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Zápis č. 34 
ze zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU)  

dne 29.5.2014; ČMKU, Praha 8 
 
Přítomni:  
P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, Ing. R. Lysák, I. Nováková, B. 

Uchytil, J. Kudrnáčová 
Za DR:  H. Matějeková  
Omluven: Ing. R. Fiala 
Tisková mluvčí:  V. Tichá 
 
Program: 

1. Kontrola zápisů z minulého zasedání  
2. Zprávy z komisí ČMKU  
3. Evropská výstava 2014 
4. DuoCACIB Brno 2015 
5. Došlá pošta 
6. Různé 

 
 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání  

2/10/13 Stížnost na neoprávněné využívání klubových dat z plemenné knihy – případ řeší právní zástupci ČMKU. 
 

 Reglementy FCI – Zkoušky se zadáváním mezinárodních čekatelství  
Reglementy jsou zveřejněny na webu ČMKU. V první fázi přeložit názvy na web – úprava programu. Zahájena 
jednání s překladateli.  
 

 Vícebarevný „pudl“ – změna názvu plemene v souladu s oběžníkem 49/2012 FCI  
SCC přesunulo vícebarevné pudly pod název „vícebarevný kudrnatý pes“. Sekretariát vznesl dotaz na FCI, zda 
je tento název možné oficiálně používat – proběhla korespondence mezi ČMKU a FCI, FCI k dnešnímu dni 
nedala definitivní stanovisko, jelikož jednání mezi FCI a SCC nejsou dosud ukončena. 

 
DuoCACIB 22-23/2/2014 
Ekonomický výsledek předložen, P ČMKU bere na vědomí  

2/3/14 Žádost o přijetí Českého leonberger klubu – předáno právnímu zástupci ČMKU, je v řešení 
 
7/3/14 Stížnost na CHS Hajami-Talisman, která inzeruje prodej štěňat bez PP na svých webových stránkách – 

chovatelka se vyjádřila, že její chov je bez PP. P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X bod 9 
zastavuje zápis štěňat na chovatelskou stanici Hajami-Talisman na dobu neurčitou. 

 

 Podnět k prověření přijímání členů Bulldog Klubu – prověří J. Kudrnáčová  

 

2. Zprávy z komisí 
 
K jednání o materiálech DaCK přizván předseda DaCK MVDr. S. Chrpa 

Zápis z jednání Dostihové a coursingové komise z 13.5.2014   PŘÍLOHA 1 
Termíny pro plošné přeměření: 1.6. a 8.6. 2014 
Od 1.7. 2014 platí pouze licenční karta označená po přeměření samolepkou, psi s ostatními licenčními kartami 
mohou startovat pouze v kategorii sprinterů. 
Pro:   Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák, I. Nováková, B. Uchytil  
Proti:  MVDr. L. Široký  
Zápis byl schválen včetně termínů 
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I. Nováková navrhla možnost evidovat měření vipetů a italských chrtíků v Dogoffice – P ČMKU souhlasí, zadání 
projedná D. Bejčková a I. Nováková 
 
O zrušení CACIL dostihu bude DaCK informovat přímo sekretariát ČMKU e-mailem, aby mohla být o zrušení 
následně informována FCI v řádném časovém termínu.  
 
Ing. M. Kalousková, H. Bierhanzlová, H. Stohanzlová – 2x pozvány k podání vysvětlení ke  svému jednání při 
dostihu v Kolíně 5.4.2014, z obou jednání se omluvily.  
Po začátku dostihu a odběhnutí několika běhů pí Kalousková, pí Bierhanzlová a pí Stohanzlová odešly ze svých 
stanovišť s prohlášením, že nebudou posuzovat běhy whippetů. Nesplnily tím svou povinnost rozhodčího, který 
řádně přislíbil účast na dostihu a který je povinen věnovat se činnosti rozhodčího. Rozhodčí nemůže v průběhu 
dostihu svévolně opustit své stanoviště.  
P ČMKU vyslovuje výše uvedeným rozhodčím napomenutí za nedovolené opuštění stanoviště v souladu s čl. 7.2. 
NDŘ 
Schváleno jednomyslně  

Komise pro rozhodčí ze dne 15.5.2014      PŘÍLOHA 2 
Schváleno jednomyslně 
 
Komise pro rozhodčí a Výstavní komise vypracuje společný návrh, jakým způsobem budou řešeny protesty na 
klubových akcích, kde je pouze posuzující rozhodčí a není hlavní rozhodčí. 
 
