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Zápis č. 12 
ze zasedání Předsednictva (P ČMKU) Českomoravské kynologické unie 

dne 26.5.2016; chata Vlkov 
 
Přítomni:  
P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, J. Janda, M. Kašpar, I. Nováková, Ing. P. Pletka, O. 

Vondrouš 
Omluvena: J. Kudrnáčová, tisková mluvčí V. Tichá  
DR ČMKU: H. Matějeková   
 
Program: 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání  
2. Zprávy z komisí 
3. Ekonomika I. Q. 
4. Setkání chovatelských klubů 2016 
5. Došlá pošta 
6. Různé 

 
 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 

 Nový web ČMKU  
Představen nový vzhled webu, v současnosti se zaplňuje. Úkol pokračuje. 
Koordinuje: I. Nováková  

 

 Problematika dvojího rentgenování DKK Předjednáno s KVL, setkání MVDr. L. Širokého s MVDr. M. Snášilem 
proběhne na KVL. Úkol pokračuje.  

 
1/12/15  Žádost o prošetření paternity vrhu L CHS Miss Mallorca – P ČMKU obdržela kontakty na jedince z vrhu. 

Sekretariát zajistí potvrzení o doplacení budoucích celkových nákladů od stěžovatelky, předpokládaná 
výše 5000,- à 1 jedinec. Odběr vzorků garantuje člen P ČMKU nebo DR ČMKU. P ČMKU  postupuje 
obdobně jako v podobných případech v minulosti, kdy se jednalo o stížnost na funkcionáře klubu. 
 

Dozorčí rada ČMKU 
DR ČMKU provedla pravidelnou kontrolu účetních dokladů r. 2015, shledány chybějící schvalovací podpisy, sekretariát 
zodpovídá za uvedení do souladu s předpisy. 
DR ČMKU doporučuje změnu kompetencí u pravidelně se opakujících plateb vyšších než 70000,- Kč - podpis předsedy 
+ místopředsedy – úprava vnitřního předpisu s vyjmenováním konkrétních plateb. P ČMKU schvaluje. 

 
1/2/16 Stížnost na porušení zákona – prezentace kupírovaných jedinců na setkání plemen Moloss Clubu – ČMKU 

předala případ k posouzení Státní veterinární správě, která sdělila, že skutečně došlo k porušení zákona 
246/92.  

 

 Vemodia: Sjednotit zkratky pro zdravotní vyšetření uvedená v PP potomků, seznam zkratek předložen, 

ukončeno          PŘÍLOHA 1 
 

1/3/16 Žádost Klubu chovatelů naháčů ČR, z.s. o řešení případu neidentifikovatelnosti čínského chocholatého 
psa Crest-Vue’s Civil Disturbance – obě strany byly pozvány k jednání za účasti J. Kudrnáčové, Ing. J. 
Kubeše a P. Márové; schůzka se uskutečnila 10.5.2017 
Pes Crest-Vue’s Civil Disturbance byl řádně zapsaný v plemenné knize. Do 3/2016 byl chovný, byl uvedený 
na webu KCHN. Komise obdržela dostatečné podklady k tomu, že identita výše zmiňovaného psa byla 
prokázána + byly doloženy potřebné podklady k zápisu. Proto neshledává důvod pro zápis zmiňovaných 
vrhů do Z registru či blokování CHS Modrý květ v případě vrhů po tomto psu. Komise doporučuje zachovat 
v původní podobě PP psa Crest-Vue’s Civil Disturbance, doporučuje vydání PP Modrý květ v součaném 
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platném formátu. Klub tím, že zpochybňuje platnost PP vlastního uchovněného jedince, zpochybňuje i 
činnost vlastního klubu, který je garantem plemene. P ČMKU se dotáže KCHN, jak jsou ošetřeny klubové 
normativy v případě nezjistitelnosti nebo nečitelnosti čipu do budoucna.  V tomto případě není možné 
vymazat generace u potomků. 
Schváleno jednomyslně, ukončeno 

