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Zápis č. 31 
z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU)  

dne 23.1.2014; ČMKU, Praha 8 
 
Přítomni:  
P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, Ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, I. 

Nováková, B. Uchytil 
Za DR:  H. Matějeková, Ing. R. Fiala  
Tisková mluvčí:  V. Tichá 
 
Program: 

1. Kontrola zápisů z minulého zasedání  
2. Evropská výstava 2014 
3. Zprávy z komisí ČMKU  
4. Šampion šampionů 2013 
5. Došlá pošta 
6. Různé 

 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání  

1/4/13 Žádost o možnost zapisovat tituly Dogdancingu do PP – garant za výcvik informoval, že zapisovat se budou 
pouze vrcholové zkoušky. Seznam bude upřesněn na zasedání P ČKS a předložen při příštím zasedání P 
ČMKU  

 
8/9/13  Národní dostihový a coursingový řád – úpravu a doplnění řádu schválila DaCK a Komise pro rozhodčí 

Řád byl jednomyslně schválen s okamžitou platností.    PŘÍLOHA 1 
 

2/10/13 Stížnost na neoprávněné využívání klubových dat z plemenné knihy – případ řeší právní zástupci ČMKU, o 
výsledku budou stěžovatelé informováni. Případ je v jednání, na příští zasedání bude předložen faktický 
současný stav. 

 

 Reglementy FCI – Zkoušky se zadáváním mezinárodních čekatelství    
Sekretariát je v kontaktu s překladateli, zajistí zveřejnění řádů na webu. 
Nové stránky/nová rubrika – do příštího P ČMKU jedna z variant, zaurgovat webmastera 
 

 Vícebarevný „pudl“ – změna názvu plemene v souladu s oběžníkem 49/2012 FCI  
P ČMKU obdrželo návrh od KPaCHP na změnu názvu dle SKJ. P ČMKU na tento návrh nepřistoupilo. 
Sekretariát vznese dotaz na FCI, zda může ČMKU postupovat stejně, jako VDH.  

  
5/11/13 Žádost ČMKJ o schválení CACT, CACIT zkoušek na rok 2014 

Smlouva mezi ČMKJ a ČMMJ nebyla prozatím uzavřená, v současnosti probíhají jednání a smlouva se 
připomínkuje  

 

 DR doporučila vypracování rámcového rozpočtu na EV, rozpočet byl předložen a schválen 
 

 Měření chrtů - Školení v návaznosti na předpisy FCI proběhlo 16.1.2014 za účasti: V. Adlt, M. Krinke, V. Tichá, 
M. Václavík, V. Panuška 

 
 

2. Evropská výstava 
 

 ČMKU poskytne českým národním plemenům promo stánky na EVP k reprezentaci národních plemen – 
schůzka zástupců klubů pro národní plemena proběhla 16.1.2013 – vybavení stánku, možnost parkování 
obytných vozů (ano, 1 parkování pro každé plemeno).  
Sobota: Obsáhlejší přehlídka s představením každého plemene.  
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Krátká přehlídka národních plemen proběhne každý den.  
Jednotlivé kluby budou o konkrétních detailech informovány po výstavě DuoCACIB (vybavení stánku, 
možnost parkování obytných vozů apod.).  
Na EV NON FCI plemena nepokračují do soutěže o BIG a nemohou se zúčastnit ani ostatních závěrečných 

soutěží. 

 Stánek Trenčín – zprávu podal MVDr. L. Široký   

 Stánek Miláno – zprávu podal MVDr. L. Široký 

 Předseda ČMKU předložil seznam výstav, kde bude propagační stánek EDS umístěn. Seznam je variabilní, 
může dojít k dílčím změnám. P ČMKU schvaluje tento systém propagace. -  Zodpovídá MVDr. L. Široký 

 Pozvání od Royal Canin k jednání o sponzorování národní výstavy při EV do Francie – P ČMKU souhlasí, 
zúčastní se předseda MVDr. L. Široký 

 JH – V. Tichá navrhla T. Šubertovou jako zodpovědnou osobu za tento úsek. P ČMKU souhlasí. Sekretariát 
 projedná T. Šubertovou. 

 
1/12/13 Žádost o projednání stížnosti na finskou rozhodčí na MVP v Praze (11/2013) 

Související žádost ČKS o zaslání informace o posuzování rozhodčí na finský střešní svaz – úkol trvá, zajistí 
sekretariát  

 
 

3. Zprávy z komisí  
 

Zpráva ze zasedání Rady plemenných knih ze dne 20.1.2014   PŘÍLOHA 2 
Změna Zápisního řádu ČMKU čl. X bod 3: 
Podkladem pro zápis štěňat do plemenné knihy je výhradně platná přihláška k zápisu vrhu. Kromě originálního 
podpisu chovatele a poradce chovu musí být přihláška označena razítkem příslušného chovatelského klubu nebo 
razítkem poradce chovu, který doporučuje zápis štěňat do plemenné knihy. Za platnost formuláře přihlášky vrhu 
odpovídá příslušný chovatelský klub. 
 
