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Zápis č. 42 
z řádného zasedání Předsednictva (P ČMKU) Českomoravské kynologické unie  

dne 29.1.2015; 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 
Omluven:  Ing. J. Kubeš 
DR ČMKU:  Ing. R. Fiala, H. Matějeková  
Tisková mluvčí:  V. Tichá  
  
 
Program: 

1. Kontrola zápisů z minulého zasedání  
2. Zprávy z komisí ČMKU  
3. XIII. valná hromada ČMKU  
4. DuoCACIB Brno 2015 
5. Došlá pošta 
6. Různé 

 
 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání  
 

 Reglementy FCI – Reglementy jsou zveřejněny na webu ČMKU. Na první fázi překladů se pracuje.  
 
4/11/14 Stížnost na CHS z DIXIE provozovanou českou rezidentkou a registrovanou v Srbsku –  po 

provedených šetřeních zjištěno, že CHS byla v Srbsku pravděpodobně zapsána bez doložení dokladu 
o pobytu. Sekretariát oznámí situaci FCI. 
Schváleno jednomyslně   

 
Zpráva z jednání Rady plemenných knih ze dne 10.11.2014     
Ad d)  CHS Lištička – chovatelka se vyjádřila, že nadále nechová pod klubem zastřešeným ČMKU. Na základě této 

skutečnosti P ČMKU zastavuje zápis štěňat na CHS Lištička na dobu neurčitou 
Schváleno jednomyslně 

 

 Klub přátel psů pražských krysaříků - Řádně zvolen nový výbor, zaslán oficiální zápis z členské schůze,  
dotace z EV může být proplacena  

 
Ad zápis z Výstavní komise ze dne 9.12.2014  

3)  Odvolání proti odebrání čekatelství CAC a titulu Český šampion - P ČMKU jednoznačně trvá na svém 
původním rozhodnutí o odebrání čekatelství CAC získaný ve třídě šampionů (pes nesplňoval podmínky pro 
zařazení) a zároveň na odebrání titulu Český šampion získaného na základě tohoto neoprávněně získaného 
čekatelství.  
Schváleno jednomyslně  

8) Odvolání proti neschválení 4. výstavy s CAC – P ČMKU  trvá na svém původním rozhodnutí 
Schváleno jednomyslně  

9) P ČMKU jednomyslně schvaluje navržené tituly pro Světovou výstavu IFR RTW 
 
K projednání záležitostí Dostihové a coursingové komise se dostavil předseda DaCK MVDr. S. Chrpa  
ad zápis ze zasedání DaCK ze dne 3.12.2014 
3a)  DaCK obdržela odvolání proti odebrání CACIL. P ČMKU trvá na tom, že čekatelství CACIL bylo zadáno 

neoprávněně a na jeho odebrání trvá. 
3b)  P ČMKU obdrželo odvolání proti rozhodnutí zakázat Klub chovatelů chrtů ADP pořádání jakéhokoli 

dostihu/coursingu v sezóně 2015. Jelikož se jedná o hrubé a úmyslné porušení normativů pořadatelem 
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Klubem chovatelů chrtů ADP, P ČMKU na svém rozhodnutí bezvýhradně trvá. Odvolání předává DR ČMKU 
k prošetření. 

6)  P ČMKU bere na vědomí překlad zápisu ze zasedání CdL         PŘÍLOHA 1 
 
2/12/14 Informace o konání MS belgických ovčáků a světové výstava belgických ovčáků – akce je zahrnuta 

v seznamu CACT akcí ČKS, viz bod 3/1/15 tohoto zápisu – 1x CACT IPO, 1x CACT agility  
 
 

2. Zprávy z komisí 
 

Zápis ze zasedání DaCK ze dne 7.1.2015       PŘÍLOHA 2 
Schválen jednomyslně   
 

Jednání o SW dne 14.1.2015 
Jednání proběhlo za účasti programátora a zástupce firmy Merz. 
Většina zadaných úkolů a reklamací byla dokončena, na dalších se pracuje. 
Do programu bude zavedena skupina FCI neuznaných plemen – tisk do karty rozhodčího a zobrazení na webu 
P ČMKU bere na vědomí 
 

