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Zápis č. 4 
ze společného zasedání Předsednictva (P ČMKU) a Dozorčí rady (DR ČMKU) Českomoravské kynologické unie  

dne 16.7.2015; areál MSKS, Zbraslav u Brna 
 
Přítomni:  
P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, J. Janda, M. Kašpar, I. Nováková, Ing. P. Pletka 
Omluveni:  O. Vondrouš, J. Kudrnáčová 
DR ČMKU:  M. Krinke, H. Matějeková, P. Kalaš, Ing. R. Fiala  
Omluvena:  P. Márová  
Tisková mluvčí:  V. Tichá  
 
Program: 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání  
2. Zprávy z komisí 
3. Zpráva ze zasedání FCI v Miláně 2015 
4. DuoCACIB Brno 2016 
5. Došlá pošta 
6. Různé 

 
 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 

Návrhy na doplňky Zápisního řádu ČMKU:  
Návrh na doplnění Zápisního řádu čl. II, bod 8 RPK ze dne 21.5.2015. 
P ČMKU mimo návrh RPK doplňuje Zápisní řád čl. X, bod 9 o formulaci: 
V případě opakovaného nebo závažného porušení chovatelských předpisů ČMKU nebo FCI ze strany smluvního 
chovatelského klubu může předsednictvo ČMKU rozhodnout, že bude zastaveno poskytování chovatelského servisu 
tomuto klubu, a to po dobu předem určenou nebo až do odvolání. 

 
Návrh na doplnění Zápisního řádu čl. XII, bod b, poslední odstavec  
Jedinci zapsaní v pomocném registru smí být v chovu spojováni výhradně s partnery zapsanými v řádném rejstříku 
(FCI) plemenné knihy ČMKU tzn. jedinci s plným průkazem původu (ve všech třech generacích uvedeno jméno a 
číslo zápisu plemenné knihy FCI daného jedince). 
  
Připomínkové řízení bylo ukončeno. P ČMKU projednalo zaslané připomínky k úpravám řádu. Závěry zpracují a 
předloží ke schválení P ČMKU: I. Nováková, Bc. V. Tichá, P. Kalaš, I. Jarošová   
 
3/6/15 Žádost o stanovisko na inseminaci NO – proběhlo jednání předsedy ČMKU se zástupci PČR, definitivní 

podmínky budou projednány na schůzce 22.7.2015 
 
4/6/15 Žádost klubu o vystavení PP pro štěňata pocházející z nechtěného krytí – bloodhound 

Schváleno jednomyslně  
P ČMKU požádalo klub o zaslání informace, jakým způsobem byla chovatelka sankcionována. Klub informoval 
P ČMKU o rozhodnutí pozastavit chov bloodhoundů v CHS Tohave na 24 měsíců. 
P ČMKU bere na vědomí – ukončeno 

 
6/6/15 Žádost chovatelky o vystavení pro štěňata pocházející z nechtěného krytí – anglický kokršpaněl  

Sekretariát informoval chovatelku, že vrh musí být zastřešený chovatelským klubem a zároveň klub musí 
chovatelku sankcionovat v rámci jeho kompetencí. Vyjádření dosud nezasláno. 

 

 Manuál pro vedoucí kruhu vypracuje V. Tichá – projedná s Výstavní komisí spolu se vzorovými propozicemi 
 

 Namátková kontrola identity psů na MVP a NVP - 1. kontrola proběhla v Klatovech.  
P ČMKU pověřuje I. Novákovou vypracováním metodiky pro provádění kontroly 
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2. Zprávy z komisí 

Zápis z jednání Komise pro chov a zdraví ze dne 12.6.2015   PŘÍLOHA 1 
ad 2) P ČMKU nesouhlasí s doplněním chovných podmínek o kontrolu vrhu, ale důsledně požaduje dodržovat 

jednotné chovné podmínky, a to včetně povoleného křížení barev dle FCI 
Ostatní body schváleny jednomyslně  

