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Zápis č. 32 
ze zasedání P ČMKU dne 23.2.2010 

zasedací místnost ČMKU 
 
Přítomni:  
P ČMKU: MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, I. Nováková, B. 

Uchytil, M. Kašpar, A. Karban, M. Václavík 
  
DR:   M. Krinke 
Tisková mluvčí:   Bc. Vladimíra Tichá 
 
Program: 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání 

2. Zprávy z komisí 

3. Došlá pošta 

4. Různé 

 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání  

 

Dogoffice (DO) 

I. Nováková seznámila P ČMKU se zápisem ze SW komise. 

 Program je funkční, při MVP Brno byly odzkoušeny funkcionality ceníku a salda. 

I. Nováková se zeptala, zda problémy s nespárováním plateb při MVP Brno byly způsobeny 

programem. Ing. Brychta odpověděl, že nebyly, s tím, že saldování plateb je funkční.  

 Karty Crufts  – I. Nováková navrhuje zadat naprogramování možnosti tisku kartiček Crufts z 

DO.  

U plemen dělených jinak než v GB je třeba dopracovat kvalifikace na Crufts, vyspecifikuje VK 

pro příští jednání P ČMKU. Na základě předloženého výsledku bude vyžádána cenová 

nabídka. 

 Nováková navrhuje uskutečnit schůzku SW komise k projednání návrhu smlouvy od Merz, 

výsledek bude předložen na příštím jednání P ČMKU  

 PK3 bude zaurgována ve věci předání dat PK, zároveň bude požádána PK2 o aktualizaci dat. 

Zajistí: Sekretariát  

 Export dat rozhodčích pro zobrazení na webu – je třeba ošetřit nezobrazování osobních údajů 

rozhodčích, kteří si zveřejnění nepřejí. Před nasazením dat z DO na web budou vyzváni 

rozhodčí, kteří souhlas dosud nedali,  aby ČMKU informovali, pokud NESOUHLASÍ se 

zveřejněním svých údajů. 

Budou zahájeny práce na přípravě exportu dat z DO na web.  

 SW komise se bude zabývat přístupovými právy pro jednotlivé skupiny. 

 Sekretariát vyžádá na FCI přístupová práva do systému rozhodčích na webu. 

 

Dozorčí rada: 

 Kontrola zahraničních cest – zjištěny formální nedostatky, DR vyzývá k jejich odstranění, 

odstraněno, úkol ukončen. 
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Hospodaření 

 Předsedkyně EK navrhuje nechat připravit dopis od právníka ČMKU s návrhem smírného 

řešení, který bude přikládán k urgencím pohledávek.  Zadáno, 2x urgováno, úkol trvá   

 

Ad zápis z Komise pro chov a zdraví ze dne 5.10.2009 

Bod 1 Klub málopočetných dogovitých plemen se odvolal proti rozhodnutí P ČMKU v tomto bodě.

 P ČMKU nadále trvá na svém požadavku neodchovávat na jedincích s HD 4, který vyplývá z  

chovatelského řádu FCI. Oba kluby pro molossoidní plemena budou vyzvány, aby předložily 

smlouvu mezi kluby, která bude odpovídat tomuto rozhodnutím P ČMKU, a bude 

korespondovat s FCI řády. Zajistí: Sekretariát  

Požadovaný seznam plemen s povinnou kontrolou HD FCI nevydalo. 

33/8/08           Zkompletování směrnice o vydávání certifikátů:   
Bc. V. Tichá zapracovala relevantní připomínky do směrnice, kterou zaslala k 
prověření ostatním členům pracovní skupiny. Nebyly vysloveny žádné námitky. 
Směrnice jednomyslně schválena, nabude platnosti od 1.7.2010. 
Certifikáty dopracuje a předloží příštímu P ČMKU Bc. V. Tichá a tajemnice, do příštího 
jednání P ČMKU  

 

2/11/09 Žádost ČMKJ o začlenění King Charles spaniel klub ČR, o.s. do ČMKJ - 

Odkládá se na příští zasedání v roce 2010, bude vyžádáno doplnění dalších materiálů.  

Sekretariát informuje žadatele, že o žádosti bude rozhodnuto na březnovém zasedání 

P ČMKU. 

 

 Požadavek z poradny: Zveřejnit chovatelské stanice, které mají pozastavenou činnost – bude 

zabezpečeno v rámci možnosti přenosu dat z DO, úkol trvá. 

