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Zápis č. 36 
ze společného zasedání Předsednictva (P ČMKU) a Dozorčí rady (DR ČMKU) Českomoravské kynologické unie 

dne 15.7.2014; Zbraslav u Brna 
 
Přítomni:  
P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, Ing. R. Lysák, I. Nováková, B. 

Uchytil 
Za DR:  H. Matějeková, M. Krinke   
Omluveni: J. Kudrnáčová, Ing. R. Fiala, P. Márová, M. Brothánková, Bc. V. Tichá 
  
 
Program: 

1. Kontrola zápisů z minulého zasedání  
2. Zprávy z komisí ČMKU  
3. Evropská výstava 2014 
4. DuoCACIB Brno 2015 
5. Došlá pošta 
6. Různé 

 
 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání  
 

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

 Reglementy FCI – Zkoušky se zadáváním mezinárodních čekatelství  
Reglementy jsou zveřejněny na webu ČMKU. V první fázi přeložit názvy na web – úprava programu. Úkol trvá 
 

 Vícebarevný „pudl“ – změna názvu plemene v souladu s oběžníkem 49/2012 FCI  
FCI k dnešnímu dni nedala definitivní stanovisko, jelikož jednání mezi FCI a SCC jsou bez konkrétního závěru. 
P ČMKU obdrželo dotazy chovatelů na vývoj situace.  Vzhledem k tomu, že FCI dosud nebylo ani po několika 
urgencích schopno dát vyjádření, není možné definitivně rozhodnout. 

 
2/3/14 Žádost o přijetí Českého leonberger klubu – právní zástupci ČMKU odpověděli, bez reakce protistrany. P 

ČMKU řešení žádosti 17.6.2014 zastavilo. Právní zástupce ČLK se proti zastavení odvolal. Žádost o přijetí 
klubu byla řádně projednána na zasedání P ČMKU dne 12.9.2013 a byla zamítnuta, o čemž byli žadatelé 
řádně informováni. Toto rozhodnutí P ČMKU zůstává nezměněno. Pro případná další jednání je třeba obracet 
se výhradně na právní zástupce ČMKU, kteří jsou pověřeni v této kauze jednat. Ukončeno. 

 

 Podnět k prověření přijímání členů Bulldog klubu - Bulldog Club zaslal vysvětlující dopis k stížnosti, která 
byla zaslána P ČMKU. Bylo konstatováno, že vyjádření klubu je plně v jejich pravomoci a v souladu se 
zkontrolovanými normativy tohoto klubu; neodporuje stanovám ČMKU ani Bulldog Clubu a je oprávněné. 
 

 I. Nováková navrhla možnost evidovat měření vipetů a italských chrtíků v Dogoffice – P ČMKU souhlasí, 
zadání projedná D. Bejčková a I. Nováková, schůzka s programátorem 21.7.2014. Úkol pokračuje. 
 

Dozorčí rada - Klub přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)   PŘÍLOHA 1, 2 
Proběhlo jednání s chovatelkou J. Mikulenkovou a následně se zástupci KPPPK (předsedkyně K. Beranová, HPCH 
ing. Z. Horáková, předseda KRK S. Plocek). Na základě závěrů z těchto jednání P ČMKU nařizuje provedení 
genetických testů těchto jedinců: 
- Vrh D Edjami  
- Amor (PReg, žije ve Švédsku) 
- Vybraní potomci psa Amora (vrh I Čekanka) 
- Vybraní potomci psa Sweethear Černý ranch 
- Yvetka z Jeřic + její vybraní potomci 
- Vybraní potomci Yanka z Jeřic 
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- Engrešt Edjami 
- údajná matka Yanka z Jeřic bez PP (u p. Mikulenkové) 
- údajná matka Engrešta Edjami bez PP (u p. Mikulenkové) 
 