Komise pro rozhodčí 
 

 Žádosti o rozšíření aprobací 

Robert Kubeš  - norfolk  a norwich teriér (výjimka od KCHT), west highland white teriér, yorkshire teriér 
Ing. Veronika Kučerová Chrpová – čivava, čínský chocholatý pes, maltézský psík 
Ing. Jan Bušta – belgický a bruselský grifonek, brabantík 
Michaela Čermáková – belgický a bruselský grifonek, brabantík 
Tomáš Kučera – irský vlkodav 
MUDr. Milan Raba – tibetský španěl 
Lenka Frnčová – deerhound, irský vlkodav 
Ladislav Frnčo – americký stafordšírský teriér, staforšírský bulteriér, erdelteriér 
Dalibor Smékal – skotský teriér 
Ing. Vladimír Hutěčka – border teriér, Jack Russel teriér, Parson Rusell teriér, kerry blue teriér 
Kristina Vaníčková – grónský pes, samojed, sibiřský husky 
Schváleno jednomyslně  

 

 Závěrečné zkoušky čekatelů NVP Brno, 3-4/1/2015 

příjmení jméno plemeno prospěl/neprospěl 

Mozíková, MUDr. Petra jezevčík prospěla 

Böhm, Ing. Martin jezevčík prospěl 

Jelínková Hrdličková, Ing. Edita italský corso pes prospěla 

Michalová Kateřina dobrman prospěla 

Lysák. Ing. Radovan aljašský malamut prospěl 

P ČMKU jmenuje výše uvedené čekatele rozhodčími ČMKU. 

 Rozšiřovací zkoušky 

příjmení jméno plemeno 
teoretická zk. 
prospěl/neprospěl 

praktická zk., místo 
konání, P/N* 

Kočová, MVDr. Jana malý münsterlandský ohař 12.09.14, P 03.01.15 NVP Brno, P 

Hutěčka, Ing. Vladimír 

lakeland teriér 12.09.14, P 03.01.15 NVP Brno, P 

welsh teriér 12.09.14, P 03.01.15 NVP Brno, P 

irský teriér 12.9.14, P 03.01.15 NVP Brno, P 
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P ČMKU schvaluje rozšíření aprobací pro výše uvedené rozhodčí 

 Úprava Směrnice pro delegování rozhodčích: 

Čl. 3, bod c) Výstavy, klubové, speciální, oblastní, krajské – dle čl. 2 této směrnice nebo dle dohody 
pořadatele a rozhodčího na všech typech výstav ČMKU. Rozhodčí nesmí požadovat vyšší finanční podmínky, 
než podmínky určené pro MVP. 
Čl. 5 bod d) platí pro všechny rozhodčí, opravit - doplnit i do čl. 4 
Schváleno jednomyslně 
Nepřítomna: I. Nováková  

 

 Žádost p. Kukly o povolení výjimky při rozšiřování – rozhodčí s povolenou výjimkou na rozšiřování jsou 

určováni předsednictvem na základě návrhu Komise pro rozhodčí, nejsou vybíráni na základě vlastní žádosti. 

P ČMKU předává žádost k projednání Komise pro rozhodčí.   

Jednání s p. Hruškovou – krysaříci          
- Chovatelka potvrdila nesouhlasící paternitu vrhu P a vrátila PP vrhu P ke zrušení (nepůsobili v chovu). P 

ČMKU předává případ klubu k projednání a ke stanovení postihu pro chovatelku. 

- U psa Vikinga Čekanka laboratoř potvrdila, že nelze vyloučit jeho paternitu pouze na základě skutečnosti, že 

nenese gen pro modrou barvu. Otec Vikinga tedy prozatím nebude vymazán.   

- Na další jednání o postupech v případech nesouhlasících paternit a k projednání případných disciplinárních 

řízení bude přizvaný chovatelský klub 

Jednání s Klubem chovatelů špiců - barvy        
Navržená řešení: 

- návrh KCHŠ - zapisovat všechny navržené barvy a neoznačovat jako nestandard s výjimkou  

merle. 