Změna Směrnice pro vydávání tetovacích a zápisových čísel bod 4: 
- datum a podpis chovatele 
- razítko a podpis chovatelského klubu popř. poradce chovu 
 
Pro:  MVDr. L. Široký, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák, I. Nováková, B. Uchytil   
Zdržel se: Ing. J. Kubeš  
P ČMKU schvaluje změnu Zápisního řádu ČMKU a zápis z RPK 
 

Zprávy z Komise pro rozhodčí  
Rozšiřovací zkoušky včetně závěrečných praktických: 
13.12.2013 

příjmení jméno plemeno 
praktická zk., místo 
konání 

teoretická a 
praktická zk. 
prospěl/neprospěl 

Nehyba Oldřich maďarský ohař drátosrstý 04.01.14 NVP Brno prospěl 

    výmarský ohař 04.01.14 NVP Brno prospěl 

Kalich, MVDr. Miroslav český fousek 04.01.14 NVP Brno prospěl 

    německý krátkosrstý ohař 04.01.14 NVP Brno prospěl 

    výmarský ohař 04.01.14 NVP Brno prospěl 

 
14.12.2013 

příjmení jméno plemeno 
praktická zk., místo 
konání 

teoretická a praktická 
zk. prospěl/neprospěl 

Mayerová, 
Ing. Eva italský corso pes 05.01.14 NVP Brno  prospěla 

Frnčo Ladislav bedlington teriér 04.01.14 NVP Brno  prospěl 

    lakeland teriér 04.01.14 NVP Brno  prospěl 

    manchester teriér 04.01.14 NVP Brno  prospěl 

Smékal Dalibor border teriér 04.01.14 NVP Brno  prospěl 
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Střalková, Mgr Naděžda australský ovčák 04.01.14 NVP Brno  prospěla 

    border kolie 04.01.14 NVP Brno  prospěla 

Hutěčka, Ing. Vladimír bedlington teriér 04.01.14 NVP Brno  prospěl 

 
P ČMKU schvaluje výše uvedené aprobace. 
 
Žádost paní Kristiny Vaníčkové o rozšíření na plemena aljašský malamut a americká akita – P ČMKU souhlasí. 
 
VDH nevyžaduje souhlas pro rozhodčí, pokud je uveden v European Judge Directory. Rozhodčí ČMKU, kterého 
zahraniční organizace nevyžádá, si musí požádat ČMKU o potvrzení sám. Neplatí pro skupinové a univerzální rozhodčí 
pozvané na příslušnou FCI skupinu. 
 
Na únorovém zasedání Komise pro rozhodčí bude určen termín pro vstupní zkoušky. 
Termíny 2014: 
15.5.  seminář pro čekatele 
3.4.  rozšiřovací zkoušky 
4.12.  závěrečné zkoušky čekatelů 
Schváleno jednomyslně 
 
16.3. (NEDĚLE) schůzka rozhodčích v kongresovém centru hotelu Holiday Inn 
 
ČMKJ žádá, aby členství ing. Z. Antonoviče v Komisi pro rozhodčí bylo ukončeno z důvodu jeho nečinnosti a Komise 
pro rozhodčí byla doplněna o M. Kašpara. 
Schváleno jednomyslně 
V návaznosti na výše uvedené P ČMKU jednomyslně schválila změnu delegáta v komisi FCI z ing. Z. Antonoviče na J. 
Jandu. 
 
Stížnost na chování rozhodčího – P ČMKU bere na vědomí.  
 

Zprávy z Výstavní komise 
Žádost o změna typu výstavy pro beaucerony a šarpeje 
Jednomyslně schváleno  
 
Žádost o změnu termínu Krajské KV KCHT – nově 11.10.2014  
 
14:30 odchází M. Kašpar  
 

Zprávy z Dozorčí rady 
Předseda DR informoval P ČMKU o činnosti DR v roce 2013 
 
 

4. Šampion šampionů 
 
Předseda ČMKU informoval o přípravě a zajištění akce. 

 

5. Došlá pošta 
 

1/1/14  Žádost KJ ČR o schválení výstav 2015: 
MVP Mladá Boleslav  29-30/8/2015 
NVP Ostrava  11-12/4/2015 
NVP Mladá Boleslav 18-19/7/2015 
Schváleno jednomyslně, MVP podléhá schválení FCI 

 
2/1/14 Žádost o výjimku při inseminaci: 
 Plemeno: Parson Russell teriér 
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 Fena: American Angle z Jeřeně (ČLP/PRT/1736) 
 Pes: Snow Winds Masked Bandit (USA) 

Schváleno jednomyslně; krytí musí proběhnout v souladu s řády ČMKU a chovatelského klubu. 
 
