavu Brno, úkol trvá 
 
 

2. Zprávy z komisí 
 

Zápis z jednání Výstavní komise 3.12.2013 
Schválen jednomyslně 
 
Nové žádosti o Speciální výstavy při Evropské výstavě Brno: 
KCHP černých teriérů – pro černé teriéry 
Exotic - pro čau čau 
Klub chovatelů pudlů – pro pudly 
Konec příjmu žádostí k 31.1.2014 
Sekretariát vypracuje seznam, který bude následně vyvěšen na web Evropské výstavy 
Schváleno jednomyslně 
 
Změna termínu KV (německá doga) z 20.8. na 16.8.2014 
Změna termínu SV KCHT (Jack Russel a parson teiér) z 9.8. na 23.8.2014 
Schváleno jednomyslně 
 
Sekretariát požádá pořadatele NV a MV o seznam neplatičů. 
 
Pořadatelé výstavy Crufts informovali ČMKU, že pro rok 2015 může nominovat 2 výstavy v r. 2014. P ČMKU určilo 
jako nominační výstavy: 
DUO CACIB 22.2.2014 
DOUBLE CACIB 1.11.2014. 
 

Zápis z jednání Komise pro rozhodčí 5.12.2013      PŘÍLOHA 3 
Schválen jednomyslně 
 
P ČMKU se zabývalo negativním dopadem na opakované posuzování stejných plemen stejnými rozhodčími 
 – bude předmětem dalšího jednání VK a KR 
Do pověření: Pořadatel je povinen vyžádat od rozhodčího písemné potvrzení souhlasu s posuzováním před vydáním 
propozic 
P ČMKU pozastavuje činnost těmto rozhodčím, dokud se sami nepřihlásí k přezkoušení: V. Cvrčková, L. Semerádová, 
J. Škodová, O. Vyškovský, J. Marek. 
 

Rozšiřovací zkoušky        PŘÍLOHA 4 
 
13.12.2014 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

Daňková, Ing.  Jana irish soft coated wheaten teriér prospěla 

    kerry blue teriér nesplněny podmínky 

    irský teriér prospěla 
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Dosedělová Iveta japan chin prospěla 

Kunfalvi Hana maďarský ohař drátosrstý prospěla 

    maďarský ohař krátkosrstý prospěla 

Fairaislová Lenka appenzelský salašnický pes prospěla 

    bernský salašnický pes prospěla 

    entlebuchský salašnický pes prospěla 

    velký švýcarský salašnický pes prospěla 

Kučerová Chrpová, Ing. Veronika italský chrtík prospěla 

Mudra Antonín karelský medvědí pes prospěl 

    západosibiřská lajka prospěl 

    ruskoevropská lajka prospěl 

Střalková, Mgr. Naděžda australský ovčák prospěla 

    border kolie prospěla 

Nehyba Oldřich maďarský ohař drátosrstý prospěl 

    výmarský ohař prospěl 

Kalich, MVDr. Miroslav český fousek prospěl 

    německý krátkosrstý ohař prospěl 

    výmarský ohař prospěl 

 
14.12.2013, 
 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

Mayerová, Ing. Eva italský corso pes prospěla 

Durasová Eva appenzelský salašnický pes prospěla 

    velký švýcarský salašnický pes prospěla 

Frnčo Ladislav bedlington teriér prospěl 

    lakeland teriér prospěl 

    manchester teriér prospěl 

Jílková Zdenka anglický špringršpaněl prospěla 

    německý křepelák prospěla 

    portugalský vodní pes prospěla 

    welššpringršpaněl prospěla 

Němcová  Lenka anglický špringršpaněl prospěla 

    clumber španěl prospěla 

    kooikerhondje prospěla 

    německý křepelák prospěla 

    welššpringršpaněl prospěla 

Grygarová Alexandra norfolk teriér prospěla 

    norwich teriér prospěla 

    sealyham teriér prospěla 

    skotský teriér prospěla 

    west highland white teriér prospěla 

Hutěčka, Ing. Vladimír bedlington teriér prospěl 

Smékal Dalibor border teriér prospěl 

    irský teriér prospěl 

    welsh teriér prospěl 

 
P ČMKU schvaluje tyto skupinové rozhodčí: 
L. Frnčová – sk. VIII 
J. Ovesná – sk. III 
G. Štursová – sk. III 
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J. Jandová – sk. II 
 