 
Zápis z jednání Dostihové a coursingové komise ze dne 14.6.2015  PŘÍLOHA 2 
Schváleno jednomyslně  
 
Kalendář CACIL dostihů na rok 2015: 
30.-31.1.2016 - Hrdoňov, Frymburk - CACIL coursing 
26.-27.3.2016 - Brno - CACIL coursing 
16.-17.4.2016 - Krutěnice - CACIL coursing 
8.5.2016 - Chlumec n. Cidlinou - CACIL coursing 
10.-11.9.2016 - Ptýrov - CACIL coursing 
24.-25.9. - Živohošť - CACIL coursing 
28.-30.10.2016 - Vítkov u Ostravy - CACIL coursing 
 
9.4.2016 - Kolín - CACIL dostih 
21.5.2016 - Mladá Boleslav - CACIL dostih 
3.7.2016 - Lednice - CACIL dostih 
13.8.2016 - Lednice - CACIL dostih 
1.10.2016 - Mladá Boleslav – CACIL dostih 
Schváleno jednomyslně, podléhá schvální FCI 
 
M. Václavík informoval o běžné praxi vystavování nových dostihových licencí náhradou za ztracené – v těchto 
případech je třeba vystavit duplikát licence včetně záznamů, které do licence DaCK zaznamenala (zejména výsledky 
měření, příp. odstoupení z měření).  

 
I. Nováková: Dotaz na evidenci v systému Dogoffice - prověří I. Jarošová  

 
Zápis z jednání Komise pro mládež ze dne 24.6.2015      PŘÍLOHA 3 
Schváleno jednomyslně  
 
Komise pro rozhodčí  
Výsledky z praktických rozšiřovacích zkoušek  

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

praktická zk., místo 
konání, P/N* 

Zatyko Mayerová, 
Ing. Eva bulmastif 12.03.15, P 

09.05.15 KVP s KV 
KMDPP, Hlučín, P 

Nehyba  
  

Oldřich 
  

auvergneský ohař 
krátkosrstý 12.03.15, P 27.6.15 MVP Brno, P 

bretaňský ohař 
dlouhosrstý 12.03.15, P 27.6.15 MVP Brno, P 

Potůčková Ilona 
bulteriér, miniaturní 
bulteriér 12.03.15, P 20.6.15 NVP Klatovy, P 

Daňková, Ing. 
  

Jana 
  

kerry blue teriér 12.03.15, P 14.6.15 SVP Lanškroun, P 

welsh teriér 12.03.15, P 14.6.15 SVP Lanškroun, P 

P ČMKU jmenuje tyto rozhodčí pro výše uvedené aprobace.  
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Opravné vstupní zkoušky adeptů 24.06.2015 

jméno, příjmení plemeno prospěl/neprospěl 

Pekárek Marián německý ovčák omluven 

Petrášková Lenka, Mgr. kolie dlouhosrstá omluvena 

Strnad Jaroslav skotský teriér prospěl 

Mudrová Helena stafordšírský bullteriér omluvena 

Vašendová Iveta americký stafordšírský teriér neprospěla 

Pečenka Luboš německý špic neprospěl 

Horská Petra pudl neprospěla 

Pellerová Jaroslava 
belgický a bruselský grifonek, 
brabantík omluvena 

Peroutka Karel chodský pes prospěl 

P ČMKU schvaluje adepty, kteří prospěli, čekateli na rozhodčí ČMKU.  
 

Opravné vstupní zkoušky adeptů 25.06.2015 

jméno, příjmení plemeno prospěl/neprospěl 

Vachutková Milena rotvajler omluvena 

Netíková Markéta kerry blue teriér prospěla 

Ščudlová Marta gordon setr prospěla 

Hulíková Kateřina irský setr prospěla 

Illová Eva německý ohař krátkosrstý prospěla 

Svobodová Lucie maďarský ohař krátkosrstý prospěla 

Štencelová Radka zlatý retriever omluvena 

Pražan Petr labradorský retriever omluvena 

Kořínková Eva americký kokršpaněl neprospěla 

Beníček Libor slovenský kopov prospěl 

P ČMKU schvaluje adepty, kteří prospěli, čekateli na rozhodčí ČMKU.  

