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Zápis č. 6 
ze zasedání Předsednictva (P ČMKU) Českomoravské kynologické unie  

dne 22.10.2015; ČMKU, Praha 8 
 

Přítomni:  
P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, J. Janda, M. Kašpar, I. Nováková, Ing. P. Pletka, O. 

Vondrouš, J. Kudrnáčová 
DR ČMKU: M. Krinke 
Tisková mluvčí:  V. Tichá - omluvena  
 
Program: 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání  
2. Zprávy z komisí 
3. Ekonomika ČMKU  
4. Došlá pošta 
5. Různé 

 
 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 

 Namátková kontrola identity psů na MVP a NVP - Metodika se zapracovannými úpravami byla předložena  
Schválena jednomyslně         PŘÍLOHA 1 
 

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

dodržovat jednotné chovné podmínky, a to včetně povoleného křížení barev dle FCI – 29.9.2015 proběhla na 
ČMKU schůzka zástupců klubů pro chovatele pudlů. Kluby se dohodly na dodržování jednotných chovných 
podmínek a na přejímce štěňat z vrhů, kde došlo ke křížení barev, které nejsou běžně spojovány. 

 
3/7/15  Žádost právního zástupce Staffordshire bullterrier clubu o vysvětlení – P ČMKU obdrželo doplňující vyjádření 

právního zástupce na dotaz k právnímu výkladu řádu. 
 Odpověď  tazateli – sekretariát ČMKU  

 
7/7/15 Žádost o zapisování titulu Master of Dogdancing do PP – ČKS doporučuje ke schválení dle předloženého 

návrhu: 
 MoD1 – Master of Dogdancing 1. stupně 
 MoD2 – Master of Dogdancing 2. stupně 
 MoD3 – Master of Dogdancing 3. stupně 
 MoD MD – Master of Dogdancing divize Musical Dressage 
 MoD HtM – Master of Dogdancing divize Heelwork to Music 

MoD F – Master of Dogdancing divize Freestyle 
MoD DwD – Master of Dogdancing divize Dances with Dog 
Schváleno jednomyslně  

 
ad Zápis z jednání Výstavní komise ze dne 1.9.2015       
ad 4)  Omezení krajských a oblastních výstav – dle počtů přihlášených psů v r. 2016 budou pro rok 2017 zrušeny 

krajské a oblastní výstavy s počtem přihlášených psů do 150 +  krajské a oblastní výstavy pořádané 
chovatelskými kluby.  
Zveřejnit jako samostatnou zprávu na webu – sekretariát  
Schváleno jednomyslně  

 
ad Zápis z Rady plemenných knih ze dne 7.9.2015        
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 8.10.2015 proběhla schůzka se zástupci KCH anglického mastifa i Klubu málopočetných dogovitých plemen 
psů  za účasti M. Václavíka, J. Jandy, O. Vondrouše, J. Kudrnáčové. Došlo k dohodě mezi kluby, PP mohou být 
vystaveny.          PŘÍLOHA 2 
P ČMKU schvaluje jednomyslně závěry schůzky.   
 

 8.10.2015 proběhla schůzka se zástupci Moloss Clubu za účasti M. Václavíka, J. Jandy, O. Vondrouše, J. 
Kudrnáčové a V. Tiché. Moloss Club byl upozorněn na nedostatky v klubových normativech a postupech a byl 
vyzván k jejich odstranění.         PŘÍLOHA 3 
P ČMKU schvaluje jednomyslně závěry schůzky.   
 
Skupina pro řešení problematiky Moloss Clubu sestaví sumář klubových nedostatků. P ČMKU stanovuje 
termín k odstranění již projednaných nedostatků na 15.11.2015. Výsledek bude projednán na příštím 
zasedání. 
Schváleno jednomyslně  
 

d) 22.10.2015 proběhla informativní schůzka s chovatelkou CHS Ballotada, na které chovatelka uznala své 
pochybení při podpisování krycích listů a objasnila okolnosti vrhu pod organizací BBI na své neuchovněné 
feně.  
PK1 zajistí údaje k dalším vrhům po Olafovi South Africa pro další šetření. 