 
2/3/16 Stížnost na postup Moloss Clubu CZ ve věci neuzavření smlouvy s nečlenem – P ČMKU považuje postup 

MC za nestandardní – P ČMKU  souhlasí s navrženou schůzkou obou stran za přítomnosti J. Kudrnáčové, 
schůzka proběhne v prostorách ČMKU. Termín domluví J. Kudrnáčová  

 Schváleno jednomyslně  
 

 Odchov dobrmanů bez PP v CHS HALIT PAŠA – obě strany byly pozvány k jednání za účasti J. Kudrnáčové,  
Ing. J. Kubeše a P. Márové.  
Zástupci klubu se z jednání omluvili. Schůzka se uskutečnila 10.5.2016. Komise prověřila, že chovatelka 
pochybila při nevystavení PP feně Grynia Halit Paša a při jejím nakrytí bez krycího listu. Chovatelka předložila 
protokol o kontrole KVS. Komise v současnosti nemá prokázaná provinění chovatelky Mgr. Čechové, za které by P ČMKU 

mohlo přijmout usnesení požadované Dobrman klubem ČR (návrh na pozastavení zápisů štěňat na chovatelskou stanici a 

zákaz chovu na vyjmenovaných jedincích). Chovatelka již byla klubem penalizována na klubové úrovni, a to vyloučení 
z klubu na 18 měsíců.   
Schváleno jednomyslně, ukončeno  

 

ad Zápis z jednání Výstavní komise ze dne 16.3.2016      
ad 3)  Středoevropská výstava Samojed klubu – Samojed klub bude vyzván, aby k jednání jeho jménem byla 

pověřena jedna zodpovědná osoba. Kontrolu KV provedla předsedkyně Výstavní komise - výstava proběhla 
bez závad, doporučuje povolení SEV. 

 Schváleno jednomyslně, ukončeno  
ad 6)  Vystavovatelka (= chovatelka) byla pozvána k vysvětlení úpravy PP – Schůzka proběhla 5.5.2016 za účasti 

MVDr. L. Širokého, K. Seidlové, I. Novákové a V. Tiché. Dostavila se pozvaná chovatelka, na jejíž jméno byl 
pes Argento Burrico La Vita Eterna přihlášen, a majitelka (nezapsaná v PP). Pes byl na MVP DuoCACIB 
7.2.2016 přihlášen do třídy mladých s jiným datem narození, než odpovídá skutečnosti; datum narození 
bylo zároveň upraveno i v přiložené kopii PP. Pes tak byl neoprávněně zařazen a vystaven ve třídě mladých, 
kde získal ocenění V1, CAJC. Komise tedy navrhuje zrušit neoprávněně udělené čekatelství CAJC 
výmarského ohaře a udělit tomuto psovi zákaz účasti na veškerých výstavách do 31.12.2016 s okamžitou 
platností.  
Schváleno jednomyslně  

 

ad Zápis z jednání Komise pro chov a zdraví ze dne 3.3.2016     
Ad 6)  Klub chovatelů polských ovčáků se sídlem v Praze z.s. zaslal část vlasního normativu se stanovenými druhy 

chovu. Klub bude upozorněn, že tento řád nebyl oficálně dodán na ČMKU a bude vyzván k dodání platných 
normativů k aktuálnímu datu. Řády ochrany při chovu se již neschvalují prostřednictvím ÚKOZ.   

 
4/4/16 Stížnost na diskriminační postupy Klubu přátel psů pražských krysaříků – řeší DR ČMKU, P ČMKU vyčká na 

závěry šetření 
 
5/4/16 Stížnost na postup Klubu chovatelů naháčů ve věci pozastavení chovu – v této věci bude svolána schůzka se 

zástupci  KCHN, řeší komise ve složení Ing. J. Kubeš, J. Kudrnáčová, P. Márová. 
 
