
 1 

Zápis č. 27 
z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU)  

dne 12.9.2013; ČMKU, Praha 8 
 
Přítomni:  
P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, Ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová od 

10:30 
Omluveni:  I. Nováková, B. Uchytil, Ing. R. Fiala za DR 
Tisková mluvčí:  V. Tichá 
 
Program: 

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

 
 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání 

 

Řád pro udělování titulu Šampion práce ČMKU       
Řád jednomyslně schválen s přihlédnutím k zaslaným připomínkám s platností od 1.1.2014   
 
ad Komise pro chov a zdraví ze dne 18.2.2013       
Bod 2 – P ČMKU žádá informaci, jak byl chovatel za přestupek postižen – klub zaslal informaci o postihu, P ČMKU 
bere na vědomí 

1/4/13 Žádost o možnost zapisovat tituly Dogdancingu do PP – předáno k prostudování garantovi za výcvik, nutné 
dodat příslušné řády, úkol trvá do příštího zasedání 

 

 A. Karban projednal s ČKS třídy pro německé ovčáky – zapracovat do Výstavního řádu: Pouze na  
samostatných výstavách NO mohou být otevřeny třídy v jiném členění  
Schváleno jednomyslně 

 
3/5/13 Přílohy č. 7 a 4 Směrnice o certifikátech, stížnost na nejasnosti ve věci vystavování certifikátů na zkoušky 

ZVOP – Stížnost na nedodržení předpisů FCI – P ČMKU konstatuje, že se jedná pouze o národní zkoušku, 
která neopravňuje jedince k obdržení titulu CIB ani k účasti na mezinárodních akcích. Sekretariát pozve Ing. 
Loučku k osobnímu jednání. 

 
ad Zápis z Výstavní komise ze dne 11.6.2013       
Dotaz na důvod zamítnutí bodu bod 5)  - tato problematika je řešena v novele Výstavního řádu platné od 1.1.2014.  

 
 nabídka firmy Merz na nové financování v oblasti SW – P ČMKU bylo seznámeno s dodatkem ke smlouvě 

Schváleno jednomyslně 
 

 Změna termínu Šampiona šampionů: 25.1.2014  
Schváleno jednomyslně 
MVDr. L. Široký dopracuje podrobnou metodiku soutěže 

 
 

2. Evropská výstava 2014 
 

Moderátoři - A. Karban důrazně požaduje, aby soutěže na EDS moderovali čeští moderátoři. Ing. R. Lysák navrhl jako 
moderátora V. Tichou. 
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Eukanuba bude hlavní partner EDS, delegace Eukanuby přijede na DuoCACIB 
Na webu ČMKU bude vyvěšena výzva pro personál do kruhu (přihláška k pracovní účasti) 
 
Zodpovědné osoby: 
M. Václavík, H. Janková – péče o rozhodčí 
Ing. R. Lysák – zajištění vybavení prostoru, kruhy, koberce 
J. Kudrnáčová – přehlídka národních plemen v sobotu 
V. Tichá, K. Vaníčková – propagace, péče o hosty 
A. Karban – personál do kruhu a provoz v kruzích 
I. Nováková – web + FB, zpracování výsledků 

 
 

3. Zprávy z komisí 
 

K jednání o dostihové problematice pozván předseda DaCK MVDr. S. Chrpa. 
 

Zpráva z ME v coursingu, Pouch, Německo      PŘÍLOHA 1 
P ČMKU bere na vědomí, schválený poplatek pro vedoucího ekipy může být vyplacen. 
Předseda DaCK informoval o přeměřování na ME a vylučování nadlimitních psů. Z české ekipy nebyl žádný pes 
vyloučen. Na akci se dostavil p. Barák s italským chrtíkem, který nesplnil nominační kritéria (o této skutečnosti byl 
řádně písemně informován) – česká ekipa podala protest proti jeho zařazení, závodu se nezúčastnil. 
 