 

4/12/09 Stížnost na rozhodčí M. Kadlecovou – P ČMKU předává KR k prošetření 

Doporučené řešení viz zápis z KR, úkol ukončen. 

 

 EK žádá P ČMKU o předložení plánu činnosti na rok 2010 – MVDr. L. Široký vypracoval plán 

činnost P ČMKU, rozešle prostřednictvím sekretariátu předsedům komisí. 

 

 Šampion šampionů 2009 

- Úspěšně proběhl 30.1.2010 v luxusním prostředí kongresového sálu Top Hotelu Praha za 

účasti 244 předvedených jedinců. 

- Sponzory akce byli Zvěrokruh a časopis Planeta zvířat, kteří zajistili poháry a věcné dary. 

- V rámci akce proběhla bodovací soutěž Top dog, kterou sponzoroval poháry a dárky 

časopis Pes přítel člověka. 

- Rozpočet akce byl dodržen. 

- V dalším roce bude probíhat stejným způsobem vč. soutěže Top dog, jejíž vítěz se 

zúčastní Eukanuba World Dog Show.  



 3 

- Pravidla pro Psa roku 2010 – zůstávají stejná, budou zveřejněna s větším předstihem. P 

ČMKU jednomyslně schvaluje. Dle informace I. Novákové bude možné počítat body 

automaticky prostřednictvím webu ČMKU. Tato funkcionalita se váže na správné 

dodávání výsledků z výstav v požadovaném formátu. Získáváním výsledků a komunikací s 

výstavami byl pověřen předseda výstavní komise Ing. R. Lysák. 

- Zodpovědnou osobou pro zajištění akce v příštím roce zůstává MVDr. L. Široký – P ČMKU 

jednomyslně schvaluje. 

- M. Václavík navrhuje možnost účasti vystavovatelů na společenském večeru za poplatek, 

který bude splatný do konce uzávěrky (tj. 1 měsíc před akcí). Schváleno jednomyslně. 

  

 Duplikáty na stránkách ČMKU – chybí zadané duplikáty ČMKJ, předseda ČMKJ zajistí nápravu, 

projedná předsednictvo ČMKJ na svém zasedání 18.3.2010, úkol trvá. 

 

 Sekretariát znovu vyžádá, jaká jsou nová kritéria pro uznávání nových plemen FCI. FCI bud 

informováno o historii pražského krysaříka a chodského psa. Bylo vyžádáno, zaurgovat. 

P. Karcher doporučuje českým chovatelům, aby vystavovali neuznaná plemena i v zahraničí, 

pokud je to možné. 

Na všech zahraničních výstavách, kde bude umístěn stánek ČMKU, budou poskytovány 

propagační materiály o našich národních plemenech v AJ; je třeba dotisknout letáčky. Názvy 

plemen v AJ stanoví kluby pro dané plemeno.  

Zodpovídá: Bc. Vladimíra Tichá  

 

2. Zprávy z komisí 

 

Výstavní komise ze dne 14.1.2010      PŘÍLOHA 1 

Zápis jednomyslně schválen. 

Nepřítomni: M. Václavík, M. Kašpar  

 

Propagační komise – jednání vedeno elektronicky    PŘÍLOHA 2 

 Spolupráce s iDnes, kluby mohou poskytnout kvalitní fotografie. 

 MF Dnes - rubrika Proti srsti 

 Setkání chov.klubů: 

- Propagační materiál pro účastníky setkání – statistiky ČMKU a FCI, aktuálně doplní Bc. 

Vladimíra Tichá a tajemnice.  

- Standardy, překlady na webu - kluby budou na schůzce upozorněny, aby zkontrolovaly 

správnost překladu a odpovídající název plemene. 

 Propagační materiály pro stánek ČMKU v zahraničí -  Je možné použít fotografie zaslané 

chovatelskými kluby, dopracovat podmínky pro zadávání šampionů ČR v AJ, příprava 

materiálů s p. Vaníčkovou  

Schváleno jednomyslně 
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Komise pro rozhodčí ze dne 14.1.2010     PŘÍLOHA 3 

 Žádost o mezinárodní rozhodčí: Hana Kunfalvi, MUDr. František Nahodil 

Schváleno jednomyslně 

 Mirka Kadlecová – KR navrhuje pozastavit na půl roku činnost rozhodčí včetně hospitací za 

účelem rozšíření aprobací s platností od 1.3.2010 

Schváleno jednomyslně 

 Úprava Řádu pro jmenování rozhodčích v souladu s řádem FCI: článek V, bod h: 

Pes předváděný rozhodčím na výstavě, kde tento rozhodčí neposuzuje, musí pocházet z jeho 

chovatelské stanice nebo být vlastněn nebo spoluvlastněn rozhodčím, jeho partnerem, členem 

jeho nejbližší rodiny nebo osobou žijící ve stejné domácnosti s rozhodčím.  