Postupy: 
- Odběr DNA provede veterinární lékař, kterého potvrdí ČMKU, za přítomnosti člena P ČMKU. 
- KPPPK zajistí kontakty na majitele odebíraných psů. 
- Pokud nebudou vzorky odebrané do 31.8., P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU dočasně (do 

odebrání vzorků) zastaví zápis štěňat na chovatelské stanice Z JEŘIC a FEDAR. 
- Pokud majitel psa, u něhož byl nařízený odběr DNA, tento odběr odmítne, považuje se původ psa za 

neprokázaný. 
- Finanční náklady hradí ČMKU. V případě, že se prokáže nesrovnalost s údaji uvedenými v plemenné knize, 

budou náklady přefakturovány KPPPK.  
- Koordinací pověřen: Ing. J. Kubeš  

Schváleno jednomyslně 
 

4 vrhy Z JEŘIC na jedné feně v průběhu 19 měsíců – výbor KPPPK zkonstatoval, že nedošlo k porušení řádů KPPPK 
(řády klubu jsou v současnosti již upraveny). Došlo však k porušení Chovatelského řádu a zákonné vyhlášky 
5/2009, které KPPPK neřešil. Klub bude vyzván k vyslovení postihu v souladu s normativy KPPPK. 
 
6/5/14 Žádost ČMKJ o zařazení plemene lundehund do Klubu chovatelů honičů – je třeba zjistit zájem 

majitelů a chovatelů plemene o tento převod – pro nepřítomnost pověřené J. Kudrnáčové se 
odkládá. 

 
1/6/14  Návrh na zrušení PP potomků Orlanda Supersonic a vrhu P Supersonic – plemenná kniha prošetřila 

souvislosti v databázi PK. Zjištěno: Testovaní jedinci Klif Pagawa, King Size Pagawa – ČMKU nemá 
žádné záznamy o genealogii těchto jedinců, tedy ani o skutečnosti, že jejich otcem je skutečně 
Batman Supersonic a testovaná matka.  
Platnost podpisů na chovatelské dokumentaci v současnosti šetří Policie ČR. P ČMKU vyčká na závěry 
policejního šetření. 
Schváleno jednomyslně 
 

2/6/14 Klub přátel psů pražských krysaříků žádá o pozastavení CHS Edjami – v návaznosti na osobní jednání 
s chovatelkou P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 pozastavuje zápis na CHS 
Edjami do odvolání. 

 Schváleno jednomyslně 
 
 

2. Zprávy z komisí 
Zpráva ze zasedání FCI komise pro retrievery 
P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek je možné proplatit 
 

Komise pro rozhodčí  
P ČMKU jednomyslně schvaluje rozšíření aprobací: 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

praktická zk., místo konání, 
P/N* 

Daňková, Ing. Jana irish soft coated wheaten teriér 13.12.2013, P 8.6.14 SVP Lanškroun, P 

    irský teriér 13.12.2013, P 8.6.14 SVP Lanškroun, P 

Kunfalvi Hana maďarský ohař krátkosrstý 13.12.2013, P 26.4.14 MVP Č. Budějovice, P 

    maďarský ohař drátosrstý 13.12.2013, P 26.4.14 MVP Č. Budějovice, P 

 
Termíny zkoušek:  
11.09.2014 pro rozhodčí rozšiřující na neuznaná plemena  
12.09.2014 pro standardní rozšiřování 
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3. Evropská výstava 
 

 Propagace EV – stánek v Peterburgu – zprávu podal předseda ČMKU  

 MVDr. L. Široký prezentoval stav přihlášených psů a statistiky.  

 A. Karban prezentoval diplom a výsledkovou kartičku.  

 Proběhlo jednání s garantem EV ing. Štefíkem v Bratislavě (MVDr. L. Široký a M. Kašpar) 

 Statistiky na webu EV budou aktualizovány každý týden (včetně NV) - I. Nováková 
 
 

4. DuoCACIB 2015 
 
Bylo doručeno málo návrhů rozhodčích, chybějící rozhodčí doplní výstavní výbor. 
 
 

5. Došlá pošta 
 

1/7/14 Žádost Moloss Clubu o změnu pracoviště plemenné knihy od 1.1.2015 (původně PK 2, nyní PK 1) –  
Pro: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, I. Nováková, M. Kašpar, Ing. R. Lysák,  B. Uchytil  
Zdržel se: A. Karban  

 
2/7/14 Stížnost na nečinnost kontrolní a revizní komise KPPPK – P ČMKU předává DR ČMKU  
 
3/7/14 Žádost o změnu názvu chovatelské stanice – normativy ČMKU tuto změnu ani výjimku neumožňují 

Jednomyslně zamítnuto 
 

4/7/14 Žádost Boxer klubu o pozastavení zápisů vrhů na chovatelskou stanici OD IVETKY VEL-OM a zákaz zápisů od 
chovných fen v majetku chovatelky.  
Pro:  MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, I. Nováková, A. Karban, Ing. R. Lysák,  B. Uchytil  
Zdržel se: M. Kašpar 
P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 pozastavuje zápis na CHS OD IVETKY VEL-OM na 
dobu 5 let. Zároveň  vyslovuje zákaz chovu na chovné jedince, kteří jsou k dnešnímu dni v držení majitele 
této chovatelské stanice. 