Zápisy z měření kohoutkové výšky       PŘÍLOHA 2, 3 
P ČMKU bere na vědomí 
 

Zápis z jednání Dostihové a coursingové komise ze dne 27.6.2013   PŘÍLOHA 4 
Bod 1) Na základě intervence předsedy DaCK byly prozatím staženy dostihové řády a prováděcí směrnice. 
Připomínkové řízení ještě probíhá.  
Zápis jednomyslně schválen. 
Sekretariát ČMKU nechá oficiálně ověřit překlad Mezinárodního dostihového řádu  

 
Komise pro rozhodčí 
Zpráva z rozšiřovacích zkoušek 11.7.2013 

Protokol: 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

praktická zk., místo 
konání, P/N* 

Frnčová Lenka kooikerhondje prospěla není třeba 

Brotánková, Mgr. Zuzana belgický ovčák prospěla 20.07.13 MVP Ml. Bol. P 

Frolíková  Veronika barzoj neprospěla   

Novák Luděk leonberger prospěl 
28.7.13 KVP Brno - 
Žebětín, P 

Kukla Ladislav bearded kolie prospěl 20.7.13 MVP Ml. Bol. P 

Daňková, Ing.  Jana český teriér prospěla   

Ovesná, RNDr. Jaroslava bulteriér prospěla není třeba 

    miniaturní bulteriér prospěla není třeba 

Klírová, Ing. Naděžda kavalír King Charles španěl prospěla 25.8.13 NVP Ml. Bol. P  

Jemelková, PhDr. Simona havanský psík prospěla 25.8.13 NVP Ml. Bol. P  

    malý kontinentální španěl prospěla 25.8.13 NVP Ml. Bol. P  

  
 

Zpráva z rozšiřovacích zkoušek 12.7.2013 
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Protokol: 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

praktická zk., místo 
konání , P/N* 

Maślanka, MUDr. Tadeáš 
malý modrý 
gaskoňský honič prospěl 20.7.13 MVP Ml. Bol., P 

    štýrský brakýř prospěl 20.7.13 MVP Ml. Bol., P 

Janická Stanislava sedmihradský honič prospěla   

    štýrský brakýř prospěla   

Blatoňová, Ing. Hana německý špic neprospěla   

Kubeš Robert 
irský soft coated 
wheaten teriér prospěl 20.7.13 MVP Ml. Bol., P 

    irský teriér prospěl 20.7.13 MVP Ml. Bol., P 

    kerry blue teriér prospěl 20.7.13 MVP Ml. Bol., P 

    welsh teriér prospěl 20.7.13 MVP Ml. Bol., P 

Janda Jiří hovawart prospěl   

Kučerová 
Chrpová, Ing. Veronika afgánský chrt prospěla   

    barzoj prospěla   

    deerhound prospěla   

 
P ČMKU jednomyslně schvaluje toto rozšíření aprobací: 

Frnčová Lenka kooikerhondje 

Brotánková, 
Mgr. Zuzana belgický ovčák 

Novák Luděk leonberger 

Kukla Ladislav bearded kolie 

Ovesná, RNDr. Jaroslava bulteriér 

    miniaturní bulteriér 

Klírová, Ing. Naděžda 
kavalír King Charles 
španěl 

Jemelková, 
PhDr. Simona havanský psík 

    malý kontinentální španěl 

Maślanka, 
MUDr. Tadeáš 

malý modrý gaskoňský 
honič 

    štýrský brakýř 

Kubeš Robert 
irský soft coated wheaten 
teriér 

    irský teriér 

    kerry blue teriér 

    welsh teriér 

 
- Tomáš Kučera byl přezkoušen z řádů, prospěl, přijat do sboru rozhodčích pro plemena, pro která má 

potvrzené zkoušky. Zkoušky vykonané po dobu jeho registrace v zahraničí musí doložit. 
- Ing. Alena Košťálová – KR navrhuje udělit výjimku pro rozšíření na všechna FCI neuznaná plemena 
- Do konce roku KR uspořádá seminář pro adepty 