6/4/16 Žádost Klubu ruských a asijských psů o přijetí opatření; upozornění na závažné porušování chovatelských 

předpisů ČMKU a FCI – všechny strany byly pozvány k jednání za účasti J. Kudrnáčové, Ing. J. Kubeše a P. 
Márové. Schůzka se uskutečnila 10.5.2016. Klubu bylo objasněno, že nelze penalizovat chovatele za odchovy 
bez PP FCI rodinných příslušníků. Nedošlo k porušování předpisů ČMKU ani FCI, komise doporučila klubu 
uzavřít s chovatelem smlouvu pro chov nečlena. 
Schváleno jednomyslně   
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8/4/16 Na základě podaného podnětu P ČMKU řeší otázku zápisu vrhu u plemene šarpej, shiba a český teriér. U 
sporných vrhů je do vyřešení případu pozastaven zápis štěňat a vydání PP. Detaily prošetřila a zpracovala 
komise ve složení MVDr. L. Široký, I. NovákováV. Tichá. Jednání proběhlo 5.5.2016.  
Zjištěno: 33 vrhy jsou označeny falešným razítkem veterinárního lékaře. Dle předpisů ČMKU je tetováním nebo 

čipováním jednoznačně ověřen počet a pohlaví zapisovaných štěňat, tzn., že štěňata z uvedených vrhů nejsou 
identifikovatelná. Jejich PP tedy komise nemůže považovat za platné. Komise navrhuje zneplatnit veškeré PP 
vystavené na základě falešných podkladů. Jedná se o následující vrhy: 
 

CHS  plemeno  vrh  datum narození počet štěňat 

Del Monte de Haya shiba D 2.1.2015 3 

Del Monte de Haya shiba E 14.5.2015 1 

Del Monte de Haya shiba F 18.5.2015 4 

Del Monte de Haya shiba G 6.8.2015 2 

Del Monte de Haya shiba H 14.10.2015 4 

Del Monte de Haya shiba J 3.11.2015 2 

Del Monte de Haya český teriér J 1.7.2015 3 

Del Monte de Haya český teriér K 4.8.2015 3 

Del Monte de Haya český teriér L 29.9.2015 3 

Incipita Vita shiba V 2.2.2015 3 

Incipita Vita shiba W 25.6.2015 4 

Incipita Vita shiba X 15.8.2015 5 

Incipita Vita shiba Y 20.8.2015 4 

Incipita Vita shiba Z 20.8.2015 4 

Incipita Vita shiba A 26.8.2015 8 

Incipita Vita shiba B 3.9.2015 4 

Incipita Vita shiba C 6.9.2015 5 

Incipita Vita shiba E 8.10.2015 2 

Incipita Vita shiba F 24.11.2015 3 

Incipita Vita shiba G 28.12.2015 6 

Kalifa Bohemica český teriér W 5.6.2015 4 

Kalifa Bohemica český teriér X 18.6.2015 1 

Takytak šarpej O 16.3.2014 5 

Takytak šarpej P 5.5.2014 1 

Takytak šarpej Q 13.6.2014 4 

Takytak šarpej R 30.9.2014 3 

Takytak šarpej S 3.10.2014 1 

Takytak šarpej U 5.12.2014 1 

Takytak šarpej W 15.9.2015 3 

Takytak šarpej X 18.9.2015 3 

Takytak šarpej Y 25.9.2015 1 

Takytak šarpej Z 19.11.2015 1 

Takytak šarpej A 22.12.2015 3 

 
Schváleno jednomyslně; jedince z uvedených vrhů není možné vystavovat ani chovatelsky využívat. Informace 
bude zaslána dotčeným chovatelům, příslušným chovatelským klubům a pořadatelům výstav. 
 
K jednání se dostavili chovatelé CHS KALIFA BOHEMICA a DEL MONTE DE HAYA. CHS INSPICITA VITA omluvena.  
Chovatel CHS TAKYTAK se ani po několika výzvách nedostavil a chovatel nekomunikuje, P ČMKU v souladu se 
Zápisním řádem ČMKU, čl. X, bod 9 zastavuje zápis štěňat CHS TAKYTAK a zároveň vyslovuje zákaz využití 
chovných jedinců v majetku chovatele v chovu, a to do doby, než se osobně dostaví k podání vysvětlení komisi 
ČMKU. 
 