Rozšiřovací praktické zkoušky  

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl praktická zk., místo konání, P/N* 

Dosedělová Iveta japan chin 13.12.2013, P 05.01.14, NVP Brno, P 

Kubeš Robert australský silky teriér 03.04.2014, P 03.05.14, MVP Praha, P 

    lakeland teriér 03.04.2014, P 26.04.14, MVP Č. Budějovice, P 

    skotský teriér 03.04.2014, P 26.04.14 MVP Č. Budějovice, P 

P ČMKU jmenuje rozhodčí pro výše uvedené plemena. 
 

Rada  plemenných knih ze dne 19.5.2014     PŘÍLOHA 3 
Bod a) P ČMKU souhlasí s vydáním zápisových čísel i vystavením PP pro oba vrhy. Nezpochybňuje právo klubu na 

řádné kárné řízení, ale nepodmiňuje vydání PP doložením závěru kárného řízení. 
Schváleno jednomyslně 
Ostatní body schváleny jednomyslně. 
 

Výstavní komise  ze dne 22.5.2014      PŘÍLOHA 4 
Pro: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák, I. Nováková, B. Uchytil  
Proti: A. Karban 
Zápis byl schválen 
A. Karban navrhuje předat bod 4) klubu – o tomto návrhu se nehlasovalo, s kluby se jednalo na oficiální schůzce 
VK. 
 
Další změny termínů a míst již schválených výstav v roce 2014: 

- Klub chovatelů Bearded Colií o.s.  
SVP při EVP 25.10.2014 původní místo konání Olomouc – nové místo konání Brno – Zetor 

- Klub kavkazských pasteveckých psů 
SVP 13.09.2014 původní místo konání Žižice – nové místo konání Nové Strašecí 

- Basset klub ČR a Bloodhound club CZ 
SVP 14.9.2014 a SVP 13.09.2014 původní místo konání Podmitrov nové místo konání Hálův Mlýn 

- Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska 
KVP bez KV původní termín 13.09.2014 Kutná Hora, nový termín konání 20.09.2014 Kutná Hora  
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Zpráva z reprezentace v JH na Crufts      PŘÍLOHA 5 
P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek možno proplatit 
 
 

3. Evropská výstava 
 Jednání MVDr. L. Široký s Eukanubou - spolupráce dojednána a již řešeny dílčí úlohy 

 Soutěž tance se psem proběhne v pátek 

 Propagace EV – propagační stánky v Dubrovníku, Zadaru, Lodži – zprávu podal předseda ČMKU  

 Po 1. 6. 2014 budou na webu vyvěšené statistiky přihlášených (zodpovídá: I. Nováková); přeřazování bude 
možné do konce 6/14, poplatek za přeřazení zůstává beze změny.  
Schváleno jednomyslně 

Proběhla informativní schůzka předsedy ČMKU s Mgr. Šlaufem.  Další schůzka v červnu, návrh vzorových stanov 
v návaznosti nabude vypracován do 15. 6. 2014. 

 
 

4. DuoCACIB Brno 2015 
Probíhá příprava rozhodčích, členové P ČMKU mohou do týdne podat návrhy rozhodčích. 

 
 

5. Došlá pošta 

Ad DR – P ČMKU obdrželo dopis Klubu přátel psů pražských krysaříků týkající se případu řešeného DR ČMKU.  P 
ČMKU bere informaci na vědomí. DR ČMKU podá P ČMKU o případu zprávu na příštím zasedání. 
 
Ad Dack – Stížnost Ing. Kalouskové – ukončeno při jednání s předsedou DaCK 
 
1/12/13 Odpověď Suomen Kennelliitto na stížnost na jednání finské rozhodčí na MVP v Praze  

P ČMKU bere na vědomí, sekretariát odpoví na sporné body tohoto vyjádření.  
 

14:00 odchází M. Kašpar  

 
1/5/14  Žádost ČMKJ o možnost vystavení národního certifikátu pro plemena: 
  - bulterér a mini bulteriér: BZ, BZH, HZ, LZ, PZ, VZ, ZV 
  - foxteriér: PZ 
  Schváleno jednomyslně, úprava směrnice pro vydávání certifikátů, příloha 3 
 
2/5/14 Žádost o posouzení rozhodnutí výboru Border Club Collie ČR – chovatelka jednoznačně porušila řád 

klubu; P ČMKU doporučuje postupovat podle normativů klubu a potrestat chovatelku v rámci 
klubových normativů. Zároveň P ČMKU doporučuje vydat na PP inkriminovaný vrh.  
Schváleno jednomyslně 
 

3/5/14 Žádost MSKS o změnu termínu Mezinárodního mistrovství ve Zbraslavi u Brna na 20.-21.9.2014 
Schváleno jednomyslně, delegát za ČMKU A. Karban  
 

4/5/14 Nesouhlas s rozhodnutím P ČMKU ve věci anulování protestů na měření vipetů a italských chrtíků – 
bylo vyřešeno při jednání s MVDr. S. Chrpou (viz výše). Termíny přeměření jsou určené.   