Schváleno jednomyslně 
 

Zápis z Výstavní komise konané dne 3.9.2013      PŘÍLOHA 5 
Zápis schválen jednomyslně 
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Zápis z Rady plemenných knih konané dne 9.9.2013      PŘÍLOHA 6 
body b) a c) – Informovat chovatele, kterých se problém týká. P ČMKU důrazně upozorňuje, že odchovy chovatele 
s ČMKU registrovanou chovatelskou stanicí musí být vždy realizovány v ČR. Pokud by chovatel choval v jiném státě, 
dopouští se porušení řádů FCI a ČMKU a může být postižen v rámci platných kynologických normativů.  
Zápis schválen jednomyslně 
 

Zpráva o reprezentaci v Juniorhandlingu EDS v Leeuwardenu 2011   PŘÍLOHA 7 
Zpráva o reprezentaci v Juniorhandlingu na WDS v Salzburgu 2012    PŘÍLOHA 8 
P ČMKU bere obě zprávy na vědomí, standardní poplatek je možné proplatit 
 

Zpráva ze zasedání z Evropské sekce FCI při EDS a zpráva z EDS v Ženevě   PŘÍLOHA 9  
P ČMKU bere na vědomí 
 
 

4. Došlá pošta 
 

ad 14/11/12 Žádost o pomoc při nepřijímání nových členů Klubu chovatelů leonbergerů bez udání důvodu – P 
ČMKU je oprávněno řešit porušování kynologických předpisů ČMKU a FCI, nikoli právní přepisy 
jednotlivých klubů vycházející z jejich řádně registrovaných stanov a obecné legislativy.  

 

Výstavní řád se zapracovanými připomínkami      PŘÍLOHA 10 
Schválen jednomyslně s platností od 1.1.2014 
 
Pokud jsou již vydané propozice na výstavy konané v r. 2014 podle stávajícího řádu, musí být uveden do souladu 
s novým VŘ platným od 1.1.2014 katalog výstavy a výstava musí proběhnout již podle nového řádu.  
Sekretariát bude o této skutečnosti informovat pořadatele výstav. 
Schváleno jednomyslně 
 
 
1/9/13 Žádost o unifikaci odběru vzorků DNA – tuto problematiku řeší Chovatelský řád FCI, preambule, bod 1: Je-li 

prováděn test DNA, je třeba nechat veterinárního lékaře odebírajícího vzorek zkontrolovat a ověřit 
identifikaci (čip nebo tetování) prověřovaného psa, tak jako v případě jakéhokoliv jiného zdravotnického 
postupu; certifikát s výsledkem testu musí zahrnovat identifikaci psa.  
Z řádu vyplývá, že vzorek je oprávněn odebrat pouze veterinární lékař. 

 
2/9/13 Samostatný klub ČSP žádá o prozatímní členství – nejsou splněny podmínky platné směrnice, P ČMKU 

jednomyslně nepřijímá klub za prozatímního člena. 
 
3/9/13 Stížnost na činnost DaCK  - projednáno za účasti předsedy DaCK, který se vyjádří k jednotlivým bodům 

stížnosti. Odpověď zašle sekretariát ČMKU stěžovateli.  
P ČMKU vyjádřilo plnou podporu vedení DaCK.  
 

4/9/13 Kladné vyjádření k vedení DaCK – projednáno za účasti předsedy DaCK, P ČMKU vzalo na vědomí 
 
5/9/13 Žádost o udělení výjimky při inseminaci – afgánský chrt 
 feny: Zafira z Alláhovy země (ČLP/AF/4769), Zenalda z Alláhovy země (ČLP/AF/4771) 
 psi: Genesis Silverado (AKC HP225815/01); Karakush the Heat Is On (2100035546) 

Psi musí mít průkaz původu řádně vystavený FCI partnerem/spolupracujícím partnerem. 
Krytí musí proběhnout v souladu s řády klubu, ČMKU a FCI. 
Schváleno jednomyslně. 
 