Další postupy: U výše uvedených jedinců je možné provést zkoušku parentity. Pokud bude výsledek testu 
v pořádku a ČMKU obdrží protokol testu, bude PP konkrétního testovaného jedince zplatněn. 
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Vzorky odebere a vyhodnotí laboratoř Vemodia. Náběr vzorků zajistí příslušný chovatel, možno ve spolupráci 
s chovatelským klubem. Náklady hradí příslušný chovatel nebo eventuálně majitel (pouze po dohodě mezi 
chovatelem a majitelem!). 
Schváleno jednomyslně  

 
PP shiby MEGAMI ITTOUSEI GO YOU DJENIMA, import z Ruska – RKF potvrdila, že exportní PP nebyl nikdy 
vystaven a majitelkou feny je stále ruská rezidentka. Na PP uveden falešně majitel z ČR včetně zfalšovaného 
razítka RKF. Do doby objasnění pozastavena platnost výše uvedeného PP, bude sjednána osobní schůzka se 
zapsanou českou majitelkou.   

 
 V. Tichá předložila návrh na změnu u pracovní třídy pro chrty: FCI řád neřeší počet psů při CACIL dostihu 

v jednotlivém plemeni v návaznosti na vystavení certifikátu. Návrh schválený DaCK: pokud pes běží na FCI 

schváleném CACIL dostihu, může být dostih započítán, alespoň v 1 z dostihů se však musí zúčastnit takový 

počet psů, aby bylo prokazatelné, že se pes umístil v 1. ½ pole  

Schváleno jednomyslně  

 

 Vzdělávání rozhodčích / školení rozhodčích po skupinách – Komise pro rozhodčí žádá P ČMKU o zvážení výše 
finančního příspěvku na zajištění těchto akcí - cestovné 2 Kč/1 km  
Schváleno jednomyslně  
 

 
2. Zprávy z komisí 

Komise pro rozhodčí   
14.7.2016 se budou konat teoretické rozšiřovací zkoušky rozhodčích 
 
19.5.2016 proběhly závěrečné teoretické zkoušky čekatelů: 
 

příjmení jméno  titul plemeno prospěl/neprospěl 

Burešová Svobodová Lenka Mgr. jezevčík prospěla 

Hamšík Petrová Lucie   jorkšírský teriér neprospěla 

Klápová  Iveta   rhodéský ridgeback prospěla 

Matoušková Tereza   kolie dlouhosrstá prospěla 

Metelková Lenka   chodský pes prospěla 

Müllerová Jana Mgr. irský vlkodav prospěla 

Smištíková Jaroslava   německý špic prospěla 

Svatoň  Jiří   německý ovčák neprospěl 

 
Praktické rozšiřovací zkoušky rozhodčích: 
 

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

Hutěčka, Ing. 
  
  

Vladimír 
  
  

Jack Russell teriér 18.02.2016, P 09.04.16 NVP Ostrava 

Parson Russell teriér 18.02.2016, P 09.04.16 NVP Ostrava 

kerry blue teriér 18.02.2016, P 09.04.16 NVP Ostrava 

Smékal Dalibor lakeland teriér 25.02.2016, P 09.04.16 NVP Ostrava 

Raba, MUDr. Milan tibetský španěl 25.02.2016, P 
24.04.16, MVP České 
Budějovice 

Rybárová, Mgr. Václava King Charles španěl 18.02.16, P 
24.04.16, MVP České 
Budějovice 

Eichacker, MVDr. 
  

Klára 
  irský teriér 18.02.16, P 

23.04.16, MVP České 
Budějovice 



 5 

welsh teriér 18.02.16, P 
23.04.16, MVP České 
Budějovice 

Kočová, MVDr.  Jana velký münsterlandský ohař 18.02.16, P 23.04.16 MVP České Budějovice 

Leinveber Tomáš stafordšírský bulteriér 25.02.16, P 30.04.16 MVP Praha 

Kučerová Chrpová, 
Ing. 
  

