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Zápis č. 32 
ze zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU)  

dne 13.3.2014; 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 
Omluven: Ing. R. Fiala   
Tisková mluvčí:  V. Tichá 
 
Program: 

1. Kontrola zápisů z minulého zasedání  
2. Evropská výstava 2014 
3. DuoCACIB Brno 2014 
4. Zprávy z komisí ČMKU  
5. Informace ze sekretariátu ČMKU  
6. Došlá pošta 
7. Různé 

 
 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání  

1/4/13 Žádost o možnost zapisovat tituly Dogdancingu do PP – garant za výcvik informoval, že zapisovat se budou 
pouze vrcholové zkoušky. ČKS dopracovává seznam, úkol trvá 

 
2/10/13 Stížnost na neoprávněné využívání klubových dat z plemenné knihy – byla podána žaloba. Případ je 

v jednání. 
 

 Reglementy FCI – Zkoušky se zadáváním mezinárodních čekatelství  

Do příštího zasedání budou na webu reglementy zveřejněny.  

Zajistí sekretariát    

 Vícebarevný „pudl“ – změna názvu plemene v souladu s oběžníkem 49/2012 FCI  

Sekretariát vznesl dotaz na FCI, následně byl dotaz zaurgován. Předseda ČMKU zašle oficiální dotaz. 
  
5/11/13 Žádost ČMKJ o schválení CACT, CACIT zkoušek na rok 2014 

Smlouva mezi ČMKJ a ČMMJ byla uzavřena, schválené zkoušky platí. Zkoušky budou umístěny na web, 
zajistí sekretariát   

 
Na jednání byl pozván p. Karel Hartl, který převzal ocenění ČMKU a SKJ za rozvoj československé kynologie.   
 
3/1/14 Žádost o povolení k nakládání se zvukovým a obrazovým materiálem  
 Jednomyslně neschváleno 
 

 P ČMKU schválilo založení ČMKU Facebooku – MVDr. L. Široký a I. Nováková zajistí řádné předání práv na 
ČMKU, facebookovou komunikaci zajistí I. Nováková  
Schváleno jednomyslně. 

 
Ad Zápisní řád 
Na základě zaslaných připomínek P ČMKU upravuje Zápisní řád čl. X bod 3: Kromě originálního podpisu chovatele a 
poradce chovu musí být přihláška nebo krycí list označeny razítkem příslušného chovatelského klubu nebo razítkem 
poradce chovu, který doporučuje zápis štěňat do plemenné knihy. 
Schváleno jednomyslně 
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2. Evropská výstava 
 

 Stánek Crufts – zprávu podal MVDr. L. Široký   

 Setkání s Eukanubou, MVDr. L. Široký informoval o projednávaných požadavcích na sponzoring   

 Formulář pro hlášení personálu na web ČMKU a EV – jednomyslně schválen  

 Plemena FCI neuznaná nemohou získat titul Evropský vítěz (v AJ, RJ – na web) 

 P ČMKU pověřuje J. Kudrnáčovou a V. Tichou vypracováním návrhu pro zadávání titulů pro NON FCI plemena 
v rámci EV 

 
 

3. DuoCACIB 22-23/2/2014 

Výstava se setkala s kladnými ohlasy ze strany vystavovatelů i rozhodčích. 
Na další ročníky: Nezaplacené přihlášky českých vystavovatelů budou před 3. uzávěrkou stornovány. 
Do pověření: Odkaz na seznam zkratek plemenných knih na webu FCI  
 
 

4. Zprávy z komisí 

Zápis ze zasedání Komise pro rozhodčí dne 6.2.2014     PŘÍLOHA 1 
Termín vstupních zkoušek – listopad 2014, termín bude upřesněn 
Zápis jednomyslně schválen  
 