Pro: MVDr. L. Široký, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, Ing. R. Lysák, B. Uchytil  
Zdržely se: J. Kudrnáčová, I. Nováková 
Návrh byl přijat 

- Zapisovat pouze barvy vyjmenované ve standardu, ostatní barvy uvádět jako nestandardní. Požádat zemi 

původu o výklad části standardu týkající se barev. 

O návrhu se nehlasovalo 
 

Dozorčí rada 
DR ČMKU obdržela odvolání B. a J. Ovesných proti udělení zákazu výkonu rozhodčího na 1 rok na zahraničních 
výstavách – jelikož se jednalo o opakované přestupky, DR ČMKU se ztotožňuje se závěry P ČMKU a souhlasí s výší 
zákazu. 

 

3. Valná hromada ČMKU  

Delegace byly definitivně uzavřeny 28.1.2015 dle zvacího dopisu. 
Jednání s p. Vacíkem – hlasovací zařízení 
 
Program: 
1) Zahájení   
2) Volba pracovních komisí 

 pracovní předsednictvo 

 mandátové 

 návrhové 

 volební 
3) Zprávy: 
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 zpráva předsedy ČMKU 

 zpráva předsedy dozorčí rady 
4) Volby do předsednictva a dozorčí rady ČMKU 
5) Projednání návrhů členů zaslaných v souladu se stanovami  ČMKU  
6) Diskuze 
7 Vyhlášení výsledků voleb 
8) Představení předsedů a místopředsedů P ČMKU a DR 
9) Závěr 
 
Volební a jednací řád je schválen XII. Valnou hromadou 
Materiály zkompletuje sekretariát, zodpovídá I. Jarošová  
Předsedající schůze: V. Tichá  
Hosté: Prozatímní klub, právník, notář, časopisy Svět psů a Pes přítel člověka 
Schváleno jednomyslně   
 
 

4. DuoCACIB Brno 2015 

 Vzhledem k nižšímu počtu přihlášených psů pronajaty pavilony V, F, G 

 Omluva za změny rozhodčích ve skupinách 1, 3, 8 (odřekli, nereagovali)  

 Vizualizace vybavení hal – prezentace MVDr. L. Široký  

 DuoCACIB 2016: navržený termín 6.-7. nebo 13.-14.2.2016 schválení podléhá FCI 

 

5. Došlá pošta 

1/1/15 Žádost KJČR o schválení termínu NVP v Ostravě – 9.-10.4.2016 
Schváleno jednomyslně  

 
2/1/15 Na vědomí zpráva Border Collie Clubu ČR o produkci štěňat bez PP  

P ČMKU bere na vědomí 
 
3/1/15 Žádost o schválení CACT akcí ČKS        PŘÍLOHA 3 

Schváleno jednomyslně  
 
4/1/15  Žádost ČMKJ o zařazení plemene Grand Griffon Vendéen do Klubu chovatelů honičů  

Schváleno jednomyslně  
 
5/1/15 Žádost KJČR o schválení termínu MVP a NVP v Mladé Boleslavi: 

MVP:  27.-28.8.2016  26.-27.8.2017 
NVP:  16.-17.7.2016  15.-16.7.2017 
Schváleno jednomyslně, schválení MVP podléhá FCI 

 
6/1/15 Žádost Czech malinois clubu o povolení rozšíření zapisovaných variet plemene belgický ovčák o tervuereny 

Schváleno jednomyslně  
 
7/1/15 Žádost Klubu bílého ovčáka o vyřazení zkoušky ZPU-S a přidání zkoušky ZVV1 pro vystavení certifikátu  

Schváleno jednomyslně  
 
8/1/15 Žádost o navázání spolupráce s Finnish Lapphund klubem – nesplňuje směrnici o navázání spolupráce čl. 2 

bod 1e. 
Jednomyslně zamítnuto 

 
9/1/15 Žádost MSKS o schválení termínu NVP v Brně – 9.-10.1.2016, 7.-8.1.2017  

Schváleno jednomyslně  
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10/1/15 Žádost Klubu chovatelů belgických ovčáků o zadávání titulů na Světové výstavě BO 
 Schváleno jednomyslně  
 