Veronika 
  

čivava 18.02.16, P 10.04.16, NVP Ostrava 

čínský chocholatý pes 18.02.16, P 10.04.16, NVP Ostrava 

Frolíková Veronika afgánský chrt 23.09.15, P 01.05.16, MVP Praha 

 
 

Komise pro pracovní kynologii FCI        PŘÍLOHA 2 
P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek je možné proplatit 
 
 

3. Ekonomika I. Q. 

Předseda seznámil P ČMKU s ekonomickmi výsledky za1.Q.  
 
 

4. Setkání chovatelských klubů 2016 
 
4.6.2016 od 10:00 se uskuteční pravidelné setkání chovatelských klubů v Kongresové centru hotelu Holiday Inn Brno 
Program: Zpráva předsedy, zpráva DR ČMKU, zodpovědnost klubů při povolování rozšiřování aprobací, Dogoffice – 
aplikace pro zpracování výstav pro kluby, Vemodia - genetické syndromy u lidí a zvířat - podobnost zcela nenáhodná, 
diskuze 
 
Terminář akcí ČMKU 2017: 
Valná hromada: 25.3.2017 – chráněný termín! 
Šampion šampionů: 2015 21.1.2017 
DuoCACIB: 4.-5.2.2017  
 

 

5. Došlá pošta 
 
1/5/16 Žádost o prozatímní členství a navázání spolupráce s Boerboel Clubem CZ, z.s. – vzhledem k nepřítomnosti 

garanta za kluby J. Kudrnáčové se projednání odkládá na příští zasedání 
 Schváleno jednomyslně  
 
2/5/16 Stížnost na Klub chovatelů naháčů na neoprávněné rozhodnutí o pozastavení chovu na chovné jedince – bude 

projednáno na schůzce se zástupci klubu viz bod 5/4/16 
 Schváleno jednomyslně  
 
3/5/16  Oznámení o porušování  povinnosti k uzavírání smluv s nečleny Klubu ruských a asijských ovčáckých psů + 

podezření na zneužívání monopolního postavení – klub byl na shůzce dne 10.5.2016 upozorněn na povinnost 
uzavírat smlouvy s nečleny v souladu s rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Sekretariát zašle 
upozornění klubu znovu písemně. 
Schváleno jednomyslně  
 

4/5/16 Žádost o příspěvek na 50. výročí založení Klubu chovatelů výmarských ohařů – ČMKU věnuje pohár v hodnotě 
5000,- Kč 
Schváleno jednomyslně  
 

5/5/16 Stížnost na předsedu DaCK – řeší DR ČMKU, P ČMKU vyčká na závěry šetření 
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Schváleno jednomyslně  
 

6/5/16 Stížnost na KPPPK pro nemožnost odchovat jedince s PP - klub bude upozorněn na povinnost uzavírat smlouvy 
s nečleny v souladu s rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.  
Schváleno jednomyslně  

 
7/5/16 Žádost Klubu slovenského kopova o dodatečné povolení konání klubové výstavy. P ČMKU souhlasí, klubu 

nebude standardně umožněno konat KV bez titulu Klubový vítěz v r. 2017. 
Schváleno jednomyslně  
 

8/5/16 Žádost Klubu málopočetných dogovitách plemen psů a Klubu chovatelů jugoslávských ovčáků o převod 
plemene tornjak z KMDPP do KCHJO (jediný chovatel).  
Schváleno jednomyslně; plemeno přejde jako celek k 1.9.2016. Číselnou řadu a plemennou knihu povede PK2 
– ČKS. 