Úprava Směrnice pro jmenování rozhodčích: Čl. 5, bod d): Jeden rozhodčí může být delegován na jednu konkrétní 
mezinárodní nebo národní výstavu pořádnou každoročně v přibližně stejném termínu stejným pořadatelem pro dané 
plemeno 1x za dva roky. Výjimku v odůvodněných případech (onemocnění rozhodčího) může povolit předseda ČMKU, 
předseda VK, předseda KR. 
Schváleno jednomyslně 
 
Úprava VŘ čl. 5, bod b) diskvalifikace:  
Musí být zadána psovi, který neodpovídá typu požadovanému standardem plemene; který vykazuje chování zjevně 
neodpovídající standardu nebo který je agresivní; který vykazuje abnormality varlat; který má vadu chrupu nebo 
anomálii čelisti; který má barvu nebo strukturu srsti neodpovídající standardu plemene nebo vykazuje zjevné známky 
albinismu. Tato známka má být také zadána psům, kteří tak málo odpovídají jednotnému plemennému vzhledu, že to 
ohrožuje jejich zdraví. Dále by měla být zadávána psům, kteří vykazují vyřazující vady podle standardu plemene. 
 
Úprava VŘ čl. 14, bod k):  
Je zakázáno psy upravovat jakoukoli látkou, která mění strukturu, barvu nebo tvar srsti, kůže nebo čenichu. Povoleno 
je pouze stříhání, trimování, česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu 
než je nezbytné pro úpravu. 
Drobné úpravy VŘ v souladu s řády FCI jednomyslně schváleny 
 
Žádost o schválení rozšíření aprobací – kromě uvedených a schválených v zápisu z KR  
Mgr. Naděžda Střalková – saarlosův vlčák 
MVDr. Miroslav Kalich – francouzský ohař krátkosrstý pyrenejského typu, saint–germanský ohař krátkosrstý, modrý 
pikardský ohař dlouhosrstý, korthalsův griffon 
Oldřich Nehyba – auvergneský ohař krátkosrstý, italský ohař, italský spinone, bretaňský ohař dlouhosrstý 
Schváleno jednomyslně 
 
Rozhodčí, kteří ukončili činnost na vlastní žádost: Josef Hejda, Bohuslava Švajdová, PhDr. Iva Světlá. Komise pro 
rozhodčí tímto děkuje rozhodčím za dosavadní činnost v oblasti kynologie.  
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Dle Řádu pro jmenování rozhodčích Komise pro rozhodčí navrhuje jmenovat J. Hejdu a B. Švajdovou čestnými 
rozhodčími. 
Schváleno jednomyslně 
 
Závěrečné praktické zkoušky 

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

Janda Jiří  hovawart 12.07.2013, P 23.02.14 MVP DUO CACIB, P 

Fairaislová Lenka appenzelský salašnický pes 13.12.2013, P 05.01.14 NVP Brno, P 

    bernský salašnický pes 13.12.2013, P 05.01.14 NVP Brno, P 

    entlebuchský salašnický pes 13.12.2013, P 05.01.14 NVP Brno, P 

    
velký švýcarský salašnický 
pes 13.12.2013, P 23.02.14 MVP DUO CACIB, P 

Kučerová Chrpová, 
Ing. Veronika italský chrtík 13.12.2013, P 05.01.14 NVP Brno, P 

Grygarová Alexandra norfolk teriér 14.12.2013, P 22.02.14 MVP DUO CACIB, P 

    norwich teriér 14.12.2013, P 22.02.14 MVP DUO CACIB, P 

    sealyham teriér 14.12.2013, P 22.02.14 MVP DUO CACIB, P 

    skotský teriér 14.12.2013, P 22.02.14 MVP DUO CACIB, P 

    west highland white teriér 14.12.2013, P 22.02.14 MVP DUO CACIB, P 

Smékal Dalibor irský teriér 14.12.2013, P 22.2.14 MVP DUO CACIB, P 

    welsh teriér 14.12.2013, P 22.2.14 MVP DUO CACIB, P 

P ČMKU schvaluje výše uvedené rozšíření aprobací. 
RNDr. Jana Smejkalová v praktické zkoušce na výstavě DUOCACIB Brno dne 23.02.2014 neprospěla. 
 