Schváleno jednomyslně. 

 25.2.2010 proběhnou závěrečné zkoušky čekatelů.  
Zkušební komise: M. Václavík, J. Janda, Ing. Z. Antonovič, Bc. V. Tichá; MVDr. Sedlář omluven, 
bude zastoupen MVDr. L. Širokým. 

 Miroslav Roškota – hodnocení na hospitačním listu horší než VD - P ČMKU doporučuje, aby 
čekatel splnil 2 nové hospitace, sekretariát vystaví 2 nové HL  
Pro: MVDr. L. Široký, ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, B. Uchytil, A. Karban, M. Václavík 
Zdrželi se: ing. J. Kubeš, I. Nováková, M. Kašpar  

 
16.1.2010 proběhly rozšiřovací zkoušky s těmito výsledky: 
 

příjmení Jméno Plemeno prospěl/neprospěl 

Auerbach Alena skotský teriér prospěla 

    lakeland teriér prospěla 

Broukal  Petr australská kelpie prospěl 

Buba Petr český fousek prospěl 

Černohubová, Ing. Iva modrý gaskoňský baset prospěla 

    štýrský brakýř prospěla 

Fialová, Mgr.  Dana border kolie prospěla 

    welsh corgi pembroke  prospěla 

    welsh corgi cardigan prospěla 

Frnčová  Lenka americká akita prospěla 

    Jezevčík prospěla 

Jindřichovská Jarmila anglický špringer španěl prospěla 

Klírová, Ing. Naděžda shih-tzu prospěla 

    havanský psík prospěla 

Kukla Ladislav bílý švýcarský ovčák prospěl 

Kunfalvi Hana irský setr prospěla 

    gordon setr prospěla 

Maślanka, MUDr. Tadeáš Bloodhound neprospěl 

    basset hound prospěl 

    malý hrubosrstý vendéeský baset prospěl 

Mayerová, Ing. Eva černý teriér prospěla 

Márová Petra irský soft coated wheaten teriér prospěla 

    west highland white teriér prospěla 

Mervová, Ing. Darina anglický špringer španěl prospěla 

Mudra Antonín francouzský buldoček prospěl 
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Petrusová, Ing. Hana karelský medvědí pes prospěla 

    čau čau prospěla 

Procházková, Ing.  Eva velký švýcarský salašnický pes prospěla 

    entlebušský salašnický pes prospěla 

    appenzellský salašnický pes prospěla 

Soukupová, Ing. Monika saarloosův vlčák prospěla 

Střalková, Mgr Naděžda Beauceron prospěla 

Vojáčková Hana norwich teriér prospěla 

    norfolk teriér prospěla 

Daňková, Ing Jana border teriér prospěla 

Kliment Zdeněk italský corso pes prospěl 

Ovesná, RNDr. Jaroslava Jack Russell teriér prospěla 

Hampl, Mgr. Milan Jezevčík omluven 

 

 M. Václavík navrhl odměnu pro Bc. V. Tichou za vypracování testů – schváleno jednomyslně. 

 KR navrhne skupinu, která zpracuje odbornou terminologii ke standardům. 
Schvalování zápisu:  
Pro:  MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, B. Uchytil, M. Kašpar, A. Karban, M. 

Václavík 
Zdržela se:  I. Nováková  
 

Společné zasedání Komise pro rozhodčí a Výstavní komise ze dne 14.1.2010 PŘÍLOHA 4  

 Malý kontinentální španěl bude rozdělen do váhových kategorií:  

- papillon do 2,5 a nad 2,5 kg 

- phaléne do 2,5 a nad 2,5 kg 

 Novofoundlandský pes – barvy vzhledem ke znění standardu se posuzují dohromady 

 Návrh nových podmínek pro udělení Českého šampiona: P ČMKU upravuje znění bodu 2)a) 

navržené VK a KR takto: 2x CAC, z toho min. 1x z výstavy pořádané klubem nebo MVP + 

zkouška zařazující na MVP do třídy pracovní 

Pro upravené znění:  M. Kašpar, ing. J. Kubeš,  M. Václavík, ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, B. 