ad Zpráva vedoucího ekipy z ME v coursingu 6.-7.6.2015 Helsinky     
P ČMKU bere na vědomí, P ČMKU schvaluje příspěvek ve stejné výši, jako v minulých letech 
Schváleno jednomyslně  
 
ad Zpráva vedoucího ekipy z ME v dostizích 4.-6.9.2015 Hünstetten     
P ČMKU bere na vědomí, P ČMKU schvaluje příspěvek ve stejné výši, jako v minulých letech 
Schváleno jednomyslně  
 
1/9/15  Žádost Moloss Clubu o zastřešení FCI neuznaného plemene kangal – bylo projednáno na schůzce s Moloss 

Clubem 8.10.2015.          PŘÍLOHA 4 
P ČMKU zařazuje plemeno kangal jako FCI neuznané plemeno do plemenné knihy ČMKU. Dovezení jedinci 
musí mít vystavený řádný exportní PP. Standard bude zveřejněn na webu ČMKU.  
Schváleno jednomyslně  

 
8/9/15 Stížnost na chovatelku, která nechává kupírovat uši štěňatům a prezentuje je na veřejných serverech, 

stížnost byla zaslána i na Komoru veterinárních lékařů (KVL případ řeší) – chovatelka zaslala vyjádření, že ušní 
boltce byly kupírovány na základě požadavku předpokládaných odběratelů. P ČMKU předává případ 
chovatelskému klubu.  

 Schváleno jednomyslně  
 

 Eukanuba World Dog Show: Na výstavu v Českých Budějovicích bylo pozváno 6 nejúspěšnějších jedinců z MVP 
a NVP 2015, ze kterých byl vybrán účastník soutěže. 5 nominovaných rozhodčích vybralo jako účastníka fenu 
bloodhounda Cayenne od Hadího potoka. 
Na základě pozvání pořadatelů akce Eukanuba World Dog Show se zúčastní MVDr. L. Široký, schváleno 
jednomyslně   

 Sekretariát zajistil na FCI možnost zasílání žádostí o mezinárodní tituly samotnými chovateli – jedná se pouze o 
titul C.I.B. u nepracovních plemen a C.I.E. Metodika bude popsána na webu ČMKU – novinky.  

 Datum roční účetní závěrky 31.3.2016, předběžný termín pro valnou hromadu 4.6.2016 Brno, bude 
předmětem dalšího jednání. 
 
 

2. Zprávy z komisí 
 

Výstavní komise 
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Na NVP v Brně 20.9.2015 byl neoprávněně zadán titul 2x BOJ a 2x BOB u plemene čau-čau. Výstavní komise 
navrhuje, aby byly odebrány tyto tituly oběma oceněným jedincům, a to: 
Kat. č. 1372, Izzy z Údolí sněženek 
Kat. č. 1375, Shang Bohemian Hako 
Schváleno jednomyslně, tituly se odebírají 
 

Komise pro rozhodčí 
Zkoušky 9.9. a 23.9.2015  

příjmení jméno plemeno 

teoretická zk. 
prospěl/nepros
pěl praktická zk., místo konání, P/N* 

Kučerová 
  
  

Martina 
  
  

anglický buldok 9.9.15, P 20.9.15 NVP Brno, P 

bullmastif 9.9.15, P 20.9.15 NVP Brno, P 

tosa inu 9.9.15, P 20.9.15 NVP Brno, P 

Frnčo 
  
  

Ladislav 
  
  

americký stafordšírský teriér 9.9.15, P 19.9.15 NVP Brno, P 

erdelteriér 9.9.15, P 19.9.15 NVP Brno, P 

stafordšírský bulteriér 9.9.2015, P 19.9.15 NVP Brno, P 

Rybárová, Mgr. Václava malý kontinentální španěl 23.9.15, P 26.9.15 KVP Mladá Boleslav, P 

Fairaislová 
  
  

Lenka 
  
  

německý pinč 23.9.15, P 11.10.15 MVP České Budějovice, P 

trpasličí pinč 23.9.15, P 11.10.15 MVP České Budějovice, P 

opičí pinč 23.9.15, P 11.10.15 MVP České Budějovice, P 

Leinveber Tomáš miniaturní bulteriér 9.9.2015, P 10.10.15 MVP České Budějovice, P 

Karban Antonín hovawart 23.09.15, P 11.10.15 MVP České Budějovice, P 

Schváleno jednomyslně, P ČMKU jmenuje výše uvedené rozhodčí pro uvedené aprobace. 
 