Zápis ze zasedání Výstavní komise dne 6.3.2014      PŘÍLOHA 2  
Dlužníci SK, PL – sekretariát upozorní, že pokud by se případ opakoval, může P ČMKU přistoupit k sankcím dle VŘ  
Zápis schválen jednomyslně 
 
Úprava VŘ čl. 18 doplnit bod d):  
Chová-li se pes v kruhu (finále skupin plemene) agresivně a jeho chování je svědkem rozhodčí vykonávající svoji 
funkci, je povinností tohoto rozhodčího napsat zprávu k rukám organizačního výboru a psa ze zbývající části soutěže 
diskvalifikovat. Zrušeny budou i všechny známky a tituly udělené na dané výstavě.  
 
Úprava VŘ čl.6, titul BOS: 
Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes a fena, nejlepší veterán pes a fena a nejlepší dospělí jedinci pes a fena 
(CACIB, Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy nebo všichni CAC u výstav bez zadávání titulu  
Kl. vítěz) opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB. 
Drobné úpravy VŘ v souladu s řády FCI jednomyslně schváleny 
 
Žádost o Speciální výstavu při EV pro plemena zastřešená v KCHLS + angl. kokrů pořádaná Klubem Anglický 
špringršpaněl 
P ČMKU povoluje SV při EV pro plemeno ASS 
Schváleno jednomyslně 
 
Dotaz Klubu chovatelů jezevčíků na případ řešené v roce 2013 RPK a VK – případy nebyly dosud uzavřeny z důvodů 
nedodaných odpovědí ze zahraničních organizací. Uzavře RPK a VK na svém dalším jednání. 
 

Zápis z jednání Rady plemenných knih dne 10.3.2014     PŘÍLOHA 3 
ad a) P ČMKU jednomyslně souhlasí z návrhem RPK a ruší název CHS Damastro pro nedodržení řádů FCI a ČMKU při 
jeho zadání. 
 
ad b) Na základě návrhu ČMKJ a požadavku KCHLS P ČMKU souhlasí s vydáním PP na inkriminovaný vrh, bude-li 
doložena jeho paternita. 
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V souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9) P ČMKU souhlasí s návrhem na zastavením zápisů na CHS Ja-Sta 
Czech po dobu 2 let a vyslovuje zákaz chovu na veškeré jedince plemen zastřešených v KCHLS v majetku chovatelky 
(tzn. zákaz platí i pro chov těchto plemen v dalších klubech ČMKU). Bude informována chovatelka, dotčené kluby a 
pracoviště plemenné knihy. 
Schváleno jednomyslně. 
 

Zápis z jednání Komise pro chov a zdraví dne 10.3.2014     PŘÍLOHA 4 
ad 1) Klub bude informován, že jsou-li stanovené sjednocené chovné podmínky pro dané plemeno, jsou všechny 
zúčastněné chovatelské kluby povinny je dodržovat. V případě porušení tohoto ustanovení pozastaví P ČMKU 
členství tohoto klubu v ČMKU se všemi z toho plynoucími důsledky.  
P ČMKU žádá Thai ridgeback klub, aby uvedl svou činnost do souladu s řády nejpozději do 30.4.2014. 
ad 3) Sekretariát doporučí, aby podmínky vyšetření byly jednotné 
Zápis schválen jednomyslně 
 

Zpráva z Komise pro agility FCI        PŘÍLOHA 5 
P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek je možné proplatit 
 

2x zpráva z Komise pro pracovní plemena FCI  2013     PŘÍLOHA 6, 7 
P ČMKU bere na vědomí. Vzhledem ke konání komise v ČR P ČMKU doporučuje proplatit oba standardní příspěvky.  
Schváleno jednomyslně 
P ČMKU dále žádá, aby zprávy byly dodávány bez prodlení. 
 