Uchytil  

Proti:   MVDr. L. Široký, A. Karban 

Zdržela se:  I. Nováková  

 

Protinávrh A. Karbana: bod 2)a) 3x CAC, z toho min. 1x z výstavy pořádané klubem nebo MVP 

+ zkouška zařazující na MVP do třídy pracovní – o návrhu se nehlasovalo, neboť byl přijat výše 

uvedený návrh. 

 Doplněk podmínek pro udělení Českého šampiona práce:  
O případném zpřísnění podmínek pro přiznání titulu (typ zkoušek, počet CACT) rozhoduje na 
základě návrhu chovatelského klubu P ČMKU. 
 

Schválení zápisu: 

Schváleno jednomyslně s výše uvedenou úpravou. 

 

Rada plemenných knih ze dne 25.1.2010     PŘÍLOHA 5 
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a) Nesouhlas se zápisy PP vystavenými ne-FCI organizací SABT (doplněno o cirkulář FCI 

108/2009) -  Schváleno jednomyslně 

b) Pes neuchovněný v jednom klubu byl uchovněn druhým klubem pro plemeno – P ČMKU 

požaduje dohodu mezi kluby o jednotných chovných podmínkách. Pokud dohoda neexistuje, 

P ČMKU postupuje případ Komisi pro chov a zdraví, kterou žádá o stanovení minimálních 

chovných podmínek. 

Návrh RPK nebyl přijat - jednomyslně 

c) P ČMKU souhlasí s navrženou úpravou seznamu titulů s doplněním: Klubový vítěz, vítěz 

speciální výstavy – s rozlišením země a násobků  PŘÍLOHA 8 

Priority při zápisu jsou dány předloženou posloupností titulů v předloženém seznamu. 

Schváleno s úpravou jednomyslně. 

Ing. R. Lysák se ohrazuje vůči tvrzení v zápisu, že původní návrh nebyl konzultován s ostatními 

pracovišti PK. Dokládá uskutečněnou e-mailovou korespondenci k rozeslání. 

 

Komise pro chov a zdraví ze dne 26.1.2010    PŘÍLOHA 6 

Bod 6  Došlo k porušení Zápisního řádu ČMKU, sekretariát vyzve chovatelku k okamžitému předání 

PP. 

Bod 7  P ČMKU nesouhlasí s úpravou Zápisního řádu ČMKU.  

Ostatní body byly jednomyslně schváleny 

 

Zpráva z Výstavní komise a Komise pro rozhodčí FCI konané ve dnech 6.-7.2.2010 

           PŘÍLOHA 7 

Přednesl zástupce pro FCI ing. R. Lysák. 

 

Dozorčí rada ze dne 14.2.2010 

 DR pozastavila usnesení P ČMKU 144/12/09 ve věci anulování výsledků závodu v Chlumci. 

DaCK nemá dle řádů právo anulovat výsledek závodu. P ČMKU pověřuje M. Václavíka 

prostudováním celého případu. M. Václavík seznámí P ČMKU s výsledky šetření na příštím 

zasedání ČMKU. Do doby rozhodnutí jsou výsledky ze závodu pozastaveny. 

 Inventura proběhne 19.3.2010 – inventarizační komise: J. Novák, ing. J. Kubeš, Ing. N. Klírová, 

Ing. D. Juřicová, I. Jarošová 

 

 Žádost ČKS o posouzení platnosti PP německých ovčáků, u kterých neodpovídá DNA – 

platnost PP tohoto vrhu pozastavit, platnost může být obnovena po prověření DNA, které 

potvrdí paternitu.  

PP jedinců, u kterých bylo již potvrzeno, že paternita neodpovídá, je nutné zneplatnit.  

Pro:  MVDr. L. Široký, ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, I. Nováková, B. Uchytil, A. Karban, M. 

Václavík 

Zdrželi se:  Ing. J. Kubeš, M. Kašpar  

 

3. Došlá pošta 
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ad VK 25.8.2009, bod 13 

- Česká pošta prověřila, že doklady doložené k dalším výstavám byly zfalšovány.  

P ČMKU na základě zjištěných skutečností přijímá toto opatření: 

Vystavovatelům  Jarmile a Antonínovi Podzemských, Martině Smetanové a Martinovi 

Ševcovi uděluje P ČMKU zákaz hlásit psy na výstavy, vystavovat a vystupovat jako handler na 

všech výstavách ve všech zemích FCI s platností od 1.5.2010 na dobu 2 let, tj. do 30.4.2012. O 

tomto zákazu bude informováno FCI a jeho prostřednictvím ostatní členské země. 