 
Změna termínu: podzimní rozšiřovací zkoušky se přesouvají ze 17.9. na 9.9.2015 
 

Zápis z jednání Výstavní komise ze dne 24.6.2015    PŘÍLOHA 4 
ad 7) Komise pro rozhodčí pozve rozhodčí, která plemeno na výstavě posuzovala 
Zápis schválen jednomyslně 
Následující zasedání Výstavní komise bude cca 10 dní po 15.8.2015, aby mohly být zpracovány nahlášené klubové a 
speciální výstavy. 
 
Návrh Bc. V. Tiché: formulář pro NVP a MVP Hlášení o průběhu výstavy doplnit o: 
- dodržení rozhodčích oproti propozicím pokud byli změněni, uvést důvod  

- počty jedinců, které rozhodčí posuzovali  

- Protokol z namátkové kontroly identity bude přílohou k hlášení  

Hlášení je povinné pro NV a MV, doplnit do pověření 2016. 
Výstavní komise připraví jednotný formulář, po schválení P ČMKU bude rozeslán pořadatelům s okamžitou platností 
Schváleno jednomyslně  

 
Zpráva reprezentanta v Juniorhandlingu na WDS v Miláně   PŘÍLOHA 5 
Standardní příspěvek je možné vyplatit 

WDS měla pouze jednu adresu k dispozici, přijetí přihlášky bylo potvrzené. Sekretariát požádá ENCI o 
vysvětlení, pokud jej neobdrží, obrátí se na FCI 

 

Zpráva z FCI komise pro retrievery       PŘÍLOHA 6 
Standardní příspěvek je možné vyplatit 
  

Výcviková komise = Komise pro sportovní kynologii 
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Jednání se zúčastnil J. Lasík, kandidát na předsedu Výcvikové komise navržený ČKS, který představil koncept práce 
pro výcvikovou komisi. 
Zájem o účast má: ČKS, MSKS (Člen za MSKS: Jaroslav Venhauer) 
Sekretariát ČMKU osloví KJČR a SZBK, zda mají zájem o jmenování svého zástupce do této komise.  
Jmenování komise jednomyslně schváleno ve složení Jiří Lasík a Jaroslav Venhauer. 

 
 

3. Zpráva z generálního zasedání FCI v Miláně    PŘÍLOHA 7, 8 

 
 

4. DuoCACIB 2016 
Všichni oslovení rozhodčí kromě jednoho potvrdili účast, seznam rozhodčích bude zveřejněn cca do konce 7/2015 

 

 

5. Došlá pošta 
 

Ad RPK 15.12.2014  
Odvolání proti pozastavení zápisů štěňat na CHS DAMA KRKONOŠE – P ČMKU předává k prošetření DR ČMKU. 
 
1/7/15  Zpráva a žádost KRK KPPPK – z hlediska ČMKU je otázka chovu PK vyřešena, další postupy jsou v pravomoci 

klubu. Za účelem vyjasnění sporných bodů bude svolána schůzka s předsedou klubu a předsedou KRK 
(zúčastní se I. Nováková, Ing. J. Kubeš, H. Matějeková, J. Kudrnáčová). 

 
ČMKU obdržela několik stížností na postup klubu – jedná se o rozhodnutí klubu, za které je klub jakožto 
samostatný právní subjekt zodpovědný. Odvolání proti rozhodnutí je tedy třeba adresovat klubu.  

 
2/7/15  Protest klubů zastřešujících tibetská plemena proti změně země původu Tibetu a garanta Velké Británie na 

Čínu – P ČMKU se s těmito názory ztotožňuje, odešle protest na FCI. 
 
