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Zápis č. 16 
ze zasedání Předsednictva (P ČMKU) Českomoravské kynologické unie6 

dne 10.11.2016; Třeboň  
 
Přítomni:  
P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, J. Janda, M. Kašpar, I. Nováková, Ing. P. Pletka, O. 

Vondrouš  
Omluvena:  J. Kudrnáčová, tisková mluvčí  V. Tichá 
DR ČMKU: H. Matějeková  
 
Program:  

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání  
2. Zprávy z komisí 
3. Rozpočet na rok 2017 
4. Došlá pošta 
5. Různé 

 
 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 
 
2/3/16 Spolupráce členky kontrolní komise Moloss Clubu s ne-FCI organizaci – sekretariát odeslal podklady MC 

s požadavkem na řešení situace.   
Na základě doručené odpovědi P ČMKU projednalo při schůzce s Moloss clubem, ukončeno. 

  
1/5/16 Žádost o prozatímní členství a navázání spolupráce s Boerboel Clubem CZ, z.s. – schůzka se zástupci BC 

proběhla 12.10.2016, Odloženo do termínu dodání aktuálních podkladů. 

 
Zápis  z jednání Výstavní komise ze dne 2.9.2016      
bod 1)  Odvolání proti odebrání titulu, poukázání na chybu na straně MVP v Litoměřicích – P ČMKU pozve  

vystavovatelku a zástupce MVP (J. Švec, M. Kubešová) na jednání při zasedání Výstavní komise. Schůzky se za 
P ČMKU zúčastní: MVDr. L. Široký, M. Václavík, J. Janda – schůzka plánována na 16.11.2016  

 
bod 11) Po doložení podkladů se ruší titul Národní vítěz/CAC ČMKU u psa Apollona Varjag z Bukové z NVP v Mladé 

Boleslavi 17.7.2016. Majitelka psa se odvolala proti odebrání titulu – P ČMKU konstatuje, že rozhodující je 
zápis v knize rozhodčího. Sekretariát zajistí kopii kartiček NV od obou vystavovatelek, posuzující rozhodčí 
bude pozvána k projednání. 

 
1/9/16 Žádost o prošetření týrání zvířat – případ řeší Krajská veterinární správa a Policie ČR. Případ dosud není ze 

strany státních orgánů ukončen. Odloženo do uzavření případu.  
 

 Eukanuba World Challenge – výběr nominovaného psa proběhne v sobotu na MVP v Praze – výběr proběhl, do 
finále je nominován aljašský malamut Lord of the Ring Appalachain 
P ČMKU projednalo nesportovní chování některých účastníků.  

 21.10.2016 proběhla schůzka s programátorem k nedokončeným pracím v programu plemenné knihy – 
programátor dnes dodal termíny k jednotlivým úkolům, práce jsou v běhu 

 Samolepky do PP potvrzující provedený parentitní test jsou připravené a je možné je používat. 

 Vzorová přihláška k zápisu štěňat - povinné formulace doplněny, ukončeno  
 

4/10/16 Žádost o přijetí Klubu chovatelů čínských chocholatých psů za prozatímního člena ČMKU – P ČMKU 
obdrželo zápis klubu jakožto spolku a platné stanovy – odloženo na příští zasedání, bude projednáno 
za přítomnosti J. Kudrnáčové. 

 
7/10/16 Stížnost na nečinnost Klubu přátel psů pražských krysaříků – klub se k případu vyjádřil: členská 

schůze konaná 27.2.2016 rozhodla, že pozastavení členství a chovatelského servisu klubu stále trvá a 
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přijala návrh na podání nového trestního oznámení. Stěžovatel již byl pozván na následující členskou 
schůzi k vyjádření i k podání vysvětlení. P ČMKU konstatuje, že případ musí být dořešen na klubové 
úrovni, příp. občanskoprávním řízením. Ukončeno. 