 

5. Informace ze sekretariátu ČMKU  

I. Jarošová předala P ČMKU report činnosti zaměstnanců plemenné knihy a sekretariát za období 1-12/2013.  
P ČMKU bere na vědomí. 
  
 

6. Došlá pošta  

1/3/14 Žádost o uznání Klubu chovatelů maďarských ohařů – po ověření podkladů bylo zjištěno:  
Klub nesplňuje podmínky Směrnice č. 9 z roku 2012, kterou se upravují pravidla pro uznání chovatelských 
klubů a výcvikových organizací provádějících svou činnost v rámci ČMKU a navázání spolupráce s nimi Čl. 2, 
bod 1, d, e. 
Přijetí klubu bylo jednomyslně zamítnuto. 

 
2/3/14 Žádost o přijetí Českého leonberger klubu – P ČMKU předává svému právnímu zástupci včetně podkladů k 

případu 
Schváleno jednomyslně 

 
3/3/14 Žádost ČMKJ o zařazení plemene poitevin do Klubu chovatelů honičů 

Schváleno jednomyslně 
 
4/3/14 Stížnost na porušování podmínek pro zařazení do chovu Thai Ridgeback klubu – problematikou se zabývala 

KCHZ, bod 1  
Upozornění pro plemennou knihu – povinné HD, je třeba kontrolovat dle dohody o jednotných chovných 
podmínkách z 2010. V případě dalšího chovatelského využití chovných jedinců doplnit info o HD. 

 
15:30 odchází M. Kašpar  

 
5/3/14 Stížnost na únik osobních dat odchovů plemene italský corso pes – data zveřejněná na soukromém FB byla 

čerpána z veřejně dostupných zdrojů. Plemenná kniha spravuje data klubů a poskytuje je pouze pověřeným 
osobám klubů. 
P ČMKU doporučuje chovatelce zvážit vhodnost umístění těchto dat na svém FB 
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6/3/14 Stížnost na Moloss klub (nedodržování jednotných chovných podmínek) – ČKS prošetřil, že pro plemeno 

italský corso pes platí zvláštní směrnice v souladu s jednotnými chovnými podmínkami. Stížnost není 
oprávněná.  

 
7/3/14 Stížnost na CHS Hajami-Talisman, která inzeruje prodej štěňat bez PP na svých webových stránkách – 

sekretariát osloví chovatelku a informuje klub 
 
8/3/14 Stížnost na působení V. Kučerové Chrpové – P ČMKU bere na vědomí; otázku pověření osoby pro přejímku 

řeší pořadatel. V. Kučerová Chrpová bude pozvána k osobnímu pohovoru 
 
9/3/14 Žádost KCHMPP o zařazení plemene islandský ovčák 

 Schváleno jednomyslně 
 
10/3/14 Žádost o výjimku při krytí (věk psa pod stanovenou limitní hranicí) – věkovou hranici určuje Řád ochrany  

zvířat při chovu a vyhláška 5/2008 §7 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a chovu. Výjimka v tomto 
případě není ze zákona možná. Pes může krýt od dovršení 17 měsíců, ostatní podmínky jsou v kompetenci 
klubu. 
Žádost jednomyslně neschválena. 

 
11/3/14 Oznámení KJČR o zaevidování klubu pro pasení – P ČMKU bere na vědomí. Pokud by se jednalo o nově 

vzniklou výcvikovou organizaci, musí splnit podmínky směrnice čl. II odst. 3.  
 
12/3/14 Žádost o CACT akce pasení – P ČMKU nemá námitek; pro umístění do kalendáře je třeba dodat žádost 

člena ČMKU  
 
13/3/14 Žádost o výjimku při inseminaci:  
 Plemeno: Sibiřský husky 
 Fena: Singin‘ Sweet Songs de Zakouma (CMKU/SH/9682/-11/10/12) 
 Pes: neuveden 

 Schváleno jednomyslně; krytí musí proběhnout v souladu s řády ČMKU a chovatelského klubu. 
 