Z důvodu neabsolvovaného přezkoušení P ČMKU vyjímá ze seznamu rozhodčích tyto rozhodčí: D. Horáková, O. 
Janečka, L. Mach, S. Matušková, M. Nimrichterová, Z. Pavlovský, P. Poláček, I. Zahradníčková 
 
Měření pro chrty - Školení v návaznosti na předpisy FCI proběhne 16.1.2014 od 10:00. Zúčastní se: V. Adlt, M. Krinke, 
V. Tichá, M. Václavík, V. Panuška 
 
P ČMKU souhlasí s přeřazením M. Skok na vlastní žádost do Chorvatska  
 
I. Nováková požádala P ČMKU, aby pověřilo Výstavní komisi porovnáním počtů psů na 1 rozhodčího u NVP a MVP. 
P ČMKU souhlasí. 
 

Zápis z Dostihové a coursingové komise 16.11.2013     PŘÍLOHA 5 
Schválen jednomyslně 
 

Zápis z Dostihové a coursingové komise 7.12.2013     PŘÍLOHA 6 
Schválen jednomyslně 
 
 

3. Rozpočet ČMKU na 2014 
Schválen jednomyslně bez připomínek 

 
 

4. Evropská výstava Brno 
 Vzhledem ke stoupajícímu zájmu vystavovatelů P ČMKU doporučuje rozšířit posuzující rozhodčí o p. Belkina a 

Kuplyauskase (RU) pro ostatní nejmenovaná plemena sk. 2 a 8 

 Generální sponzor Eukanuba 

 ČMKU poskytne českým národním plemenům promo stánky na EVP k reprezentaci národních plemen – 
schůzka zástupců klubů  16.1.2013 od 14:00 

 Stánek Wels – zprávu podal MVDr. L. Široký   

 Stánek v Kyjevě – zprávu podal MVDr. L. Široký, další promo stánek EV na výstavě v Kyjevě bude v dubnu 
2014. Fotky ke zveřejnění dodá MVDr. L. Široký  

 P ČMKU jednomyslně schvaluje umístění promo stánku EV v Miláně – zodpovídá MVDr.L.Široký 

 Do příštího zasedání P ČMKU předseda MVDr.L.Široký  vypracuje seznam výstav, kde bude stánek EV umístěn 

 P ČMKU projednalo možnost vystavování ukrajinského národního plemene odis, které ČMKU neeviduje – 
platí stejná pravidla, jako pro chov (standard z FCI střešní organizace země původu, průkaz původu vystavený 
partnerem FCI).  
Pro:   A. Karban, Ing. R. Lysák, Ing. J. Kubeš MVDr. L. Široký, M. Kašpar, B. Uchytil  
Zdrželi se:  M. Václavík, I. Nováková, J. Kudrnáčová  
Plemeno může být vystaveno. 
 
 

5. Došlá pošta 
 

1/12/13 Žádost o projednání stížnosti na finskou rozhodčí na MVP v Praze (11/2013) 
P ČMKU důsledně prošetřilo popisovanou situaci s tímto závěrem: 

- Protest není možné přehodnotit ex post (není možné zjišťovat zdravotní stav psa v době konání 
výstavy zpětně ani v jakém stavu bylo oko v době, kdy byl pes v kruhu). 

- P ČMKU bylo informováno, že zápis z jednání stěžovatelé obdrželi od pořadatele výstavy. 
- Veřejnou omluvu musí stěžovatelé řešit s pořadatelem výstavy. 
- Na výmaz ze systému ani na vrácení poplatku nemá stěžovatel podle stávajících kynologických 

předpisů nárok.  
- Stížnost na entropium – je nutné řešit na úrovni veterinárních lékařů 
- Ve výsledcích u uznaných protestů bude místo absence nahrazen zápis - uznaný protest 
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Související žádost ČKS o zaslání informace o posuzování rozhodčí na finský střešní svaz – nedodržela kodex 
rozhodčího (přes výslovné upozornění odešla bez povolení pořadatele, nebyla přítomna u protestu). P 
ČMKU souhlasí. 