3/7/15  Žádost právního zástupce Staffordshire bullterrier clubu o vysvětlení – bude předáno právnímu zástupci 

ČMKU k vysvětlení některých právních dotazů týkajících se řádů ČMKU  
Vyjádření k vystavení údajně jiné feny při výstavě, na které byla fena uchovněna - kontrola identifikace feny 
klubem na výstavě neproběhla. Případem se zabývá DR ČMKU. 

  
4/7/15  Žádost Š. Bajerové o pomoc s očištěním jmen chovatelských stanic Z MÁCHOVA KRAJE a OF BAJER, která jsou 

napadána na sociálních sítích.  
ČMKU není oprávněna k zasahování do diskuzí na sociálních sítích, toto je zcela v kompetenci jednotlivých 
diskutujících a provozovatelů serverů. Problematika spadá do občanskoprávní roviny a je možné řešit ji pouze 
v rámci legislativy ČR.  

 
5/7/15 Žádost o povolení výjimky při inseminaci při 1. krytí 
 Španělský mastin 

fena:  Mandy Tornádo Erben, CMKU/ME/1236/13  
pes:  Druso de la Aljabara CMKU/ME/00565/04/03 
Schváleno jednomyslně  
Krytí se musí uskutečnit v souladu s řády chovatelských klubů a ČMKU. 

 
6/7/15  Žádost o schválení akcí se zadáváním CACITR a CACT na rok 2015: 

Collecting style 
Martínkovice, 27.-28. 6.2015, CACITR, CACT - neschváleno 
Načešice, 29.-30. 8.2015 CS CACITR, CACT 
Traditional style 
Martinkovice, 4.-5.7.2015 CACT - neschváleno 
Martinkovice, 29.-30.8.2015 CACITR, CACT 
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Načešice, 24.-25.10.2015 CACITR, CACT  
P ČMKU schvaluje zadávání titulů na výše uvedených akcích s výjimkou akcí, které již proběhly, tj. 
Martínkovice, 27.-28.6.2015 a Martinkovice, 4.-5.7.2015. Zároveň upozorňuje na usnesení P ČMKU 03/03/11: 
termíny CACIT, CACT akcí je třeba předat ke schválení P ČMKU do konce předchozího roku.  

 
7/7/15  Žádost o zapisování titulu Master of Dogdancing do PP – předáno na ČKS k předjednání 
 
8/7/15  Žádost ČMKJ o schválení výstav:  
  MVP Intercanis Brno   24.-25.6.2017  23.-24.6.2018 
  Moravskoslezská NVP Brno 23.-24.9.2017  22.-23.9.2018 
  MVP Č. Budějovice  13.-14.10.2018  20.-21.4.2019; 12.-13.10.2019 
  Schváleno jednomyslně, termíny MVP podléhají schválení FCI. 
 
9/7/15  Žádost Klubu chovatelů málopočetných plemen psů o zastřešení nově dovezeného plemene lapinporokoira 

Pro: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, M. Kašpar, I. Nováková, Ing. P. Pletka 
Zdržel se: J. Janda  
Žádost byla schválena 

 
10/7/15 Stížnost na postup Kontrolní a revizní komise KPPPK – jedná se o občanskoprávní záležitost, není v 

kompetenci ČMKU  
Schváleno jednomyslně 

 
11/7/15 Stížnost na porušení dohody o jednotných chovných podmínkách pro německé krátkosrsté ohaře – 

podmínky byly určeny KCHZ ČMKU. NKO Pedro z Vápenek CLP/KO/78968 byl zařazen do chovu na základě 
zkoušek, které nepořádal žádný klub NKO, jak je stanoveno v jednotných chovných podmínkách. 

 P ČMKU konstatuje, že Klub chovatelů NKO Praha jednoznačně porušil určené smluvní chovné podmínky. 
Stěžovatel, majitel chovného psa, všechny kluby pro plemeno a plemenná kniha č. 3 budou informováni, že 
potomkům tohoto psa nemohou být vystaveny PP až do splnění platných chovných podmínek. 

