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Zápis č. 37 
ze zasedání Předsednictva (P ČMKU) Českomoravské kynologické unie 

dne 28.8.2014; 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, Ing. R. Fiala    
Tisková mluvčí:  Bc. 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  
 

 Reglementy FCI – Zkoušky se zadáváním mezinárodních čekatelství  
Reglementy jsou zveřejněny na webu ČMKU. V první fázi přeložit názvy na web – úprava programu. Úkol trvá 
 

 Vícebarevný „pudl“ – změna názvu plemene v souladu s oběžníkem 49/2012 FCI  
ČMKU obdržela stanovisko z FCI - oficiální postoj FCI je takový, že štěňata vícebarevných pudlů mohou být 
zapisována jako pudli s neautorizovaným zbarvením. Jelikož SCC (kynologická organizace ve Francii) se ani po 
opakovaných dotazech FCI k problematice nevyjádřil, FCI přijalo toto rozhodnutí bez hledu na postoj SCC. Na 
základě tohoto vyjádření rozhodlo P ČMKU v zájmu vystavovatelů a chovatelů plemene ponechat plemeni 
původní název plemene vícebarevný pudl.  
PP s přidělenými zápisovými čísly budou vydány, vystavovat plemeno bude možné od 1.1.2015.  
Schváleno jednomyslně  

 

 I. Nováková navrhla možnost evidovat měření vipetů a italských chrtíků v Dogoffice – úkol pokračuje. 
 

Dozorčí rada - Klub přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)    
Byly odebrány vzorky těchto jedinců: 
- Vrh D Edjami  
- Amor (PReg, žije ve Švédsku) – vzorek je na cestě 
- Engrešt Edjami 
- údajná matka Yanka z Jeřic bez PP (u p. Mikulenkové) 
- údajná matka Engrešta Edjami bez PP (u p. Mikulenkové) 

 
Nebyli odebráni: 
- Vybraní potomci psa Sweethear Černý ranch (K. Beranová - Granulka Propper Puppy, Leopold Cayen Poly 

Fedar, Ornamente for Blonde Fedar – byli převedeni na zahraniční majitele)  
Yvetka z Jeřic (uhynula) + její vybraní potomci – nejsou k dispozici 

- Vybraní potomci Yanka z Jeřic (Cecilka z Jeřic – vzorek je v evidenci laboratoře, majitelka vzorku ing. Horáková 
nedala svolení k použití)  
 
Pokud nebudou vzorky odebrané do 31.8.2014, P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU a se svým 
rozhodnutím z 15.7.2014 dočasně (do poskytnutí vzorků) zastavuje od 1.9.2014 zápis štěňat na chovatelské 
stanice Z JEŘIC a FEDAR. 
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Nebude-li do výše uvedeného termínu k dispozici vzorek jedinců Granulka Propper Puppy, Leopold Cayen 
Poly Fedar, Ornamente for Blonde Fedar a Cecilka z Jeřic, považuje se  souladu s rozhodnutím P ČMKU 
z 15.7.2014 původ těchto jedinců za neprokázaný.  
Psi, jejichž původ se neprokáže, budou automaticky převedeni do pomocného registru bez uvedení předků. 

Schváleno jednomyslně 
 

 KPPPK požádal o stanovisko k vystavení PP po psovi Vikingovi Čekanka, u kterého byla vyloučena paternita. P 

ČMKU rozhodlo postupovat stejně, jako u výše uvedených případů. Viking Čekanka bude automaticky 

převeden do pomocného registru. Rozhodnutí o jeho případném obnovení chovnosti a tedy jeho budoucímu 

využití přísluší výhradně do kompetence chovatelského klubu.   

6/5/14 Žádost ČMKJ o zařazení plemene lundehund do Klubu chovatelů honičů – P ČMKU bere na vědomí 
zařazení plemene lundehund do KCHH. Sekretariát ČMKU obešle majitele chovných jedinců s žádostí 
o vyjádření k možnosti přestupu. Projedná na příštím zasedání v závislosti na stanovisku majitelů.  