Žádosti o rozšíření aprobací 
Lenka Frnčová – afgánský chrt, barzoj, whippet, 
Ladislav Frnčo – český teriér, foxteriér hladkosrstý a hrubosrstý 
Ing. Darina Mervová – clumber španěl, lagotto romagnolo, welššpringeršpaněl 
Antonín Mudra – akita inu, americká akita, shiba inu 
Jiřina Volšická – ruská barevná bolonka 
Tomáš Leinveber – stafordšírský bulteriér 
Schváleno jednomyslně  
 
Zápis ze setkání konzultantů         PŘÍLOHA 5  
Sekretariát vyzve konzultanta L. Müllera k vyjádření k jeho setrvání ve funkci konzultanta  
Osloví: I. Jarošová  
Úkol pro Komisi pro rozhodčí: zpracovat dokumentaci ke způsobu dokládání prací v kruhu 
 

Zpráva o účasti reprezentantky v juniorhandlingu na Evropské výstavě  PŘÍLOHA 6 
P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek možno proplatit. Děkovný dopis za úspěšnou reprezentaci a 
pozvání na Šampiona šampionů zašle sekretariát   
 

Zpráva ze zasedání FCI komise pro Obedience      PŘÍLOHA 7 
P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek je možné proplatit 
 
 

3. Ekonomika 
 

Předseda ČMKU seznámil členy P ČMKU s výsledkem hospodaření za 1.-3. Q. 2015. P ČMKU vzalo předložené 
výsledky na vědomí.    
 
Vzhledem ke kladnému výsledku hospodaření P ČMKU navrhuje vrátit členské příspěvky klubům a subjektům a 
poskytnout chovatelským klubům do konce r. 2015 příspěvek na činnost ve výši 70 Kč/psa přihlášeného v daném 
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plemeni na výstavách DuoCACIB 2015 (u více klubů pro plemeno bude podíl rozdělen dle zapsaných štěňat 
stejným způsobem, jako byl rozdělen zisk z EV).       PŘÍLOHA 8 
 
Schváleno jednomyslně  
 
MSKS bude vyplacen pronájem skladových prostor pro vybavení výstavy DuoCACIB. 
Schváleno jednomyslně  
 
 

4. Došlá pošta 
 
1/10/15 Žádost ČKS o poskytnutí mimořádné dotace na mimořádnou schůzku delegátů komise FCI pro 

Obedience – P ČMKU schvaluje dotace podle usnesení 44/08/11 a 217/11/14, v letošním roce již byla 
dotace vyplacena.  

 Neschváleno jednomyslně 
 
2/10/15 Žádost ČKS o poskytnutí dotace na Komisi pro flyball, zasedání v Praze dle usn. 217/11/14 

Schváleno jednomyslně 
  

3/10/15 Žádost ČKS o schválení termínů MVP: 
  29-30/4/2017 
  4-5/11/2017 
  5-6/5/2018 
  3-4/11/2018 

Schváleno jednomyslně, podléhá schválení FCI 
 

4/10/15 Žádost Welsh Corgi a Kelpie klubu CZ o změny ve směrnici pro certifikáty – P ČMKU schvaluje: 
- zařazení zkoušek BH, ZZO a OB do přílohy 1 směrnice o certifikátech – národní certifikát 
- úpravu zkoušek u plemen welsh corgi o zkoušky ZPU1, ZPU-S, BH, ZZO, OB 

 
Na základě upozornění klubu provede ČMKU kompletní revizi Směrnice o certifikátech – 
zodpovídá I. Nováková, Bc. V. Tichá, I. Jarošová. Revidované pasáže budou prodiskutovány 
s garanty pro vystavování certifikátů na školení evidence a vystavování certifikátů v programu 
Dogoffice.  
 

5/10/15 Žádost Shar-pei Clubu a Moloss Clubu o pomoc při vymáhání náhrady škody za neúčast rozhodčího 
na výstavě – ČMKU bude informovat o přístupu norského rozhodčího Antonia Di Lorenza Norský 
kennel club. 