11/1/15 Žádost o schválení 6. ročníku akce Junior Open 6.-7.6.2015 + rozpočtu na akci 

 Schváleno jednomyslně  
 
12/1/15 Žádost o uspořádání semináře pro juniorhandling – P ČMKU tento nápad oceňuje a doporučuje spojit se 

v této věci s organizátory Junior Open 2015. 
 
 

6. Různé 

 Žádost Klubu chovatelů německých dog o zastavení zápisů na CHS Queen Harlekin z důvodu 

neodpovídajících předků odchovaných štěňat na 1 rok (tj. do 28.1.2016), a to včetně nakládání se psy, kteří 

jsou k dnešnímu datu v majetku chovatelky.  

Schváleno jednomyslně  

 Návrh V. Tiché na definování chovatelského servisu (poskytovaný chovatelským klubem, poskytovaný 

plemennou knihou) v Zápisním řádu – úkol pro Radu plemenných knih 

 I. Nováková – dotaz, kdo zodpovídá za správné nahlášení CACIBů – nahlašuje ČMKU, za správnost ručí 

pořadatel 

 I. Nováková – dotaz na FCI na vystavování certifikátů pro československé vlčáky (SKJ) na vytrvalostní běhy – 

dle vyjádření FCI je certifikát v kompetenci národní střešní organizace. 

 

USNESENÍ 
  
224/12/14 P ČMKU na svém zasedání dne 18.12.2014 schválilo úpravu Výstavního řádu ČMKU čl. 3, bod c: 

V roce, kdy klubu není přidělena speciální výstava pro plemeno, může klub na základě žádosti 
uspořádat pro toto plemeno 3. klubovou výstavu s čekatelstvím CAC bez titulu Klubový vítěz. 
 

225/1/15 P ČMKU zastavuje zápis štěňat na CHS Lištička na dobu neurčitou. 
 
225/1/15 P ČMKU jmenuje tyto čekatele rozhodčími ČMKU: 

příjmení jméno plemeno 

Mozíková, MUDr. Petra jezevčík 

Böhm, Ing. Martin jezevčík 

Jelínková Hrdličková, Ing. Edita italský corso pes 

Michalová Kateřina dobrman 

Lysák. Ing. Radovan aljašský malamut 

 
226/1/15 P ČMKU schvaluje následující rozhodčí pro tyto aprobace: 
 

Kočová, MVDr. Jana malý münsterlandský ohař 

Hutěčka, Ing. Vladimír 

lakeland teriér 

welsh teriér 

irský teriér 

 
226/1/15 P ČMKU schvaluje úpravu Směrnice pro delegování rozhodčích: 

Čl. 3, bod c) Výstavy, klubové, speciální, oblastní, krajské – dle čl. 2 této směrnice nebo dle dohody 
pořadatele a rozhodčího na všech typech výstav ČMKU. Rozhodčí nesmí požadovat vyšší finanční 
podmínky, než podmínky určené pro MVP. 
Čl. 5 bod d) platí pro všechny rozhodčí, opravit - doplnit i do čl. 4 
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227/1/15 P ČMKU schvaluje změnu přílohy 4 ke směrnici o certifikátech: 
  bílý švýcarský ovčák – vyjmout ZPU-S, přidat ZVV 1. 
 
228/1/15 P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU čl. X, bod 9 zastavuje zápisy štěňat na CHS Queen 

Harlekin a zároveň zastavuje chov na jedincích v majetku chovatelky na 1 rok, tj. do 28.1.2016 
 
 
 
Zasedání ukončeno:   16:30 
Příští zasedání:   společné zasedání P ČMKU a DR ČMKU středa 18.2.2015 od 10:00 
Zapsala:   I. Jarošová 
Za správnost:   MVDr. L. Široký   


