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Zápis č. 43 
z řádného zasedání Předsednictva (P ČMKU) a Dozorčí rady (DR ČMKU) Českomoravské kynologické unie 

dne 18.2.2015; Zbraslav u Brna 
 
Přítomni:  
P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, Ing. R. Lysák, I. Nováková, B. 

Uchytil, J. Kudrnáčová, Ing. J. Kubeš 
DR ČMKU:  Ing. R. Fiala, P. Márová, M. Krinke   
Omluvena: 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  
 
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. Úkol trvá. 

 
Klub přátel psů pražských krysaříků 

 Řádně zvolen nový výbor, zaslán oficiální zápis z členské schůze, dotace z EV může být proplacena, úkol trvá 

 P ČMKU doporučuje, aby nově zvolené P ČMKU přizvalo chovatelský klub na další jednání o postupech 

týkajících se stávajících PP se zpochybněnou paternitou. 

 Přes opakovanou výzvu o poskytnutí DNA nebylo vyhověno: Cecilka z Jeřic – dle plemenné knihy je majitelem  

J. Horák (spolumajitelkou na 3 vrhy  byla p. Brener). Na základě této skutečnosti P ČMKU v souladu se 

zápisním řádem ČMKU čl. X bod 9 pozastavuje chov na chovatelskou stanici PK-DK a vyslovuje zákaz chovu na 

jedince, kteří jsou v majetku chovatele.  

 Yanek z Jeřic – na základě místopřísežného prohlášení 2 osob není Yanek z Jeřic synem Atýska Dar minulosti 

P ČMKU vyslovuje zákaz chovu na jedince v majetku ing. Z. Horákové, CHS z Jeřic 

 Vrh D chovatelské stanice Edjami – písemné vyjádření p. Blomberg, švédské majitelky psů Sweetheart Černý 

ranch a Amor: Psi byli zapůjčeni k výstavám do ČR p. Kateřině Beranové. Ke krytí byl určen pouze Sweetheart 

Černý ranch, nakryto neoprávněně Amorem (potvrzeno genetickými testy). Na základě této skutenosti P 

ČMKU vyslovuje zákaz chovu na jedince v majetku K. Beranové, CHS Fedar 

Schváleno jednomyslně  

Klub chovatelů špiců - barvy        
Klub bude uvádět barvy v ČJ, na možnosti i cizojazyčného uvádění barev se pracuje. Do PP je třeba uvádět skutečné 
barvy. 
P ČMKU svolá v co nejkratším termínu další jednání s KCHŠ. 
Schváleno jednomyslně  
 
Na členskou schůzi KCHŠ dne 21.2.2015 pozván MVDr. L. Široký a Ing. J. Kubeš 
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2. Zprávy z komisí 
 

Zápis z komise pro rozhodčí ze dne 12.2.2015      PŘÍLOHA 1 
3) MUDr. T. Maślanka – přišlo vyjádření 2. klubu, KR doporučuje ke schválení 
KR doplňuje: Ing. J. Formánek – oba typy maďarských a výmarských ohařů 
12) Změna do VŘ čl. 14 vystavovatel má tyto povinnosti, bod l) 
Hlasité povzbuzování psů zpoza kruhu (tzv. double-handling) je zakázáno. Je také zakázáno poutání pozornosti psů 
zpoza kruhu jakýmkoliv jiným způsobem (například používání píšťalek, hraček, krmiva, volání na psa apod.) a 
podávání pamlsků psovi ve výstavním kruhu. Porušení tohoto zákazu může mít za následek vyloučení psa z 
posuzování. 
– vyvěsit k připomínkování na web 
14) Směrnice pro delegování rozhodčích – 3. vydání s vypuštěným bodem 4d) a 5d), platnost od 1.3.2015 
Zápis s doplňky schválen jednomyslně   
 

Protokol ze závěrečných praktických zkoušek v Brně 
sobota 07.02.2015 

   příjmení jméno plemeno prospěl/neprospěl 

Bc. Reslerová - opravná zkouška Jitka kolie dlouhosrstá prospěla 

Gogolínová Jitka kolie dlouhosrstá prospěla 

Semeráková Michaela sibiřský husky prospěla 

neděle 08.02.2015 
   příjmení jméno plemeno prospěl/neprospěl 

Cepková Renata landseer prospěla 

Plundra Milan svatobernardský pes prospěl 

P ČMKU jmenuje výše uvedené národními rozhodčími ČMKU.  
 

