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Zápis č. 35 
ze zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU)  

dne 17.6.2014; Město Libavá 
 
Přítomni:  
P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, Ing. R. Lysák, I. Nováková, B. 

Uchytil 
Za DR:  H. Matějeková  
Omluveni: J. Kudrnáčová, Ing. R. Fiala, Bc. V. Tichá 
  
 
Program: 

1. Kontrola zápisů z minulého zasedání  
2. Zprávy z komisí ČMKU  
3. Evropská výstava 2014 
4. Došlá pošta 
5. 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, úkol trvá 
 

 Vícebarevný „pudl“ – změna názvu plemene v souladu s oběžníkem 49/2012 FCI  
FCI k dnešnímu dni nedala definitivní stanovisko, jelikož jednání mezi FCI a SCC jsou bez konkrétního závěru. 
P ČMKU obdrželo dotazy chovatelů na vývoj situace.  Vyčká nadále na vyjádření FCI, pokud vyjádření 
neobdrží do příštího zasedání, přijme definitivní rozhodnutí.  

 
2/3/14 Žádost o přijetí Českého leonberger klubu – právní zástupci ČMKU odpověděli, bez reakce protistrany. P 

ČMKU řešení žádosti zastavuje. 
 

 Podnět k prověření přijímání členů Bulldog klubu - pro nepřítomnost pověřené J. Kudrnáčové se odkládá. 
 

 Proběhla informativní schůzka předsedy ČMKU s Mgr. Šlaufem.  Vypracován návrh stanov, zveřejní se jako 

podklad pro případné použití pro členské subjekty.     PŘÍLOHA 1 

 

 I. Nováková navrhla možnost evidovat měření vipetů a italských chrtíků v Dogoffice – P ČMKU souhlasí, 
zadání projedná D. Bejčková a I. Nováková, úkol trvá 
 

 Komise pro rozhodčí a Výstavní komise vypracovaly společný návrh, jakým způsobem budou řešeny protesty 

na klubových akcích, kde je pouze posuzující rozhodčí a není hlavní rozhodčí – Úprava (viz zápis z Komise pro 

rozhodčí): Výstavní řád, čl. 15, bod e): Protestní komise je zpravidla tříčlenná; je tvořena hlavním 

rozhodčím, ředitelem výstavy a jedním z rozhodčích. Na výstavách, kde posuzuje pouze jeden rozhodčí, 

nebo pouze zahraniční rozhodčí, může být protestní komise pouze dvoučlenná. V takovém případě ji tvoří 

pouze hlavní rozhodčí a ředitel výstavy, hlavní rozhodčí musí být rozhodčí ČMKU. 

Výstavní řád, čl. 15, bod f): Protest projedná protestní komise složená z hlavního rozhodčího, ředitele 

výstavy a zástupce rozhodčích, a to za přítomnosti rozhodčího (pořadatele), kterého se podaný protest týká. 

O projednání a výsledku musí být učiněn písemný zápis. 

Schváleno jednomyslně od 1.1.2015 
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Dozorčí rada  
DR ČMKU předložila rozklad projednávaných případů Klubu přátel psů pražských krysaříků. P ČMKU pozve 
zástupce klubu na osobní jednání, kterého se zúčastní H. Matějeková, Ing. J. Kubeš a J. Kudrnáčová  

 
6/5/14 Žádost ČMKJ o zařazení plemene lundehund do Klubu chovatelů honičů – je třeba zjistit zájem 

majitelů a chovatelů plemene o tento převod – pro nepřítomnost pověřené J. Kudrnáčové se 
odkládá. 

 
7/5/14 Návrh Klubu severských psů na úpravu výstavního řádu čl. 11, bod c) – P ČMKU ruší tento bod od 

1.1.2015 
  Schváleno jednomyslně 
 

 

2. Zprávy z komisí 

 

Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 12.6.2014   PŘÍLOHA 2 

ad 5) z minulého jednání – P ČMKU upozorňuje prostřednictvím DaCK pořadatele akcí, že na měření chrtů 

musí být rozhodčí řádně delegováni. 