  
 

2. Zprávy z komisí 
 

 

Zápis ze zasedání Rady plemenných knih 14.7.2014   PŘÍLOHA 1 
Ad b) P ČMKU souhlasí se zápisem psa Angel Iggies Rufiano Rasputino do pomocného registru v souladu se Zápisním 
řádem ČMKU. Sekretariát vyzve kluby, aby informovaly chovatele o přijatém opatření např. prostřednictvím 
klubového Zpravodaje, a to včetně důsledků plynoucích ze zápisu PReg (mezinárodní tituly). 
Schváleno jednomyslně 
 

Zápis z jednání Dostihové a coursingové komise 12.7.2014  PŘÍLOHA 2 
ad 5) Nord Coursing Club nemůže žádat o pořádání ME v coursingu - organizátorem musí být zastřešující členský 
subjekt – člen ČMKU  
Zápis schválen s výjimkou bodu 5. 
 
13:05 odchází I. Nováková  

 

Nominace na ME 
Schváleno jednomyslně  
 

Kalendář CACT, dostihy a coursing      PŘÍLOHA 3 
Schváleno jednomyslně 
 

Schůzka DaCK s pořadateli dostihů a coursingů dne 12.7.2014  PŘÍLOHA 4 
P ČMKU bere na vědomí 
 

Komise pro rozhodčí 
KR na svém zasedání dne 12.06.2014 projednala žádost rozhodčí Ing. V. Kučerové Chrpové o přiznání FCI sk. X. KR 
žádost nedoporučila ke schválení, vzhledem k tomu, že nebyla splněna podmínka Řádu pro jmenování rozhodčích 
článek 4, bod 3d) – chybí potvrzení garanta. Potvrzení garanta bylo doloženo, tudíž KR doporučuje pozvat rozhodčí 
k přezkoušení, které proběhne při rozšiřovacích zkouškám 11.09.2014. 
Schváleno jednomyslně  
 
Rozšiřovací zkoušky 

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

Frolíková Veronika barzoj 03.04.2014, P 19.07.14 NVP Mladá Boleslav, P 

    saluki 03.04.2014, P 19.07.14 NVP Mladá Boleslav, P 

P ČMKU jmenuje p. Frolíkovou rozhodčí na výše uvedená plemena 
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 Změna při udělování titulu BOS, povinně pro všechny výstavy CAC – V. Tichá naformuluje přesné znění do VŘ. 

Jedná se o uvedení řádu do souladu s řádem FCI 

Schváleno jednomyslně 

 
Dozorčí rada 
Předseda DR informoval o činnosti DR za uplynulé období 
Termín příštího zasedání DR 18.9.2014 
 

 

3. Evropská výstava 
 

 Propagace EV – stánek v Helsinkách, Bratislavě, Innsbrucku – zprávu podal předseda ČMKU  

 MVDr. L. Široký prezentoval stav přihlášených psů a statistiky.  

 Uzavřena smlouva s generálním sponzorem Eukanubou 

 Reprezentant pro Eukanuba World Dog Challenge se bude vybírat na EV v pátek  
 
 

4. DuoCACIB 2015 
 
Zpracováno obsazení rozhodčími do propozic. 

 
 

5. Došlá pošta 

 
1/8/14  Žádost o schválení výjimky z počtu odchovaných vrhů při přijetí za adepta na rozhodčího z exteriéru - A. 

Brůžková  
 Odloženo 

Pro:  MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák  
Proti:  B. Uchytil 

 
2/8/14 Žádost o schválení výjimky při přijetí za adepta na rozhodčího z exteriéru - M. Vachutková (19 vrhů na CHS 

manžela ve společné domácnosti) 
 Schváleno jednomyslně  
 

Žádost o schválení výjimky při přijetí za adepta na rozhodčího z exteriéru - M. Štětinová (5 vrhů na CHS otce 
ve společné domácnosti) 
Schváleno jednomyslně  

 
3/8/14 Žádost Klubu severských psů o pořádání MR v pullingu 
 Schváleno jednomyslně  
 
4/8/14 Juniorhandling na EV pořádané v Brně – P ČMKU schvaluje standardní příspěvek pro reprezentanta i pro tuto 

EV. Příspěvek může být proplacen po podání zprávy. 
 