Zápis z Výstavní komise ze dne 10.2.2015       PŘÍLOHA 2 
1) P ČMKU souhlasí s odebráním titulu BOS a nesouhlasí se zadáním tohoto titulu jinému psovi 
Pro vyjma výše uvedeného bodu 1): MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, I. Nováková, J. Kudrnáčová, M. 
Kašpar, A. Karban, B. Uchytil  
Zdržel se: Ing. R. Lysák   
Zápis byl schválen s výjimkou bodu 1) 
 

Zápis z Rady plemenných knih ze dne 16.2.2015      PŘÍLOHA 3 
a) Pokud klub nebude schopen zajistit podpis chovatelky, podepíše PP plemenná kniha.  
Zápis schválen jednomyslně   
 

Zpráva ze zasedání Komise FCI pro rozhodčí a Výstavní komise FCI   PŘÍLOHA 4 
P ČMKU bere na vědomí 
 

Zpráva ze zasedání Komise pro FCI agility       PŘÍLOHA 5 
P ČMKU jednomyslně schvaluje konání MS v agility v r.2017 v ČR  
P ČMKU bere na vědomí zápis; vzhledem k tomu, že příspěvek na zasedání byl v r. 2014 poskytnut 2x, P ČMKU dle 
rozhodnutí z 18.12.2014 v letošním roce příspěvek neposkytne.  
 
 

3. XIII. valná hromada ČMKU  

Jednání s p. Vacíkem (hlasovací zařízení) – uzavřena dohoda 
 
Program: 
1) Zahájení 
2) Schválení programu VH   
3) Volba pracovních komisí 
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 pracovní předsednictvo 

 mandátové  

 návrhové  

 volební  
5) Zprávy: 

 zpráva předsedy ČMKU 

 zpráva předsedy dozorčí rady 
6) Volby do předsednictva a dozorčí rady ČMKU 
7) Projednání návrhů členů zaslaných v souladu se stanovami  ČMKU  
8) Schválení stanov 
9) Diskuze 
10) Vyhlášení výsledků voleb 
11) Představení předsedů a místopředsedů P ČMKU a DR 
12) Závěr 
 
 

4. DuoCACIB Brno 2015 

 Akce proběhla úspěšně a ve shodné kvalitě, jako v předešlých letech.   

 DuoCACIB 2016: navržený termín 13.-14.2.2016 nebo 7.-8.2.2016 (o termínu se jedná)  - schválení podléhá 

FCI  

 Návrhy rozhodčích nejpozději do 30.4.2015 

 

5. Došlá pošta 

1/2/15 Stížnost na průběh bonitace psa, který byl identifikován dodateně podle videozáznamu – doloženo včetně 
revizní komise klubu - P ČMKU předává DR ČMKU k prošetření 

 
2/2/15 Žádost Staffordshire Bull Terrier Clubu o vystavení PP na vrh z neplánovaného krytí CHS Bondystaff Kennel 

Schváleno jednomyslně, potrestání chovatelky je v kompetenci klubu 
 

3/2/15 Žádost ČMKJ  o schválení soutěžního řádu teriérů     PŘÍLOHA 6 
Schváleno jednomyslně  

 
4/2/15 Žádost ČMKJ o úpravu normativů pro plemena rhodéský ridgeback a dalmatin:  

Řád pro udělování CHP: 

dalmatin, rhodesian ridgeback BZ, LZ ,BZH a  případně jejich modifikace 

 
příloha 3 ke směrnici o certifikátech: 

dalmatin, rhodesian ridgeback BZ, LZ, BZH, HZ 

Schváleno jednomyslně  
 
5/2/15 Žádost ČMKJ o úpravu normativů pro retrievery: 

Řád pro udělování CHP: 

Labrador retriever, golden retriever, 
flat coated retriever, curly coated 
retriever, chesapeake bay retriever, 
nova scotia duck tolling retriever 

FTR – Field Trials retrieverů, ZPR – 
zkoušky přinášení retrieverů,  PZ – 
podzimní zkoušky,  LZ – lesní zkoušky,  
SZVP – spec.zkoušky vodní práce,  VZPR – 
všestranné zkoušky, SZR – speciální 
zkouška retrieverů a případně jejich 
modifikace 
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příloha 3 ke směrnici o certifikátech: 

Retrievři FTR, ZPR, PZ, LZ, SZVP, VZPR, SZR 

Schváleno jednomyslně  
 

6/2/15 Žádost ČMKJ o schválení soutěžního řádu pro jezevčíky     PŘÍLOHA 7 
Schváleno jednomyslně  

 
7/2/15 Žádost Moloss Clubu o prozatímní členství.  

P ČMKU jednomyslně schvaluje prozatímní členství Moloss Clubu v ČMKU. Prozatímní členství nabyde 
platnosti po ukončení členství Moloss Clubu v ČKS. 
 