 

bod 13) P ČMKU schvaluje úpravu Směrnice pro delegování rozhodčích takto: 

Čl. 2, bod b): odměna za posuzování mimo výstav klubových a speciálních – 1000,- Kč netto/den posuzování 

v případě, že je rozhodčí delegován nejméně na 50 psů dle katalogu 

Čl. 2, bod d): v případě delegování na méně než 50 psů se úhrada nákladů na rozhodčího řídí dohodou mezi 

pořadatelem výstavy, rozhodčím a eventuálně chovatelským klubem, který ho na posuzování navrhl 

Schváleno jednomyslně s platností od 1.1.2015 

  

bod 17) P ČMKU odvolává člena DaCK V. Zuvače a žádá DaCK, aby navrhla jiného člena.  

Po projednání tohoto odvolání Komisí pro rozhodčí zaslal p. Zuvač žádost o uvolnění z funkce. 

Zápis schválen jednomyslně 

 

Zkoušky pouze pro rozhodčí plemen neuznaných FCI se uskuteční v září, termín bude upřesněn. 

 

Zápis z jednání Komise pro chov a zdraví dne 16.6.2014   PŘÍLOHA 3 

bod 1) P ČMKU žádá Klub chovatelů výmarských ohařů, aby současný diskriminační požadavek na DKK a DLK 

vyšetření pro české i zahraniční chovné jedince sjednotil – všichni bez rozdílu bez vyšetření nebo s vyšetřením 

nebo s dobrovolným vyšetřením 

bod 3) P ČMKU konstatuje: 
- Chybně vytištěný PP feny Maria Matylda Scotch Dama Krkonoše v držení p. Kocúrové je neplatný. 

Jediný platný PP této feny je v majetku majitele feny P. Hejzlara, č. zápisu PP ČLP/GS/6072/13 

- Žádost o zastavení zápisů na CHS – nesprávný postup. P ČMKU doporučuje klubu vyloučit paternitu 

eventuálního italského otce; po potvrzení paternity otce neuvedeného v PP může chovatelský klub 

podat prostřednictvím ČMKJ návrh na pozastavení zápisů štěňat  

Schváleno jednomyslně 

Zápis jednomyslně schválen s výjimkou bodu 3 
 
 

3. Evropská výstava 
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 Propagace EV – stánek v Krakově – zprávu podal předseda ČMKU  

 MVDr. L. Široký prezentoval diplom EV. Na diplomu nebude ocenění, pro ocenění samostatná kartička. Motiv 
kartičky sjednotit s diplomem. 

 Žádost Samostatného klubu chovatelů a přátel českého strakatého psa o propagační stánek na EVP – P ČMKU 
již určilo, že pro každé české národní plemeno bude otevřen 1 stánek. Zástupci SKCHPČSP se mohou spojit 
s oběma chovatelskými kluby pro plemeno ČSP, které již svou účast potvrdily, a propagovat plemeno u 
společného stánku.  
Schváleno jednomyslně 
 

 

4. Došlá pošta 

1/6/14  Návrh na zrušení PP potomků Orlanda Supersonic a vrhu P Supersonic – plemenná kniha prošetří 
souvislosti v databázi PK. P ČMKU projedná na příštím  zasedání. 

 
2/6/14 Klub přátel psů pražských krysaříků žádá o pozastavení CHS Edjami – bude projednáno na osobní 

schůzce s klubem (viz výše)  
 
3/6/14 Žádost Klubu chovatelů špiců o výjimku z termínu při konání mimořádné SV (22.10.2014)  

Schváleno jednomyslně 
 

4/6/14  Žádosti o výjimku při inseminaci: 
- Flat Coated retrívr, fena: Light My Way Black Brianta (ČLP/FCR/3178); pes Inkwells Final Guess 

(S12648/2001) 

- Belgický ovčák; fena Axa Cave Canis (CMKU/BOT/5335/11/13); pes: Goldenen Bernsteinsonne (Řecko)  

