
 1 

Zápis č. 39 
z mimořádného zasedání Předsednictva (P ČMKU) a Dozorčí rady (DR ČMKU) Českomoravské kynologické unie  

dne 4.11.2014; 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, J. Kudrnáčová 
DR ČMKU:  H. Matějeková, M. Krinke  
Tisková mluvčí:  V. Tichá 
Omluveni:  Ing. R. Fiala, P. Márová 
  
 
Program: 

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

 
 

1. Evropská výstava 
 

MVDr. L. Široký zhodnotil průběh akce. Kladné hodnocení od vystavovatelů i rozhodčích jednoznačně převažují, 
ČMKU obdržela velmi příznivé ohlasy z FCI. 
M. Václavík poděkoval celému týmu, který výstavu připravoval. 
P ČMKU velmi děkuje klubům národních plemen, jejichž prezentace proběhla na opravdu vysoké úrovni.  
P ČMKU gratuluje všem českým vystavovatelům, kteří se umístili na čelních místech a výborně reprezentovali českou 
kynologii. 
Část zisku z EV bude přerozdělena mezi chovatelské kluby, varianty pro rozdělení připraví Ing. R. Lysák, sekretariát 
vyžádá podklady z PK. 
 
 

2. Kontrola zápisu z minulého jednání  
 

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

 I. Nováková navrhla možnost evidovat měření vipetů a italských chrtíků v Dogoffice – úkol pokračuje. 
 

Dozorčí rada - Klub přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)    
Zástupci ČMKU se zúčastní členské schůze klubu. Veškerý materiál včetně žádosti KPPPK o pozastavení CHS 
Čekanka bude projednán na příštím zasedání. 

 

Dozorčí rada 
 I. Nováková informovala, že M. Brothánková oznámila oficiálně své odstoupení z DR ČMKU na ČKS. 

 
ad RPK  

Žádost majitelky italského chrtíka Angel Iggies Rufiano Rasputino o prominutí posudků pro P Reg, neboť pes byl 
v dospělosti mnohokrát vystavován a výborně hodnocen.  
P ČMKU souhlasí - posudky není třeba dokládat, ostatní podmínky pro P Reg (písemná žádost klubu) je třeba 
splnit. 
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3. Zprávy z komisí 
 
Komise pro rozhodčí    
Zkušební komise 6.11.2014: M. Václavík, V. Tichá, J. Janda 
Zkušební komise 7.11.2014: M. Václavík, V. Tichá, M. Kašpar  
P ČMKU souhlasí s účastí P. Pražana a L. Beníčka u zkoušek (při posledních zkouškách neuspěli). 
 
Zápis z FCI komise pro obedience      PŘÍLOHA 1 
P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek je možné proplatit  
 

 

4. Došlá pošta 

1/11/14 Žádost o poskytnutí dotace na MS IHF (hovawarti) IPO-FH 
P ČMKU jednomyslně souhlasí s vyplacením standardního příspěvku 

2/11/14 Žádost Moloss Clubu o možnost otevření pracovní třídy pro plemena americký buldok, argentinská 
doga, boerboel, italský corso pes, brazilská fila, kanárská doga a mallorská doga na zkoušky ZM, BH, 
ZVV 1-3, IPO V, IPO 1-3, ZPS 1, ZPU 2, FH 1-2. 
Pro plemena americký buldok, argentinská doga, italský corso pes, brazilská fila, kanárská doga je již 
pracovní třída zřízena a je součástí přílohy 4 Směrnice o certifikátech.   
P ČMKU jednomyslně souhlasí s otevřením pracovní třídy pro plemena boerboel a mallorská doga. 

 
3/11/14 Žádost Catahoula Clubu EU o možnost otevření pracovní třídy – zkonzultováno s předsedou KCHMPP, 

nemá námitek.  
P ČMKU jednomyslně souhlasí s otevřením pracovní třídy pro plemeno louisianský leopardí pes na 
uvedené zkoušky vyjma zkoušek TART  
 

4/11/14 Stížnost na CHS z DIXIE provozovanou českou rezidentkou a registrovanou v Srbsku – ČMKU projedná 
v souladu s řády FCI se střešní organizací v Srbsku.  
Schváleno jednomyslně. 
 

5/11/14 Žádost Dalmatin klubu o pořádání Světové speciální výstavy dalmatinů – v souladu s řády ČMKU není 
možné zadávat 2x CAC na 1 akci, zdvojení čekatelství P ČMKU jednomyslně zamítá. 
P ČMKU jednomyslně souhlasí s pořádáním výstavy nad rámec standardních klubových a speciálních 
výstav.  

 

5. Různé 

 

 I. Nováková vznesla otázku na vystavování pracovních certifikátů pro československého vlčáka na 

vytrvalostní zkoušky. Sekretariát zkonzultuje problematiku s FCI.  

  

USNESENÍ 
  
211/11/14 P ČMKU schvaluje změnu přílohy 4 ke Směrnici o certifikátech – doplnění plemen boerboel, 

mallorská doga a louisianský leopardí pes. 
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Zasedání ukončeno:   15:00 
Příští zasedání:   úterý 25.11.2014 od 10:00 
Zapsala:   I. Jarošová 
Za správnost:   MVDr. L. Široký   