 
6/10/15 Žádost Klubu ruských a asijských ovčáckých psů, z.s. o udělení výjimky ze Zápisního řádu ČMKU pro 

plemeno moskevský strážní pes při spojování jedinců v Preg - P ČMKU doporučuje zaměřit se na 
dovozy ze států, kde je evidence generací podchycena v plemenné knize 
Neschváleno jednomyslně  
M. Václavík nepřítomen  

 
7/10/15 Žádost České asociace ovčáckých a  pasteveckých psů, z.s. o členství v ČMKU – neodpovídá směrnici 

pro uznávání chovatelských klubů a výcvikových organizací, na úrovni ČMKU je již tento typ výcviku 
zastřešen.  
Neschváleno jednomyslně  

 
8/10/15 Žádost Moloss Clubu o zastavení zápisů štěňat na CHS Ballotada a jedince v majetku chovatelky + 

zákaz chovu na jedincích v majetku chovatelky, vše na 10 let: Armanda from Moloss House, Arachne 
from Moloss House, Alex from Moloss House, Maksimus from Sous Africa, Spitsvur Tula I, Cameron 
Ballotada, Marion Ballotada, Moira Ballotada, Sunjika Fiona, Mortha Ballotada, Imperátor Ballotada, 
Anasha Jason, Kraken Ballotada, Devero Ballotada, Iris Moya Ballotada, Anasha Nica, Viktor Vega, 
Ornella Ballotada, Oxana Ballotada, Agy Surrykata, Fren Ballotada 
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Důvodem je opakované porušování normativů klubu i ČMKU.  
Pro:  MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, M. Kašpar, I. Nováková, O. Vondrouš,  Ing. P. 

Pletka  
Zdrželi se:  J. Kudrnáčová, J. Janda  
Návrh byl přijat, P ČMKU v souladu s čl. X, bod 9 zastavuje zápisy vrhů na registrovaný název 
chovatelské stanice Ballotada a zákaz chovu na výše uvedené jedince v majetku chovatelské stanice. 

 
9/10/15 Žádost o možnost převažování plemene malý kontinentální španěl na výstavách – pořádající 

organizace je povinna mít k dispozici váhu pro sporné případy – do pověření MVP a NVP. Převažování 
v kruhu nebude povinné.  
Nadměrná / nedostatečná váha není u plemene malý kontinentální španěl vylučující vadou, není tedy 
možné jedince z těchto důvodů diskvalifikovat. 
 Schváleno jednomyslně  
P ČMKU doporučuje chovatelskému klubu, aby proškolil rozhodčí s aprobací na plemeno. 

 
10/10/15 Žádost ČMKJ o schválení akcí CACT, CACIT na rok 2016    PŘÍLOHA 9, 10 

Schváleno jednomyslně  
P ČMKU bere na vědomí nesouhlas ČMKJ se zadáváním čekatelství CACT, CACIT na akcích Klubu 
bretaňských ohařů.  
Upozornění: CACT, CACIT lze zadávat pouze na akcích zveřejněných odpovídajícím způsobem na 
stránkách ČMKU.  
Schváleno jednomyslně  
Ing. P. Pletka, M. Václavík nepřítomni 

 
11/10/15 Žádost o povolení výjimky při inseminaci při 1. krytí ze zdravotních důvodů: 
  Novofoundlandský pes 

fena:  Yrra od Jihlavské brány, CMKU/NF/5034 
pes:  Rambo Highlander od Trojské skály, CMKU/NF/ 
Schváleno jednomyslně  
Krytí se musí uskutečnit v souladu s řády chovatelských klubů a ČMKU. 

 

Informace z Dozorčí rady  
Předseda DR ČMKU informoval o projednávaných případech 

- Formální dořešení sporu Boxerklubu s chovatelkou 
- Pozastavení CHS na žádost KCHMPP je v šetření 
- Odvolání proti rozhodnutí Dama Krkonoše je v šetření 
- 9 chovatelských klubů vyslovilo nesouhas  s povinností hlavního rozhodčího z ČMKU, pokud na klubových 

akcích posuzuje zahraniční rozhodčí – na následující zasedání DR ČMKU bude pozvána předseda Výstavní 
komise a Komise pro rozhodčí   

- DR ČMKU požaduje, aby do metodiky pro kontrolu identity psů na výstavách byl zapracován požadavek, aby 
kontrolující hlavní rozhodčí na akci neposuzoval. P ČMKU souhlasí. 