 
9/5/16  Na vědomí: Usnesení členské schůze Klubu bretaňských ohařů o respektování směrnice ČMKU o zadávání 

CACT - P ČMKU bere na vědomí  
 
10/5/16  Upozornění Klubu ruských a asijských ovčáckých psů na porušování předpisů ČMKU a FCI – sekretariát 

požádá chovatelku o vyjádření.  
Schváleno jednomyslně  

 
11/5/16 Žádost o povolení výjimky při inseminaci při 1. krytí:  

- Australský ovčák 

fena: Epiphany of Joy Labakan Slovakia; CMKU/AUO/2403/-15/14 

pes: Khaleesi Dragon Revenge; LOF 1 B.AUS. 54731/5759  

Schváleno jednomyslně 

- Briard 

fena: Scout Rebel Nadina-sis; CMKU/BRI/6112/12 

pes: Boondock’s Jump-Gump-Jump; FI3927/10 

Schváleno jednomyslně  

 12/5/16 Žádost Klubu chovatelů naháčů o výjimku ze Zápisního řádu ČMKU čl. XII, bod 2, poslední odstavec pro 
plemeno peruánský naháč.  
Výjimka z řádu ČMKU byla jednomyslně zamítnuta 

 
13/5/16 Žádost Klubu chovatelů málopočetných plemen psů o zařazení nově dovezeného plemene FCI – dánsko-

švédský farmářský pes, FCI sk. 2, standard 356 
Schváleno jednomyslně, číselnou řadu a plemennou knihu povede PK1 ČMKU  
 

14/5/16 Žádost ČKS o schválení termínů MVP v Litoměřicích: 
  19.-20.5.2018 
  18.-19.5.2019 
 Schváleno jednomyslně; podléhá schválení FCI  
 
15/5/16 Žádost ČKS o delegáta ČMKU v komisi FCI pro dogdancing: Alena Balcarová  
 Schváleno jednomyslně, podléhá přijetí FCI 
 
 

6. Různé 
 

- 29.6.2016 jednání s Royal Canin v Paříži, pojede MVDr. L. Široký, P ČMKU schvaluje 
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- Sekretariát vznese dotaz na FCI, jaký je termín pro zveřejnění CACIB výsledků na webu FCI. Dále se dotáže na 

termín pro zpracování C.I.B. pro plemena povinně podléhající pracovní zkoušce (zasílá hromadně sekretariát 

ČMKU).  

 
 
 

USNESENÍ 
64/05/16 P ČMKU odebílá výmarskému ohařovi Argento Burrico La Vita Eterna čekatelství CAJC udělené 

na MVP DuoCACIB 7.2.2016 a uděluje tomuto psovi zákaz účasti na veškerých výstavách do 
31.12.2016 s okamžitou platností  

 
65/05/16 P ČMKU schvaluje zneplatnění následujících PP vystavených na základě falešných podkladů. 