 

7. Různé 

 Dozorčí rada 

H. Matějeková informovala P ČMKU o případu překročení Řádu ochrany zvířat při chovu a vyhlášky 5/2008 v 

KPPPK – 4 vrhy za 2 roky. Klub dále poskytuje chovatelce servis bez omezení i po provinění.  

P ČMKU bere na vědomí. Sekretariát bude informovat klub, že došlo k tomuto provinění a pokud by klub 

nadále připustil podobné jednání, muselo by P ČMKU zahájit s KPPPK jednání dle Stanov ČMKU. 

 

 Změna místa konání bulldog klubu, P ČMKU bere na vědomí 

 Podnět k prověření přijímání členů Bulldog Klubu – bude předmětem dalšího šetření 

 Pro titul Interšampion jsou pro pracovní plemena FCI povinně podřízená pracovní zkoušce akceptovatelné 

pouze zkoušky IPO a IRO. V tomto smyslu bude provedena úprava Směrnice o certifikátech, příloha 4 takto: 

Pro vystavení certifikátu opravňujícího udělit titul C.I.B. musí u zkoušek podle IPO (RCI)  pes dosáhnout 

minimálně 70% bodů v každé dílčí disciplíně (tj. stopa, poslušnost a obrana). Při národních zkouškách 

pracovních psů musí být splněny následující podmínky: bez ohledu na výkonnostní třídu, ve které je pes 

přihlášen, musí pes dosáhnout alespoň 70% bodů v disciplíně A (stopa) a B (poslušnost) a alespoň 80% bodů v 

disciplíně C (obrana). 

 

 Stížnost na vystavení mezinárodního certifikátu KJ ČR pro plemeno pumi – prověří I. Jarošová na KJ ČR 
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 I. Nováková navrhuje import dat z PK 2, 3 doplnit o informace o certifikátech: certifikát ano/ne, jaký, na 

jakou zkoušku 

Schváleno jednomyslně 

 Certifikáty přes Dogoffice – I. Nováková navrhuje dopsat funkcionalitu pro PK1, KJ ČR, SZBK 

Schváleno jednomyslně 

 Řád pro šampiona pro krásu a výkon, který je součástí Národního dostihového a coursingového řádu, bude 

dopracován samostatnou přílohou směrnice k Šampionu práce  

 Žádost ČKS o změnu delegáta pro Komisi FCI pro obedience – Bc. Vilemína Kracíková 

Schváleno jednomyslně 

 Termín NVP Klatovy 20.-21.6.2015 

Schváleno jednomyslně 

 Úprava Jednacího řádu P ČMKU čl. VII, nově bod 2: pokud předsednictvo neobdrží odpověď na zaslanou výzvu 

do 1 měsíce od odeslání, zašle urgenci. Pokud odpověď neobdrží ani po urgenci, rozhodne na základě 

vlastního uvážení. 

Původní bod 2 posunut jako bod 3 

 

 
 
 

USNESENÍ 
  

169/3/14 P ČMKU schválilo úpravu Zápisního řádu čl. X bod 3: Kromě originálního podpisu chovatele a poradce 
chovu musí být přihláška nebo krycí list označeny razítkem příslušného chovatelského klubu nebo 
razítkem poradce chovu, který doporučuje zápis štěňat do plemenné knihy. 

 

170/3/14 P ČMKU schválilo úpravu Směrnice pro jmenování rozhodčích: Čl. 5, bod d): Jeden rozhodčí může být 
delegován na jednu konkrétní mezinárodní nebo národní výstavu pořádnou každoročně v přibližně 
stejném termínu stejným pořadatelem pro dané plemeno 1x za dva roky. Výjimku v odůvodněných 
případech (onemocnění rozhodčího) může povolit předseda ČMKU, předseda VK, předseda KR. 