 
14:30 odchází Ing. P. Pletka   
 
 

5. Různé 
 

 Přehlídka národních plemen na akci Šampion šampionů - zodpovídá J. Kudrnáčová 

 Proces uznávání plemen pražský krysařík a chodský pes – dotaz na  kluby, kdy dodají materiály dodatečně 
požadované FCI. P ČMKU požaduje doplnit data nejpozději do měsíce, tj. do 22.11.2015.  

 MVDr. L. Široký pozván SKJ na Duo Danube do Bratislavy, kde proběhne jednání s předsedou SKJ 
Schváleno jednomyslně  

 Nový web ČMKU – sekretariát vyžádá do příštího zasedání návrh k prezentaci 

 Překlady normativů FCI – pokračovat v úkolu, na příštím zasedání P ČMKU podá I. Jarošová informaci 

 Reciproční dohoda – doplnit o šampiona ČMKU, oslovit s požadavkem všechny zúčastněné státy. 
Schváleno jednomyslně  
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 Propagační komise – sekretariát se dotáže členů komise, zda a jakým způsobem bude pokračovat činnost 

komise. Předsedkyně nedodala zápis z jednání, nejsou informace o práci komise – bude předmětem 

příštího zasedání.  

 
 

USNESENÍ 
  
25/10/15 P ČMKU schválilo Metodiku kontroly indentity psů na výstavách 
26/10/15 P ČMKU schválil tyto tituly k zápisům do PP: 
 MoD1 – Master of Dogdancing 1. stupně 
 MoD2 – Master of Dogdancing 2. stupně 
 MoD3 – Master of Dogdancing 3. stupně 
 MoD MD – Master of Dogdancing divize Musical Dressage 
 MoD HtM – Master of Dogdancing divize Heelwork to Music 

MoD F – Master of Dogdancing divize Freestyle 
MoD DwD – Master of Dogdancing divize Dances with Dog 

27/10/15 P ČMKU schválilo příspěvek pro vedoucího ekip v r. 2015 ve  výši 5000,- Kč 
28/10/15 P ČMKU schválilo zařazení plemene kangal do plemenné knihy ČMKU jako FCI neuznané plemeno 
29/10/15 P ČMKU odebralo titul BOJ a BOB zadaný na NVP v Brně 20.9.2015 těmto jedincům plemene čau-čau:  

Kat. č. 1372, Izzy z Údolí sněženek 
Kat. č. 1375, Shang Bohemian Hako 

30/10/15 P ČMKU jmenovalo rozhodčí pro tyto aprobace: 
příjmení jméno plemeno 

Kučerová 
  
  

Martina 
  
  

anglický buldok 

bullmastif 

tosa inu 

Frnčo 
  
  

Ladislav 
  
  

americký stafordšírský teriér 

erdelteriér 

stafordšírský bulteriér 

Rybárová, Mgr. Václava malý kontinentální španěl 

Fairaislová 
  
  

Lenka 
  
  

německý pinč 

trpasličí pinč 

opičí pinč 

Leinveber Tomáš miniaturní bulteriér 

Karban Antonín hovawart 

31/10/15 P ČMKU navrácení členských příspěvků klubům a subjektům a příspěvek na činnost chovatelským 
klubům do konce r. 2015 ve výši 70 Kč/psa přihlášeného v daném plemeni na výstavách DuoCACIB 
2015 (u více klubů pro plemeno bude podíl rozdělen dle zapsaných štěňat stejným způsobem, jako 
byl rozdělen zisk z EV).  

32/10/15 P ČMKU schválilo tyto úpravy Směrnice o certifikátech:  

- zařazení zkoušek BH, ZZO a OB do přílohy 1 směrnice o certifikátech – národní certifikát 

- úpravu zkoušek u plemen welsh corgi o zkoušky ZPU1, ZPU-S, BH, ZZO, OB 
33/10/15 P ČMKU v souladu s čl. X, bod 9 zastavuje zápisy vrhů na registrovaný název chovatelské stanice 

Ballotada a zákaz chovu na jedince v majetku chovatelské stanice. 
34/10/15 P ČMKU schvaluje CACT, CACIT akce ČMKJ na rok 2016 
 
 
 
 
 
 
Zasedání ukončeno:   15:30 
Příští zasedání:   23.11.2015  od 12:00, Brno 
Zapsala:   I. Jarošová 
Za správnost:   MVDr. L. Široký   