 

 Návrh na doplnění Zápisního řádu, Preambule, bod 3: Na základě připomínkového řízení byla formulace 
upravena následovně: 
Štěňata i dospělí psi mohou být předáni novému nabyvateli pouze přímo od chovatele nebo předchozího 
majitele, nikoli prostřednictvím třetí osoby; výjimku tvoří smluvně zajištěný přepravce. Není povolen prodej 
v obchodech, na burzách, tržištích a prostřednictvím výkupu.  
Platnost: S okamžitou platností 
Schváleno jednomyslně  
 

2. Zprávy z komisí 
 

Zápis z Komise pro rozhodčí ze dne 3.11.2016      PŘÍLOHA 1 
Bod 6) Úpravy řádu pro jmenování rozhodčích – K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ 
Komise pro rozhodčí navrhuje zkoušky pořádat na NV Brno leden, NV Mladá Boleslav červenec, MV Praha listopad 
Schváleno jednomyslně  
Bod 7) Do pověření: Výstava je povinna zajistit psaní posudků při jakémkoli počtu posuzovaných psů  
Zápis schválen jednomyslně 
 
Závěrečné teoretické zkoušky čekatelů 20.10.2016 

Příjmení jméno  Plemeno prospěl/neprospěl 

Hulíková Kateřina irský setr neprospěla 

Svobodová, Ing. Lucie maďarský ohař krátkosrstý prospěla 

Štetinová Michala skotský teriér prospěla 

 
Rozšiřovací teoretické zkoušky 20.10.2016 

Příjmení jméno Plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

Fairaislová Lenka německá doga prospěla 

Zatyko Mayerová, Ing. Eva brazilská fila prospěla 

Márová Petra 
welsh teriér prospěla 

Bulteriér prospěla 

Smékal Dalibor 
cairn teriér prospěl 

west highland white teriér prospěl 

Volšická Jiřina ruská barevná boloňka prospěla 

Štursová Gabriela patterdale teriér prospěla 

Rybárová, Mgr. Václava 
americký bezsrstý teriér prospěla 

český strakatý pes prospěla 

P ČMKU bere na vědomí 
 
Osobně projednáno: 

 L. Frnčová – hospitace u národní rozhodčí a hospitace na Slovensku bez souhlasu KR, porušení Řádu pro 

jmenování rozhodčích - P ČMKU vyslovuje L. Frnčové napomenutí 

Schváleno jednomyslně  

 

 T. Kučera – stížnost na průběh posuzování na KV 16.3.2016 (přítomnost předsedkyně klubu při posuzování) – 

P ČMKU bere podané vysvětlení na vědomí 

 

 Klub chovatelů barvářů – stížnost na porušování Výstavního řádu ČMKU na KV 21.5.2016 - hl. rozhodčí si je 

pochybení vědom. Návrh KR:  

- Odebrat titul Klubový vítěz bavorskému barváři Cezarovi z Iventkinho Dvora 
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- Vyslovit napomenutí rozhodčímu M. Pavlíkovi pro porušení Výstavního řádu ČMKU  

- Kontrola klubové výstavy 2017 – provede V. Tichá  

Schváleno jednomyslně  
 

 Staffordshire bullterier club – stížnost na kontakt vystavovatelů s rozhodčími na KV 20.2.2016 - P ČMKU bere 

podané vysvětlení na vědomí, bude uzavřeno po dodání dalších materiálů 

 

Zpráva z komise FCI pro honiče        PŘÍLOHA 2 
P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek je možné proplatit 
 

Zpráva z CdL komise FCI pro chrty        PŘÍLOHA 3 
P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek je možné proplatit 
 

2x zpráva z komise FCI pro agility        PŘÍLOHA 4, 5 
P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek je možné proplatit 1x 
 

Zpráva vedoucího  ekipy Mistrovství světa       PŘÍLOHA 6 
P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek je možné proplatit 
 

Zpráva vedoucího  ekipy Mistrovství Evropy      PŘÍLOHA 7 
P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek je možné proplatit 
 

Dozorčí rada ČMKU  
 Případ poradkyně chovu KCH naháčů, předložení zfalšovaného zdravotního vyšetření. V inkriminované době byla 

spolumajitelkou dotčeného jedince, druhá spolumajitelka byla potrestána klubem. Poradkyně byla několikrát 

pozvána na schůzku (včetně možnosti vlastní volby termínu) k objasnění celé záležitosti. 2x omluvena, na ostatní 

výzvy nereaguje; byla upozorněna, že DR ČMKU v tomto případě projedná případ bez její účasti. Vzhledem 

k porušení Zápisního řádu ČMKU článek II, bod 1 (zdraví), DR ČMKU navrhuje P ČMKU pozastavit v souladu se 

Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 zápis štěňat na chovatelskou stanici MAYTAY‘S MINNG na 1 rok, a to včetně 

zákazu chovu na chovné jedince v majetku chovatelky.  