Jedince z uvedených vrhů není možné vystavovat ani chovatelsky využívat 

CHS  plemeno  vrh datum narození počet štěňat 

Del Monte de Haya shiba D 2.1.2015 3 

Del Monte de Haya shiba E 14.5.2015 1 

Del Monte de Haya shiba F 18.5.2015 4 

Del Monte de Haya shiba G 6.8.2015 2 

Del Monte de Haya shiba H 14.10.2015 4 

Del Monte de Haya shiba J 3.11.2015 2 

Del Monte de Haya český teriér J 1.7.2015 3 

Del Monte de Haya český teriér K 4.8.2015 3 

Del Monte de Haya český teriér L 29.9.2015 3 

Incipita Vita shiba V 2.2.2015 3 

Incipita Vita shiba W 25.6.2015 4 

Incipita Vita shiba X 15.8.2015 5 

Incipita Vita shiba Y 20.8.2015 4 

Incipita Vita shiba Z 20.8.2015 4 

Incipita Vita shiba A 26.8.2015 8 

Incipita Vita shiba B 3.9.2015 4 

Incipita Vita shiba C 6.9.2015 5 

Incipita Vita shiba E 8.10.2015 2 

Incipita Vita shiba F 24.11.2015 3 

Incipita Vita shiba G 28.12.2015 6 

Kalifa Bohemica český teriér W 5.6.2015 4 

Kalifa Bohemica český teriér X 18.6.2015 1 

Takytak šarpej O 16.3.2014 5 

Takytak šarpej P 5.5.2014 1 

Takytak šarpej Q 13.6.2014 4 

Takytak šarpej R 30.9.2014 3 

Takytak šarpej S 3.10.2014 1 

Takytak šarpej U 5.12.2014 1 

Takytak šarpej W 15.9.2015 3 

Takytak šarpej X 18.9.2015 3 

Takytak šarpej Y 25.9.2015 1 

Takytak šarpej Z 19.11.2015 1 

Takytak šarpej A 22.12.2015 3 
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66/05/16 P ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU, čl .X, bod 9 zastavuje zápis štěňat CHS TAKYTAK 
a zároveň vyslovuje zákaz využití v chovu u chovných jedinců v majetku chovatele, a to do 
doby, než se osobně dostaví k podání vysvětlení komisi ČMKU. 

 
67/05/16 P ČMKU pozastavuje platnoat PP shiby MEGAMI ITTOUSEI GO YOU DJENIMA, import z Ruska, 

a to do doby objasnění falešného zápisu exportu z RKF 
 
68/05/16 P ČMKU schvaluje úpravu při vystavování mezinárodních certifikátů pro třídu pracovní: 

Pro  vystavení mezinárodního certifikátu pro třídu pracovní jsou uznatelné dostihy, které byly 

jako CACIL vypsány a schváleny FCI přesto, že se vzhledem k počtu psů na nich CACIL nezadá. 

Certifikát lze vystavit pouze v případě, že alespoň jeden z uplatňovaných dostihů bude plně 

obsazen požadovaným počtem psů a bude tedy možné ověřit, že daný jedinec splňuje kriterium 

výkonu.  V tomto dostihu obsazeném požadovaným počtem psů musí daný jedinec splnit 

podmínku o umístění v první polovině startovního pole. V případě sprinterů nemůže být 

mezinárodní certifikát pro třídu pracovní vystaven. 

 

69/05/16 P ČMKU schvaluje cestovné pro rozhodčí – účastníky školení dle skupin ve výši 2 Kč/1 km 

 

70/05/16 P ČMKU jmenuje rozhodčí na tyto aprobace: 
 

příjmení jméno plemeno 

Hutěčka, Ing. 
  
  

Vladimír 
  
  

Jack Russell teriér 

Parson Russell teriér 

kerry blue teriér 

Smékal Dalibor Lakeland teriér 

Raba, MUDr. Milan tibetský španěl 

Rybárová, Mgr. Václava King Charles španěl 

Eichacker, MVDr. 
  

Klára 
  

irský teriér 

welsh teriér 

Kočová, MVDr.  Jana velký münsterlandský ohař 

Leinveber Tomáš stafordšírský bulteriér 

Kučerová Chrpová, Ing. 
  

Veronika 
  

čivava 

čínský chocholatý pes 

Frolíková Veronika afgánský chrt 

 
71/05/16 P ČMKU schválilo převod plemene tornjak z Klubu málopočetných dogovitách plemen psů do 

Klubu chovatelů jugoslávských ovčáků.  Plemeno přejde do KCHJO jako celek k 1.9.2016. 
Číselnou řadu a plemennou knihu povede PK2 – ČKS.  

 
72/05/16 P ČMKU přijalo plemeno dánsko-švédský farmářský pes, FCI sk. 2, standard 356. Zastřešující 

klub Klub chovatelů málopočetných plemen psů, číselnou řadu a plemennou knihu povede 
PK1 ČMKU  

 
73/05/16 P ČMKU schválilo delegáta ČMKU v komisi FCI pro dog dancing: Alenu Balcarovou. Schválení  

podléhá přijetí FCI 
 
74/05/16  P ČMKU přijalo změnu vnitřního předpisu: U pravidelně se opakujících plateb vyšších než 

70000,- Kč je ke schválení nutný podpis předsedy + místopředsedy. Platby musí být konkrétně 

vyjmenovány. 
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Zasedání ukončeno:   18:00 
Příští zasedání:   úterý 28.6.2016 od 12:00, Zbraslav u Brna, společné s DR ČMKU  
Zapsala:   I. Jarošová 
Za správnost:   MVDr. L. Široký   