6/9/13 Žádost MSKS o schválení akcí: 
 13.9.2013 KV všech plemen mimo NO 

14.-15.6.2014 Mezinárodní mistrovství CACT, CACIT 
24.8.2014 KV všech plemen mimo NO 
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3.- 4.1.2015 Hanácká NVP 
9.-10.1.2016 Hanácká NVP 
Schváleno jednomyslně 

 

7/9/13  Dostihový kalendář 2014 - projednáno za účasti předsedy DaCK   PŘÍLOHA 11 
 Akce se zadáváním CACIL podléhají schválení FCI 

Schváleno jednomyslně 
P ČMKU žádá DaCK, aby posunula termíny pro zaslání podkladů pro dostihový kalendář a kalendář zasílala 
ke schválení P ČMKU s dostatečnou časovou rezervou. 

 
8/9/13  Dostihové řády – viz Zápis z DaCK - prozatím staženy z projednávání 
 
9/9/13 Výzva k vydání PP - PP nemohou být vydány, pokud o vydání nepožádá příslušný chovatelský klub. ČMKU 

jakožto sdružení samostatných právních osob poskytuje smluvní servis plemenné knihy pouze 
prostřednictvím svých členských subjektů.  

 
10/9/13 Žádost o začlenění plemen boerboel, bordeauxská doga, bulmastif do Českomoravského klubu cane corso 

– vzhledem k tomu, že všechna požadovaná plemena mají řádné zastřešení v jiných chovatelských klubech 
ČMKU, P ČMKU v souladu se stanovami ČMKU čl. 2 bod 2.3 q) jednomyslně nesouhlasí se začleněním dalších 
plemen do ČMKCC. 

 
11/9/13 Žádost o schválení  European Open Junior (agility) – P ČMKU předává k vyjádření ČKS 
 
12/9/13 Žádost o akce obedience 
 2.6.2013  MČR mládeže a juniorů česká Třebová 
 31.8.-1.9.2013  Joop de Rous Jihlava - CACT, CACIOB 
 15.9.2013 MČR belgických a australských ovčáků, Zbraslav u Brna – CACT 
 14.9.2013  MČR border collií, Dvůr Králové – CACT 

2.-3.11.2013 MČR všech plemen, Praha - CACT 
Schváleny jednomyslně; akce se zadáváním CACIOB podléhají schválení FCI 

 
 
13/9/13 Žádost KJ ČR o záštitu MČR dle ZŘ KJ ČR – P ČMKU povoluje navrhovanou akci pouze za předpokladu, že se 

bude pořádat jako Mistrovství KJČR, nikoli jako Mistrovství republiky, pro které jsou daná jednoznačná 
pravidla (IPO-FH). 

 
14/9/13 Stížnost na nedodržování chovných podmínek, které stanovila KCHZ a schválilo P ČMKU – Českomoravský 

klub cane corso bude neprodleně vyzván, aby své chovné podmínky uvedl do souladu s předepsanými 
chovnými podmínkami, a to do 15.10.2013. V případě, že do tohoto termínu nebude doložena úprava 
normativů písemně i na internetových stránkách klubu, bude od 16.10.2013 klubu pozastaven chovatelský 
servis. 

 Schváleno jednomyslně 
 
15/9/13 Pořadatelé MVP a NVP předložili porovnání rozhodčích v propozicích se skutečným stavem na výstavě  

– doloženo porovnání ze všech akcí od 1.1.2013, P ČMKU bere na vědomí 
 
16/9/13 Žádost o přijetí Českého leonberger klubu, o.s. – klub nesplňuje podmínky směrnice, a to zejména základní 

bod čl. 2 bod 1a - existují již 2 samostatné kluby pro plemeno. 
 Klub jednomyslně nepřijat. 
 
17/9/13 Návrh ČM klubu cane corso na pozastavení chovatelské stanice z Ebony Chan - klub nedoložil konkrétní 

body, ve kterých byly opakovaně porušeny řády (na vrh B byla klubem vydána předepsaná žádanka o 
zápisová čísla). Sekretariát upozorní chovatele na možnost pozastavení chovatelské stanice v případě 
opakovaného porušování řádů.   
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18/9/13 Odvolání proti nezařazení do nominace ME v coursingu – projednáno za účasti předsedy DaCK MVDr. S. 
Chrpy. 
P ČMKU jednomyslně považuje odvolání za bezpředmětné - nezařazení jedinci nesplnili nominační kritéria. 