 
5/7/14 Žádost ČMKJ o schválení soutěžních řádů pro udělování CACT pro lovecké slídiče a retrívy 

Schváleno jednomyslně 
 

6/7/14 Žádost o schválení termináře dostihů a coursingů se zadáváním CACIL v r. 2015 
Schváleno jednomyslně, podléhá schválení FCI 
 

7/7/14 Žádost Klubu chovatelů jezevčíků o finanční podporu na Memoriál Rudolfa Kristla – finanční podpory jsou 
udělovány pouze podle usn. 44/08/11, tato akce do udělovaných dotací nespadá 
Jednomyslně zamítnuto 

 
8/7/14 Žádost o povolení výjimky při inseminaci: 
 Brazilská fila 

fena: Elizabet ze Skalního kraje (3907/09/14) 
pes: Nagan II Da Br Santa Luzia (RS/GOA/11/38699, imp. do Španělska) 
Krytí se musí uskutečnit v souladu s řády chovatelského klubu a ČMKU.  

 
 

6. Různé 
 Změny termínů a míst již schválených výstav v roce 2014: 

- Bulldog klub 
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KVP s KV dne 27.09.2014 původní místo konání Česká Třebová, nové místo konání Brno – 
Sokolovna Tuřany 

- Klub tibetské dogy 
KVP bez KV 13.09.2014 původní místo konání Heřmanův Městec, nové místo konání Ratenice 

- Klub amerických stafordšírských teriérů 
KVP bez KV 13.09.2014 původní místo konání Dětřichov, nové místo konání Ostrožská Nová 
Ves – kemp a penzion Slovácký dvůr 

- Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska 
KVP bez KV původní termín konání 20.09.2014, nový termín konání 13.09.2014 Kutná Hora 

- Whippet klub 
KVP s KV původní termín konání 23.08.2014, nový termín 24.08.2014 Konopiště 

- Spolek chovatelů slovenských čuvačů 
KVP bez KV původní termín a místo konání 16.08.2014 Slaný, nový termín a místo konání 
13.09.2014 Chržín 

- Klub chovatelů švýcarských honičů 
KVP s KV 13.09.2014 původní místo konání Kemp Javorová skála, nové místo konání 
Juniorcamp Tobogán - Neveklov 

 
 
  

USNESENÍ 
  
194/7/14 P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 pozastavuje zápis na CHS Edjami do 

odvolání. 
195/7/14 P ČMKU schvaluje tato rozšíření aprobací rozhodčích: 

příjmení jméno plemeno 

Daňková, Ing. Jana irish soft coated wheaten teriér 

    irský teriér 

Kunfalvi Hana maďarský ohař krátkosrstý 

    maďarský ohař drátosrstý 

 
196/7/14 P ČMKU souhlasí se změnou pracoviště plemenné knihy pro Moloss Club – od 1.1.2015 PK 1 
197/7/14 P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 pozastavuje zápis na CHS OD IVETKY VEL-OM 

na dobu 5 let. Zároveň  vyslovuje zákaz chovu na chovné jedince, kteří jsou k dnešnímu dni v držení 
majitele této chovatelské stanice. 

198/7/14 P ČMKU schvaluje soutěžní řády pro udělování CACT pro lovecké slídiče a retrívy 
199/7/14 P ČMKU schvaluje terminář dostihů a coursingů se zadáváním CACIL v r. 2015. Definitivní schválení 

podléhá FCI 
 
 
 
 
 
 
Zasedání ukončeno:   19:00 
Příští zasedání:   čtvrtek 28.8.2014 od 10:00 
Zapsala:   I. Jarošová 
Za správnost:   MVDr. L. Široký   
 
 

 