5/8/14 Žádost o Světovou výstavu dalmatinů, zdvojení CAC – P ČMKU předává Výstavní komisi k projednání 
 
6/8/14 Žádost o zaujetí stanoviska k přečipování nefunkčních čipů – podmínky pro přečipování jsou uvedeny ve 

Směrnici pro označování štěňat. Stanovení podmínek pro přečipování konkrétního jedince je plně 
v kompetenci chovatelského klubu po dohodě s plemennou knihou. 

 
7/8/14 Žádost o povolení výjimky při inseminaci: 
 Thajský ridgeback 
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fena: Cest Moi from Thaivillage CMKU/TR/329/11/13 
pes: Anubis of Banmararueng CMKU/TR/243/-10/08/10 
 
Deerhound 
fena: Daisy Carrie Irater CMKU/D/216/11 
pes: Galyevard’s Tiger Woods AKC HP005343/01 nebo Galyeward’s Jaraluv Nike AKC HP064959/04 
 
Francouzský buldoček 
fena: Roberta Lana Action Alet CMKU/FB/7352/13 
pes: Obi Wan Aglaos CMKU/FB/7040/12 nyní v Japonsku 
Všechna krytí se musí uskutečnit v souladu s řády chovatelských klubů a ČMKU.  

 
 

6. Různé  

 

 Sekretariát zašle dotaz na FCI a vědeckou komisi FCI, zda je třeba doplnit podklady k žádostem o uznání 

českých národních plemen. Zajistí I. Jarošová  

 

 Změna Zápisního řádu 

V článku V. Zápisního řádu jsou uvedeny rozdílné termíny pro hlášení změny majitele.  
P ČMKU schvaluje sjednocení termínů uvedených v Zápisním řádu v souvislosti se změnou termínu pro 
hlášení změny majitele chovného jedince. Článek V - ruší se bod 5. a bod 4. se doplňuje o ustanovení "při 
zapůjčení (postoupení práva chovu) psa/feny se dokládá smlouva". 

 
Zápisní řád ČMKU Čl. V Chovatel, majitel chovného jedince  
4. Každá změna ve vlastnictví včetně zapůjčení chovného jedince musí být majitelem zaznamenána v průkazu 
původu a do 15 dnů oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize a doložena kopií aktuálního originálu 
průkazu původu s provedenou změnou.  Majitel je též povinen bez zbytečného prodlení oznámit 
chovatelskému klubu a plemenné knize úhyn chovného jedince. Při zapůjčení (postoupení práva chovu) 
psa/feny se dokládá smlouva. 
5. Změna se hlásí: 
- u chovného psa neprodleně, 
- u feny musí být změna oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize se žádostí o krycí list. 
- při zapůjčení (postoupení práva chovu) psa/feny se dokládá smlouva. 
Schváleno jednomyslně  

 

 Změna Řádu pro udělování šampiona práce  

P ČMKU schvaluje doplnění Řádu pro udělování titulů „ŠAMPION PRÁCE ČR", bod 4) Podmínky pro přiznání 
titulu   o písmeno c): čekatelství CACT může být použito pouze 1x 

 
- příloha 3 a 5 

CACT může být zadán a po splnění podmínek udělen Šampion práce i těm plemenům, která nejsou na 
seznamu FCI jako plemena podléhající zkouškám, ale musí mít průkaz původu vydaný plemennou knihou 
ČMKU, nebo být v plemenné knize přeregistrován. členského státu FCI nebo státu, jehož plemennou knihu 
FCI uznává. 

 
- příloha 6 

CACT může být zadán a po splnění podmínek udělen Šampion práce plemenům s průkazem  původu 
vydaným nebo přeregistrovaným plemennou knihou ČMKU. Psovod musí být držitelem některé 
výkonnostní třídy. i těm plemenům, která nejsou na seznamu FCI jako plemena podléhající zkouškám, ale 
musí mít průkaz původu vydaný plemennou knihou členského státu FCI nebo státu, jehož plemennou knihu 
FCI uznává. 
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 Změna Směrnice o certifikátech, příloha 3: 

Mezinárodní certifikát 
Změnit: Vodní psi na Barbet, Irský vodní španěl, wetterhound 
Doplnit: Retrievři – na akcích pořádaných kluby 

 
Národní certifikát:  
Přidat: Slídiči podle FCI nepodřízení zkouškám – ZV, PZ, LZ, BZ, VZ – dle ZŘ pro slídiče 