 
 
2/12/13 Stížnost na jednání majitele thajského ridgebacka Krabork Trb. Siam’s a CHS THAICZECH. P ČMKU 

konstatuje, že klub má právo zadržet vydání PP štěňat nebo případně pozastavit jejich platnost do doby, než 
bude paternita, kterou klub nařídil, řádně určena podle stanovených podmínek 

 
3/12/13 Žádost o výjimku při inseminaci: 
 Plemeno: Australský ovčák 
 Fena: Bred by Diandra (CMKU/AUO/651/10) 
 Pes: Ad Astra Magnum Force HXAcsd (AKC DN05042204) 

Schváleno jednomyslně; krytí musí proběhnout v souladu s řády ČMKU a chovatelského klubu. 
 
4/12/13 Žádost ČKS o schválení výstav: 
 MVP Praha   30.4. – 1.5.2016 
 MVP Double CACIB Praha 29.-30.10.2016 
 KrV Litoměřice  11.10.2014 
 Schváleno jednomyslně; CACIB výstavy podléhají schválení FCI 
 
5/12/13 Žádost ČKS o pořádání akce European Open Junior Agility v ČR v roce 2015 
 Schváleno jednomyslně 
 
6/12/13 Žádost ČKS o změnu při udělování zápisových čísel pro Moloss club – od 1.1.2014 bude PK1 vydávat 

zápisová čísla PK2, a to na základě žádosti PK2.  
 Schváleno jednomyslně 
 
 

6. Různé  
 
Inventura 
P ČMKU vzalo na vědomí zápis z inventury provedené 17.12.2013 a schvaluje seznam drobného majetku k likvidaci. 
 
 
 

USNESENÍ 
  

155/12/13 P ČMKU schvaluje změnu v Řádu pro šampiona práce – dostihy a coursïng 
156/12/13 P ČMKU schvaluje nominační výstavy pro Crufts 2015:  
  DUO CACIB 22.2.2014 

DOUBLE CACIB 1.11.2014 
157/12/13 P ČMKU schvaluje tyto skupinové rozhodčí: 

L. Frnčová – sk. VIII 
J. Ovesná – sk. III 
G. Štursová – sk. III 
J. Jandová – sk. II 

158/12/13 P ČMKU vyjímá ze seznamu rozhodčích tyto rozhodčí: D. Horáková, O. Janečka, L. Mach, S. 
Matušková, M. Nimrichterová, Z. Pavlovský, P. Poláček, I. Zahradníčková 

159/12/13 P ČMKU schvaluje předložený návrh rozpočtu ČMKU na 2014 
160/12/13 P ČMKU schvaluje možnost vystavování ukrajinského národního plemene odis na EV 
161/12/13 P ČMKU schvaluje tyto MVP:  
  Praha    30.4. – 1.5.2016 
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  Double CACIB Praha 29.-30.10.2016 
162/12/13 P ČMKU schvaluje tato rozšíření aprobací: 
 
   

Mudra Antonín karelský medvědí pes 

    západosibiřská lajka 

    ruskoevropská lajka 

Jílková Zdenka anglický špringršpaněl 

    německý křepelák 

    portugalský vodní pes 

    welššpringršpaněl 

  
163/12/13 P ČMKU pozastavuje činnost těmto rozhodčím, dokud se sami nepřihlásí k přezkoušení: V. 

Cvrčková, L. Semerádová, J. Škodová, O. Vyškovský, J. Marek. 
 
 

 
 
 
Zasedání ukončeno:   15:30 
Příští zasedání: čtvrtek 23.1.2014 od 10:00,  
Zapsala:    I. Jarošová 
Za správnost:   MVDr. L. Široký   
 
 
 