Schváleno jednomyslně – P ČMKU  pozastavuje v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 zápis štěňat na 

chovatelskou stanici MAYTAY39S MINNG do 10.11.2017, a to včetně zákazu chovu na chovné jedince v majetku 

chovatelky registrované v plemenné knize k dnešnímu datu 

 

  DR ČMKU navrhuje provádět pozitivní propagaci chovu s PP v médiích – rozhlas, TV.  

 MVDr. L. Široký zajistí propagační letáky KVL 

 

 

3. Rozpočet 
 

 Vzhledem ke kladnému hospodářskému výsledku P ČMKU schvaluje mimořádný jednorázový příspěvek na 
činnost chovatelských klubů ve výši 70 Kč za psa přihlášeného na DuoCACIB 2016.  

 Rozpočet na rok 2017 bude projednán na příštím zasedání.  
 
 

4. Došlá pošta 
 
1/11/16 Žádost Saluki klubu o povolení mimořádného zadávání CAC na FCI Euro Sighthound 2017 konané 

dne 22.7.2017  
Schváleno jednomyslně bez povinnosti náhrady za jinou CAC výstavu v dalším roce 
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2/11/16 Žádost o povolení výjimky při inseminaci při 1. krytí feny:  

- Italský corso pes 

fena: Koleta Atison, CMKU/CC/2691/12/15 

pes: Hulk Hogan dell’Impero Maya, LOI 3143388 

- Beauceron 

fena: Jacquelin Blackgorge, CMKU/BC/4995/13 

pes: Bad Černá princezna, CMKU/BC/3636/02 (zmrazené sperma, nežijící pes) 

Schváleno jednomyslně 
Inseminace musí být uskutečněny v souladu s klubovými normativy a řády ČMKU.  

 
3/11/16 Stížnost na zneužití klubového razítka klubu bývalou poradkyní chovu KCH naháčů – sekretariát 

vyžádá vyjádření druhé strany 
 
4/11/16 Stížnost na neposkytnutí smlouvy s nečlenem (KPPPK) – viz bod 7/10/16 výše 
 
5/11/16 Žádost o prošetření platnosti členské schůze Rottweiler klubu ČR – P ČMKU předává zastřešujícímu 

subjektu ČKS  
 
 

5. Různé 
 

 Zasedání The Kennel Club International Congress 2017  ve Velké Británii – zúčastní se předseda ČMKU  

 I. Nováková požádala předsedu ČMKU o projednání označování RTG DKK a DLK písmeny A, B, C, D, E s komorou 

veterinárních lékařů 

 P ČMKU schvaluje vnitřní směrnici o nakládání s hotovostí a o cestovních náhradách 

 

USNESENÍ 
 
 

97/11/16 P ČMKU doplňuje Zápisní řád ČMKU, Preambule, bod 3: Štěňata i dospělí psi mohou být předáni 
novému nabyvateli pouze přímo od chovatele nebo předchozího majitele, nikoli prostřednictvím třetí 
osoby; výjimku tvoří smluvně zajištěný přepravce. Není povolen prodej v obchodech, na burzách, 
tržištích a prostřednictvím výkupu. S okamžitou platností 

98/11/16 P ČMKU vyslovuje napomenutí rozhodčí L. Frnčové pro porušení Řádu pro jmenování rozhodčích  

99/11/16 P ČMKU odebírá titul Klubový vítěz bavorskému barváři Cezarovi z Iventkinho Dvora 

100/11/16 P ČMKU vyslovuje napomenutí rozhodčímu M. Pavlíkovi pro porušení Výstavního řádu ČMKU  

101/11/16 P ČMKU  pozastavuje v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 zápis štěňat na chovatelskou 
stanici MAYTAY39S MINNG do 10.11.2017, a to včetně zákazu chovu na chovné jedince v majetku 
chovatelky registrované v plemenné knize k dnešnímu datu 

102/11/16 P ČMKU schvaluje mimořádný jednorázový příspěvek na činnost chovatelských klubů ve výši 70 Kč za 

psa přihlášeného na DuoCACIB 2016. 

103/11/16 P ČMKU schvaluje vnitřní směrnici o nakládání s hotovostí a o cestovních náhradách 
 
 
Zasedání ukončeno:   17:30 
Příští zasedání:   čtvrtek 1.12.2016 od 12:00 v Brně, společné s DR ČMKU   
Zapsala:   I. Jarošová 
Za správnost:   MVDr. L. Široký   