 
5/5/14 Informace ze Slovenské kynologické jednoty o neplatnosti mezinárodního certifikátu pro border kolii 

– P ČMKU nezpochybňuje právo SKJ na stanovení podmínek pro vydání Slovenského šampiona krásy, 
avšak nesouhlasí s odůvodněním uvedeným v zaslané informaci. O tomto stanovisku bude SKJ 
informována.  

 
15:00 odchází J. Kudrnáčová  
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6/5/14 Žádost ČMKJ o zařazení plemene lundehund do Klubu chovatelů honičů – je třeba zjistit zájem 

majitelů a chovatelů plemene o tento převod – prověří J. Kudrnáčová  
 
7/5/14 Návrh Klubu severských psů na úpravu výstavního řádu čl. 11, bod c) – Výstavní komise navrhne 

úpravu příslušného bodu a P ČMKU následně nové znění projedná.  
 
8/5/14 Žádost Klubu severských psů o úpravu podmínek pro vystavení pracovního certifikátu pro severská 

plemena – Po splnění podmínek pro zařazení do třídy pracovní odešle majitel psa/feny žádost o 
zařazení psa společně s kopií PP a kopiemi ověřených výsledkových listin na adresu jednatele klubu 
odpovědného za chov jeho plemene. Tento klub bude ve vztahu k plemenům jím zastřešeným 
garantem pro zařazení do pracovní třídy. 
Schváleno jednomyslně 

 

6. Různé 

 K. Beranová – informace ke zpochybnění vrhu: Problém řeší DR ve spolupráci s KPPPK, P ČMKU bere na 
vědomí 

 Klub chovatelů teriérů informoval o zastavení vydání PP na základě vlastního požadavku chovatelky, která 
nedodala požadovanou paternitu – P ČMKU bere na vědomí 

 Seminář Stát a ochrana zvířat – zpráva přílohou     PŘÍLOHA 6 
P ČMKU bere na vědomí; bude podporovat snahy o zpřísnění legislativy k zamezení provozu množíren psů 

 Český fousek oslaví v letošním roce 50 let výročí plemene. ČMKU věnuje 2 poháry pro nejlepší fenu a psa. 
Schváleno jednomyslně 

 Žádost ČKS o schválení CACT a CACIOB akcí obedience na 2014 
Schváleno jednomyslně, CACIOB podléhá schválení FCI 

 Žádost o příspěvek na MS boxerů Atibox – příspěvek bude vyplacen ve standardní výši dle usn. 44/08/11 

 Úkol pro Výstavní komisi: Zkontrolovat posuzující rozhodčí s propozicemi 

 15.6.2014 proběhne Klubová výstava Klubu severských plemen psů k 30. výročí klubu. ČMKU věnuje pohár  
 
  

Dozorčí rada 
 DR ČMKU informovala o kontrole PK 1 a o nutnosti doladit reklamace k Dogoffice - dořešeno 

 DR ČMKU navrhla připravit nové smlouvy mezi PK a chovatelskými kluby, P ČMKU souhlasí 

 

USNESENÍ 
  
186/5/14 P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X bod 9 zastavuje zápis štěňat na chovatelskou 

stanici Hajami-Talisman na dobu neurčitou. 
 
187/5/14 P ČMKU vyslovuje dostihovým rozhodčím Ing. M. Kalouskové, H. Bierhanzlové a H. Stohanzlová 

napomenutí za nedovolené opuštění stanoviště v souladu s čl. 7.2. NDŘ 
 
 
188/5/14 P ČMKU schvaluje tato rozšíření aprobací: 

příjmení jméno plemeno 

Dosedělová Iveta japan chin 

Kubeš Robert australský silky teriér 

    lakeland teriér 

    skotský teriér 

. 
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189/5/14 P ČMKU schvaluje úpravu podmínek pro vystavení pracovního certifikátu pro severská plemena: Po 
splnění podmínek pro zařazení do třídy pracovní odešle majitel psa/feny žádost o zařazení psa 
společně s kopií PP a kopiemi ověřených výsledkových listin na adresu jednatele klubu odpovědného 
za chov jeho plemene. Tento klub bude ve vztahu k plemenům jím zastřešeným garantem pro 
zařazení do pracovní třídy. 

 
190/5/14 P ČMKU schvaluje CACT a CACIOB akce obedience. CACIOB podléhá schválení FCI. 
 
 
 
Zasedání ukončeno:   16:30 
Příští zasedání:   úterý 17. 6. 2014 od 12:00  
Zapsala:   I. Jarošová 
Za správnost:   MVDr. L. Široký   
 
 

 