 Vodní psi podle FCI nepodřízení zkouškám – ZV, PZ, LZ, VZ, SZVP 
 

 A. Karban: Schůzka za účelem projednání zkušebního řádu se uskuteční 9.9.2014, sekretariát pozve 

výcvikové komise prostřednictvím předsedů  ČKS a MSKS 

 

 Žádost Boxerklubu o umožnění soutěží (svod + zkoušky dle řádů, mistrovství apod.) pro bílé boxery 

Schváleno jednomyslně 
 

 Sekretariát vznese dotaz na FCI, zda může výjimečně  zkoušku IPO FH posoudit 1 rozhodčí s tím, že by v 

odůvodněných případech povolila výjimku národní organizace. 

 

 Ing. J. Kubeš a M. Kašpar navrhují, aby každý klub měl možnost zadávat 3x CAC na klubových akcích 

každoročně – projedná Výstavní komise na svém příštím zasedání 

 

 Změny termínů výstav: 

Whippet klub 

KVP bez KV původní termín konání 20.09.2014, nový termín 21.09.2014 Ježkovice 

Klub chovatelů jugoslávských ovčáků 

KVP bez KV původní termín konání 30.08.2014, nový termín konání 06.09.2014 Nechranice  

American cocker klub ČR 

KVP bez KV 02.08.2014 původní místo konání Dětřichov u Svitav, nové místo konání Kojice u Chvaletic 

 
 
 
  

USNESENÍ 
  
200/8/14 P ČMKU jmenovalo p. Frolíkovou rozhodčí na plemena saluki a barzoj 
201/8/14 P ČMKU schválilo změnu při udělování titulu BOS v souladu s řádem FCI 
202/8/14 P ČMKU schválilo výjimku při přijetí za adepta na rozhodčího z exteriéru - M. Vachutková a M. 

Štětinová 
203/8/14 P ČMKU schválilo změnu Zápisního řádu článek V - ruší se bod 5. a bod 4. se doplňuje o ustanovení 

"při zapůjčení (postoupení práva chovu) psa/feny se dokládá smlouva". 
 
204/8/14 P ČMKU schválilo změnu Řádu pro udělování titulů „ŠAMPION PRÁCE ČR", bod 4) Podmínky pro 

přiznání titulu   doplněno o písmeno c): čekatelství CACT může být použito pouze 1x 
205/8/14 P ČMKU schválilo změnu v přílohách k Řádu pro udělování titulů „ŠAMPION PRÁCE ČR" 

- příloha 3 a 5 

CACT může být zadán a po splnění podmínek udělen Šampion práce i těm plemenům, která nejsou 
na seznamu FCI jako plemena podléhající zkouškám, ale musí mít průkaz původu vydaný plemennou 
knihou ČMKU, nebo být v plemenné knize přeregistrován. členského státu FCI nebo státu, jehož 
plemennou knihu FCI uznává. 

- příloha 6 
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CACT může být zadán a po splnění podmínek udělen Šampion práce plemenům s průkazem  původu 
vydaným nebo přeregistrovaným plemennou knihou ČMKU. Psovod musí být držitelem některé 
výkonnostní třídy. i těm plemenům, která nejsou na seznamu FCI jako plemena podléhající zkouškám, 
ale musí mít průkaz původu vydaný plemennou knihou členského státu FCI nebo státu, jehož 
plemennou knihu FCI uznává. 

 
206/8/14 P ČMKU schválilo změnu ve Směrnici o certifikátech, příloha 3: 

Mezinárodní certifikát 
Změnit: Vodní psi na Barbet, Irský vodní španěl, wetterhound 
Doplnit: Retrievři – na akcích pořádaných kluby 

 
Národní certifikát:  
Přidat: Slídiči podle FCI nepodřízení zkouškám – ZV, PZ, LZ, BZ, VZ – dle ZŘ pro slídiče 

  Vodní psi podle FCI nepodřízení zkouškám – ZV, PZ, LZ, VZ, SZVP 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zasedání ukončeno:   15:00 
Příští zasedání:   čtvrtek 25.9.2014 od 10:00 
Zapsala:   I. Jarošová 
Za správnost:   MVDr. L. Široký   
 
 

 