 O pochybení klubu bude informována ČMKJ, která všechny kluby NKO zastřešuje.  
 Schváleno jednomyslně 
 
12/7/15 Žádost NVP Klatovy o změnu termínu NVP 2016 – nový termín 11.+ 12.6.2016 
 Schváleno jednomyslně 
 
 

6. Různé 
 

Ekonomika 
- Předseda ČMKU seznámil přítomné s výsledky hospodaření za 1-6/2015 

P ČMKU bere na vědomí 

- Návrh majetku k odpisu: Schváleno jednomyslně  

 
Dozorčí rada 
Předseda DR ČMKU seznámil P ČMKU s činností DR 
 

Předseda ČMKU informoval o schůzce s prezidentem ZKwP/ Mr. Jan Gajewski/ 

 Projednali propagaci EV, která se bude konat v Polsku, na výstavách ČMKU a recipročně propagaci výstav ČMKU 

na výstavách v Polsku.  
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USNESENÍ 
  
11/07/15 P ČMKU jmenuje rozhodčí pro tyto aprobace: 

příjmení jméno plemeno 

Zatyko Mayerová, Ing. Eva bulmastif 

Nehyba  
  

Oldřich 
  

auvergneský ohař krátkosrstý 

bretaňský ohař dlouhosrstý 

Potůčková Ilona bulteriér, miniaturní bulteriér 

Daňková, Ing. 
  

Jana 
  

kerry blue teriér 

welsh teriér 

 
12/07/15 P ČMKU schválilo tyto čekatele na funkci rozhodčích z exteriéru: 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
13/07/15 P ČMKU jmenuje Komisi pro sportovní kynologii ve složení Jiří Lasík (předseda) a Jaroslav Venhauer. 
14/07/15 P ČMKU schvaluje akce pasení 2015 se zadáváním CACT, CACITR: 

 Collecting style 
Načešice, 29.-30. 8.2015 CS CACITR, CACT 
Traditional style 
Martinkovice, 29.-30.8.2015 CACITR, CACT 
Načešice, 24.-25.10.2015 CACITR, CACT  
CACITR podléhá schválení FCI. 

15/07/15 P ČMKU schvaluje termíny výstav: 
   MVP Intercanis Brno   24.-25.6.2017  23.-24.6.2018 
   Moravskoslezská NVP Brno 23.-24.9.2017  22.-23.9.2018 
   MVP Č. Budějovice  13.-14.10.2018  20.-21.4.2019; 12.-13.10.2019 
   CACIB podléhá schválení FCI. 
16/07/15 P ČMKU schvaluje kalendář CACIL akcí: 

  30.-31.1.2016 - Hrdoňov, Frymburk - CACIl coursing 
26.-27.3.2016 - Brno - CACIL coursing 
16.-17.4.2016 - Krutěnice - CACIL coursing 
8.5.2016 - Chlumec n. Cidlinou - CACIL coursing 
10.-11.9.2016 - Ptýrov - CACIL coursing 
24.-25.9. - Živohošť - CACIL coursing 
28.-30.10.2016 - Vítkov u Ostravy - CACIL coursing 
9.4.2016 - Kolín - CACIL dostih 
21.5.2016 - Mladá Boleslav - CACIL dostih 
3.7.2016 - Lednice - CACIL dostih 
13.8.2016 - Lednice - CACIL dostih 
1.10.2016 - Mladá Boleslav – CACIL dostih 

  CACIL podléhá schválení FCI. 
 
 
 
 

jméno, příjmení plemeno 

Strnad Jaroslav skotský teriér 

Peroutka Karel chodský pes 

   Netíková Markéta kerry blue teriér 

Ščudlová Marta gordon setr 

Hulíková Kateřina irský setr 

Illová Eva německý ohař krátkosrstý 

Svobodová Lucie maďarský ohař krátkosrstý 

Beníček Libor slovenský kopov 
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Zasedání ukončeno:   18:00 
Příští zasedání:   17.9.2015  od 10:00, ČMKU  
Zapsala:   I. Jarošová 
Za správnost:   MVDr. L. Široký   