3/1/14 Žádost o povolení k nakládání se zvukovým a obrazovým materiálem – odkládá se na příští zasedání 
 
4/1/14 Vyjádření k chovu patterdale teriéra v rámci ČMKU a k odsouhlasenému zápisu z RPK ze dne 9.9.2013 – 

rozhodnutí RPK bylo obecné a jako takové bylo prezentováno. 
Při nakládání s průkazy původ neuznaných plemen se postupuje podle řádů ČMKU a FCI. ČMKU chovatelé 
jsou tyto normativy povinni respektovat.  
Pokud chovatel vlastní registrovanou chovatelskou stanici ČMKU, není dle řádů oprávněn zapisovat odchovy 
v jiném státě, a to ani za předpokladu, že by toto jiný stát umožnil (např. USA apod.). Chov v rámci dané 
chovatelské stanice je dle normativů ČMKU realizován jednotně pro plemena FCI i FCI neuznaná. Pokud 
chovatel stanovená pravidla nedodržuje, vystavuje se možností dalších sankcí.  
 
 

6. Různé 
 

 Propozice ke kontrole zaslaly všechny NVP a MVP kromě NVP v Ostravě 

 P ČMKU projednalo požadavek některých klubů ČMKJ na zadávání čekatelství CACT, CACIT na území jiných 
států. V návaznosti na Stanovy ČMKU čl. 2.3f) a Řádu pro šampiona práce čl. 2a) není možné, aby organizace 
zastřešené ČMKU pořádaly akce na území jiného státu. 
Požadavek byl jednomyslně zamítnutý 

 Žádost ČKS o změnu nominační výstavy pro Crufts na 3.5.2014 
Schváleno jednomyslně 

 Úprava prostor ČMKU, směrové tabule – je v řízení 

 I. Nováková: VŘ – upravit formulace v ocenění, diskvalifikaci a úpravě psa na výstavách – bude předmětem 
dalšího jednání Výstavní komise a Komise pro rozhodčí  

 P ČMKU schválilo založení ČMKU facebooku 

 Předseda ČMKU navrhl, aby Ing. R. Fiala mohl posuzovat soutěže na MVP  
Schváleno jednomyslně 

 Termín DuoCACIB 2015: 21-22/2/2015 
Schváleno jednomyslně, podléhá schválení FCI 

 
 

USNESENÍ 
  

163/1/14 P ČMKU schválilo Národní dostihový a coursingový řád s okamžitou platností. 

164/1/14 P ČMKU schválilo změnu Zápisního řádu ČMKU čl.X bod 3: 
Podkladem pro zápis štěňat do plemenné knihy je výhradně platná přihláška k zápisu vrhu. Kromě 
originálního podpisu chovatele a poradce chovu musí být přihláška označena razítkem 
příslušného chovatelského klubu nebo razítkem poradce chovu, který doporučuje zápis štěňat do 
plemenné knihy. Za platnost formuláře přihlášky vrhu odpovídá příslušný chovatelský klub. 

165/1/14 P ČMKU schválilo změnu Směrnice pro vydávání tetovacích a zápisových čísel bod 4: 
- datum a podpis chovatele 
- razítko a podpis chovatelského klubu popř. poradce chovu 

166/1/14 P ČMKU schvaluje tato rozšíření aprobací: 
 

Nehyba Oldřich maďarský ohař drátosrstý 

    výmarský ohař 

Kalich, MVDr. Miroslav český fousek 

    německý krátkosrstý ohař 

    výmarský ohař 

Mayerová, Ing. Eva italský corso pes 

Frnčo Ladislav bedlington teriér 
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    lakeland teriér 

    manchester teriér 

Smékal Dalibor border teriér 

Střalková, Mgr Naděžda australský ovčák 

    border kolie 

Hutěčka, Ing. Vladimír bedlington teriér 

 

167/1/14 P ČMKU schvaluje tyto termíny výstav: 
  MVP Mladá Boleslav  29-30/8/2015 

NVP Ostrava  11-12/4/2015 
NVP Mladá Boleslav 18-19/7/2015 
DuoCACIB Brno  21-22/2/2015 
Termíny MVP podléhají schválení FCI 

 

168/1/14 V souladu se na Stanovami ČMKU čl. 2.3f) a s Řádem pro šampiona práce čl. 2a)  P ČMKU zamítlo 
možnost zadávání čekatelství CACT, CACIT subjekty ČMKU na území jiných států.  

  
 

 
 
 
Zasedání ukončeno:   15:30 
Příští zasedání: čtvrtek 13.3.2014 od 10:00,  
Zapsala:    I. Jarošová 
Za správnost:   MVDr. L. Široký   
 
 
 