 

171/3/14 P ČMKU schválilo tyto úpravy Výstavního řádu ČMKU: 
Čl. 5, bod b) diskvalifikace: Musí být zadána psovi, který neodpovídá typu požadovanému standardem 
plemene; který vykazuje chování zjevně neodpovídající standardu nebo který je agresivní; který 
vykazuje abnormality varlat; který má vadu chrupu nebo anomálii čelisti; který má barvu nebo 
strukturu srsti neodpovídající standardu plemene nebo vykazuje zjevné známky albinismu. Tato 
známka má být také zadána psům, kteří tak málo odpovídají jednotnému plemennému vzhledu, že to 
ohrožuje jejich zdraví. Dále by měla být zadávána psům, kteří vykazují vyřazující vady podle standardu 
plemene. 
 
Čl. 6, titul BOS: 
Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes a fena, nejlepší veterán pes a fena a nejlepší dospělí jedinci 
pes a fena (CACIB, Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy nebo všichni CAC u výstav bez 
zadávání titulu Kl. vítěz) opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB. 

 
Čl. 14, bod k):  
Je zakázáno psy upravovat jakoukoli látkou, která mění strukturu, barvu nebo tvar srsti, kůže nebo 
čenichu. Povoleno je pouze stříhání, trimování, česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa 
na trimovacím stole na delší dobu než je nezbytné pro úpravu. 
 
Čl. 18 doplnit bod d):  
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Chová-li se pes v kruhu (finále skupin plemene) agresivně a jeho chování je svědkem rozhodčí 
vykonávající svoji funkci, je povinností tohoto rozhodčího napsat zprávu k rukám organizačního 
výboru a psa ze zbývající části soutěže diskvalifikovat. Zrušeny budou i všechny známky a tituly 
udělené na dané výstavě.  

 

172/3/14 P ČMKU jmenuje J. Hejdu a B. Švajdovou čestnými rozhodčími. 
 

173/3/14 P ČMKU ruší název CHS Damastro pro nedodržení řádů FCI a ČMKU při jeho zadání. 
 

174/3/14 P ČMKU zastavuje zápisy štěňat na CHS Ja-Sta Czech po dobu 2 let a vyslovuje zákaz chovu na veškeré 
jedince plemen zastřešených v KCHLS v majetku chovatelky Jany Uriánkové. 

 
175/3/14 P ČMKU upravuje Směrnice o certifikátech, příloha 4 v souladu s normativy FCI: Pro vystavení 

certifikátu opravňujícího udělit titul C.I.B. musí u zkoušek podle IPO (RCI)  pes dosáhnout minimálně 
70% bodů v každé dílčí disciplíně (tj. stopa, poslušnost a obrana). Při národních zkouškách pracovních 
psů musí být splněny následující podmínky: bez ohledu na výkonnostní třídu, ve které je pes přihlášen, 
musí pes dosáhnout alespoň 70% bodů v disciplíně A (stopa) a B (poslušnost) a alespoň 80% bodů v 
disciplíně C (obrana). 

 

176/3/14 P ČMKU schvaluje úpravu jednacího řádu P ČMKU čl. VII, nově bod 2: pokud předsednictvo neobdrží 
odpověď na zaslanou výzvu do 1 měsíce od odeslání, zašle urgenci. Pokud odpověď neobdrží ani po 
urgenci, rozhodne na základě vlastního uvážení. 

 

177/3/14 P ČMKU schvaluje toto rozšíření aprobací: 

příjmení jméno plemeno 

Janda Jiří  hovawart 

Fairaislová Lenka appenzelský salašnický pes 

    bernský salašnický pes 

    entlebuchský salašnický pes 

    
velký švýcarský salašnický 
pes 

Kučerová Chrpová, Ing. Veronika italský chrtík 

Grygarová Alexandra norfolk teriér 

    norwich teriér 

    sealyham teriér 

    skotský teriér 

    west highland white teriér 

Smékal Dalibor irský teriér 

    welsh teriér 

 

 
 
 
Zasedání ukončeno:   17:10 
Příští zasedání:   čtvrtek 17.4.2014 od 10:00  
Zapsala:   I. Jarošová 
Za správnost:   MVDr. L. Široký   
 
 

 