 
19/9/13 Žádost o použití vrhu B po zrušení duplicitního názvu chovatelské stanice a následného zaevidování nové 

CHS  
Schváleno jednomyslně 

 

5. Různé 
 

 Předseda ČMKU seznámil P ČMKU s ekonomickými výsledky za 1-7/2013 
 

 Eukanuba World Challenge 
Do finálního výběru byli nominováni:  

Stonehaven Bayshore Secret Strike australský ovčák 

Rio White Field Richelieu maltézský psík 

Della Winner Canis of Czech jezevčík králičí dlouhosrstý 

Fokus-Pokus Monpasie mops  

Edbrios Extravaganza kerry blue terier 

V rámci NVP v Mladé Boleslavi dne 1.9.2013 byl pro reprezentaci vybrán mops Fokus-Pokus Monpasie. 
P ČMKU bere na vědomí 

 

 P ČMKU schvaluje účast zástupců P ČMKU na těchto akcích: 
26.9. MS policejních psů – zúčastní se MVDr. L. Široký, předá pohár 
Memoriál Karla Podhajského – zúčastní se MVDr. L. Široký, předá pohár  
18.9. MS FCI IPO Roudnice – zahájení a ukončení MS FCI IPO   předseda ČMKU  
IKP 26.MZ německých krátkosrstých ohařů Čejkovice – zúčastní se MVDr. L. Široký a Ing. R. Lysák  
 

 ČKS – dva názvy CHS pro jednoho chovatele – odkládá se na příští jednání 
 

 Sekretariát požádá právního zástupce ČMKU o stanovisko k reklamační době zvířat v novém zákoníku  
 

 Program na platební bránu – schváleno jednomyslně 
 

 I. Jarošová navrhla jmenování Bc. Ladislava Křečka vedoucím plemenné knihy č. 1 – schváleno jednomyslně  
 

 Rozhodčí, kteří budou posuzovat na EDS nesmí posuzovat totéž plemeno na MVP v r. 2014 – schváleno 
jednomyslně, rozhodčí budou obesláni e-mailem. 
Pořadatelům výstav: Kontrolovat dle seznamu EDS, aby nebyli navrženi rozhodčí, kteří posuzují stejné 
plemeno 

 
 
 

USNESENÍ 
  

 
144/9/13 P ČMKU schválilo Řád pro udělování titulu Šampion práce ČMKU s platností od 1.1.2014  
145/9/13  P ČMKU schválilo toto rozšíření aprobací: 

Frnčová Lenka kooikerhondje 

Brotánková, 
Mgr. Zuzana belgický ovčák 

Novák Luděk leonberger 

Kukla Ladislav bearded kolie 



 7 

Ovesná, RNDr. Jaroslava bulteriér 

    miniaturní bulteriér 

Klírová, Ing. Naděžda 
kavalír King Charles 
španěl 

Jemelková, 
PhDr. Simona havanský psík 

    malý kontinentální španěl 

Maślanka, 
MUDr. Tadeáš 

malý modrý gaskoňský 
honič 

    štýrský brakýř 

Kubeš Robert 
irský soft coated wheaten 
teriér 

    irský teriér 

    kerry blue teriér 

    welsh teriér 

 
146/9/13 P ČMKU přijalo Tomáše Kučeru do sboru rozhodčích ČMKU. 
147/9/13 P ČMKU schválilo novelu Výstavního řádu ČMKU s platností od 1.1.2014 
148/9/13 P ČMKU jmenovalo Bc. Ladislava Křečka vedoucím plemenné knihy č. 1 

 
Zasedání ukončeno:   16:30 
Příští zasedání: 17.10.2013 od 10:00  
Zapsala:    I. Jarošová 
Za správnost:   MVDr. L. Široký   
 
 
 