Schváleno jednomyslně, krytí musí proběhnout v souladu s řády klubu a ČMKU  
 

5/6/14 Žádost Klubu chovatelů dandie dinmont teriérů o finanční dotaci na mimořádnou SV - dotace jsou 
udělovány pouze podle usn. 44/08/11, tato akce do udělovaných dotací nespadá 

 
6/6/14 Nesouhlas s prací DaCK a ČMKU ve věci plošného přeměření vipetů a italských chrtíků – nařídit 

přeměření je v pravomoci ČMKU.   
  Vysvětlení termínů: 
 Psi, kteří nebyli přeměřeni do 30.6.2014a nemají tedy potvrzené zařazení, mohou od 1.7.2014 běhat 

pouze v kategorii sprinterů. 
 Psi, kteří nebudou mít do 31.12.2014 označenou licenční kartu, nemohou od 1.1.2015 běhat vůbec – 

tedy ani v kategorii sprinterů.  
 

 

5. Různé 

 Další změny termínů a míst již schválených výstav v roce 2014: 

- Klub chovatelů grifonků a brabantíků  

SVP a KVP s KV dne 18. – 19.10.2014 původní místo konání Mladá Boleslav, nové místo konání Kutná 

Hora 

- Shar-pei club o.s. 

KVP s KV původní termín a místo konání 30.08.2014, nový termín a místo konání 27.09.2014 Brno 

- Klub přátel a chovatelů pudlů o.s. 

KVP s KV původní termín konání 07.09.2014 Konopiště, nový termín 06.09.2014 Konopiště 

- Whippet klub 

KVP s KV původní termín konání 05.07.2014 Konopiště, nový termín konání 23.08.2014 Konopiště 

- Klub severských psů 

ruší se mimořádná SV při EV, původně 25.10.2014, nově SV 4.10.2014 
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Schváleno jednomyslně 

 KV Klubu chovatelů loveckých slídičů – P ČMKU věnuje příspěvek na 2 poháry k 90. výročí klubu 

  

USNESENÍ 
  
191/6/14 P ČMKU schvaluje změny ve Výstavním řádu ČMKU: 

- čl. 15, bod e): Protestní komise je zpravidla tříčlenná; je tvořena hlavním rozhodčím, ředitelem výstavy 

a jedním z rozhodčích. Na výstavách, kde posuzuje pouze jeden rozhodčí, nebo pouze zahraniční 

rozhodčí, může být protestní komise pouze dvoučlenná. V takovém případě ji tvoří pouze hlavní 

rozhodčí a ředitel výstavy, hlavní rozhodčí musí být rozhodčí ČMKU. 

- čl. 15, bod f): Protest projedná protestní komise složená z hlavního rozhodčího, ředitele výstavy a 

zástupce rozhodčích, a to za přítomnosti rozhodčího (pořadatele), kterého se podaný protest týká. 

- čl. 11, bod c) ruší se  

Všechny změny s platností od 1.1.2015 

192/6/14 P ČMKU schvaluje změnu Směrnice pro delegování rozhodčích 
- čl. 2, bod b): odměna za posuzování mimo výstav klubových a speciálních – 1000,- Kč netto/den 

posuzování v případě, je rozhodčí delegován nejméně na 50 psů dle katalogu  

- čl. 2, bod d): v případě delegování na méně než 50 psů se úhrada nákladů na rozhodčího řídí dohodou 

mezi pořadatelem výstavy, rozhodčím a eventuálně chovatelským klubem, který ho na posuzování 

navrhl 

S platností od 1.1.2015 

193/6/14 P ČMKU odvolalo člena DaCK V. Zuvače 
 
 
 
 
 
Zasedání ukončeno:   21:45 
Příští zasedání:   společné s DR, čtvrtek 17. 7.2014 od 10:00 
Zapsala:   I. Jarošová 
Za správnost:   MVDr. L. Široký   
 
 

 
 