8/2/15 Žádost Klubu agility o příspěvek na vrcholnou evropskou akci pro juniory European Junior Open 2015  
P ČMKU schvaluje částku 10000,- Kč 
Pro: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, J. Kudrnáčová, M. Kašpar, A. Karban, Ing. R. Lysák,  B. Uchytil 
Zdržela se: I. Nováková  

 

9/2/15 Žádost o doplnění CACIT akcí ČMKJ        PŘÍLOHA 8 
 Schváleno jednomyslně, podléhá schválení FCI 
 
10/2/15 Žádost o schválení termínů NVP Klatovy: 
  2.-3.7.2016 
  1.-2.7.2017 
  Schváleno jednomyslně  
 
11/2/15 Žádost ČKS o doplnění CACT akce: Mondioring v rámci MS belgickýc ovčáků 5/2015 v Písku 
  Schváleno jednomyslně  
 
12/2/15 Žádost o schválení akcí MSKS: 

CACT 1.-2.5.2015 Výběrový závod na Mistrovství MSKS dle IPO3, Bzenec 
CACT podzim 2015 Mistrovství MSKS dle IPO-FH, Zbraslav 
CACIT 10.-11.10.2015 Mezinárodní mistrovství MSKS, Zbraslav 
Schváleno jednomyslně, schválení CACIT podléhá FCI 

 
 

6. Různé 
 

 Návrh MVDr. L. Širokého: Od 1.1.2015 do vyčerpání zásob poskytne ČMKU všem pořadatelům výstav 

kartičky čekatelství a titulů zdarma  

Schváleno jednomyslně  

 Překlady oběžníků  a materiálů z FCI – bude vybrán překladatel, zajistí sekretariát   

Zodpovědná osoba za aktualizaci standardů je Ing. Fialová 

 Žádost San Marina o uzavření reciproční dohody  

P ČMKU jednomyslně zamítá 

 Bc. V. Tichá infomovala o jednání v parlamentu      PŘÍLOHA 9 

 M. Václavík navrhuje zrealizovat národní výstavu, na které budou posuzovat začínající rozhodčí tak, jak 

navrhuje komise FCI 

 
 
 
 



 5 

USNESENÍ 
  
229/2/15 P ČMKU v souladu se zápisním řádem ČMKU čl. X bod 9 pozastavuje chov na chovatelskou stanici PK-

DK a vyslovuje zákaz chovu na jedince, kteří jsou v majetku chovatele J. Horáka.  
230/2/15 P ČMKU v souladu se zápisním řádem ČMKU čl. X bod 9 vyslovuje zákaz chovu na jedince, kteří jsou 

v majetku chovatelky ing. Z. Horákové, CHS z Jeřic 
231/2/15 P ČMKU v souladu se zápisním řádem ČMKU čl. X bod 9 vyslovuje zákaz chovu na jedince, kteří jsou 

v majetku chovatelky K. Beranové, CHS Fedar 
232/2/15 P ČMKU jmenuje tyto národní rozhodčí ČMKU:  

Bc. Reslerová  Jitka kolie dlouhosrstá 

Gogolínová Jitka kolie dlouhosrstá 

Semeráková Michaela sibiřský husky 

Cepková Renata landseer 

Plundra Milan svatobernardský pes 

 
233/2/15 P ČMKU schvaluje konání MS v agility v r.2017 v ČR  
234/2/15 P ČMKU schvaluje 3. vydání Směrnice pro delegování rozhodčích s vypuštěným bodem 4d) a 5d), s 

platností od 1.3.2015  
235/2/15 P ČMKU schvaluje Soutěžní řád teriérů  
236/2/15 P ČMKU schvaluje Soutěžní řád pro jezevčíky   
237/2/15 P ČMKU schvaluje tyto úpravy Řádu pro udělování šampiona práce – lovecký výkon + FT: 
   

dalmatin, rhodesian ridgeback BZ, LZ ,BZH a  případně jejich 
modifikace 

Labrador retriever, golden retriever, 
flat coated retriever, curly coated 
retriever, chesapeake bay retriever, 
nova scotia duck tolling retriever 

FTR – Field Trials retrieverů, ZPR – 
zkoušky přinášení retrieverů,  PZ – 
podzimní zkoušky,  LZ – lesní zkoušky,  
SZVP – spec.zkoušky vodní práce,  VZPR 
– všestranné zkoušky, SZR – speciální 
zkouška retrieverů a případně jejich 
modifikace 

  
238/2/15 P ČMKU schvaluje tyto úpravy přílohy 3 ke Směrnici o certifikátech: 

 

dalmatin, rhodesian ridgeback BZ, LZ, BZH, HZ 

Retrievři 
FTR, ZPR, PZ, LZ, SZVP, VZPR, SZR 

 
239/2/15 P ČMKU přijímá Moloss Club za prozatímního člena, a to od data ukončení členství Moloss Clubu v 

ČKS 
240/2/15 P ČMKU schvaluje příspěvek na vrcholnou evropskou akci pro juniory European Junior Open 2015  

ve výši 10000,- Kč 
 
 
 
Zasedání ukončeno:   18:00 
Příští zasedání:   čtvrtek 19.3.2015 od 10:00 
Zapsala:   I. Jarošová 
Za správnost:   MVDr. L. Široký   