Schváleno jednomyslně. 

- Budou ověřeny platby z únorových brněnských výstav v letech 2008 a 2009.  

Zajistí: Výstavní výbor 

 

Ad 2/11/08 Žádost Dostihové dráhy Kolín o sponzoring časomíry prostřednictvím navýšení 

rozpočtu DaCK – P ČMKU nesouhlasí s tímto sponzoringem, sponzorované částky byly 

jednoznačně stanoveny v usnesení 140/11/09. 

 

Ad 1/7/09 Zpráva DR o přezkoumání činnosti Whippet klubu – prověří a zpracuje M. Václavík 

pro příští jednání P ČMKU  

Schváleno jednomyslně 

Nepřítomen: B. Uchytil  

 

1/2/10   P ČMKU bere na vědomí korespondenci týkající se neuzavřených dohod mezi 

KCHMPP a Catahoula Clubem EU; bylo projednáno v rámci VK. 

 

2/2/10  Žádost KCHMPP o otevření pracovní třídy pro plemeno český strakatý pes na všech 

typech výstav kromě mezinárodních na tyto zkoušky: 

- všechny zkoušky dle NZŘ ČR (ČKS, MSKS) mimo ZZO, ZMMP a ZMP1 

- všechny zkoušky dle ZŘ KJČR mimo ZOP 

- všechny zkoušky dle MZŘ IPO (ČKS, MSKS) 

- všechny zkoušky dle SchV/VPG 

- všechny zkoušky dle ZŘ pro záchranné psy a MZŘ IPO-R (SZBK ČR) 

Schváleno jednomyslně, Bc. V. Tichá zapracuje plemeno do nové směrnice. 

 

3/2/10  Stížnost Dr. Krafta (SRN) na zfalšovaný dokument Optigen použitý v chovu labradorů. 

Dr. Kraft zpochybňuje též další protokoly o vyšetření, které jsou z hlediska ČMKU bez 

závad.  

Osoba, která dokument upravila, před svědky uvedla, že doklad byl upraven bez 

vědomí chovatelky. Chovatelka se Dr. Kraftovi omluvila a finančně se s ním beze 

zbytku vyrovnala. P ČMKU souhlasí s řešením KCHLS, který případ šetřil.  Nárok na 

další finanční požadavky musí stěžovatel uplatnit prostřednictvím soudu. Pokud 

zpochybňuje další protokoly o vyšetření, musí se stěžovatel obrátit na specialisty, 

kteří vyšetření provedli. 

Schváleno jednomyslně. 
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4/2/10  Návrh Klubu chovatelů německých dog na ocenění Ladislava Langmajera - M. 

Václavík informoval, že v mezidobí od podání tohoto návrhu do jeho projednání 

bohužel pan Langmajer zemřel. P ČMKU se rozhodlo bronzovou medaili udělit in 

memoriam   

Schváleno jednomyslně, bude vyhlášeno na schůzce klubů. 

 

5/2/10   Žádost byla stažena před zasedáním P ČMKU. 

 

6/2/10  Žádost Chihuahua klubu o informace a návrh na vydání pomocných registrů – návrh 

na změnu postupu při vydávání PReg je v rozporu se Zápisním řádem ČMKU a 

s rozhodnutím P ČMKU ze dne 10.9.2009 11/09/09 - PReg bude zpracovávat Klub 

chovatelů čivav a naháčů standardním způsobem uvedeným v ZŘ. 

 Schváleno jednomyslně. 

 

7/2/10  Žádost Hovawart klubu o sloučení barevných rázů plemene hovawart – ČMKU 

vyžádá na FCI oběžník z r. 2002 o rozdělení barev. Žádost projedná po obdržení 

tohoto oběžníku. 

 

8/2/10   Žádost KFB a MSBMK o sloučení barevných rázů plemene francouzský buldoček – 

ČMKU vyžádá na FCI oběžník z r. 2002 o rozdělení barev. Žádost projedná po obdržení 

tohoto oběžníku. 

 

9/2/10   Předložené termíny mezinárodních výstav na rok 2011:  

5.-6.2.2011   Brno DuoCACIB 

23.-24.4.2001  České Budějovice (ČMKJ) 

30.4.-1.5.2011   Praha (ČKS) 

21.5.2011   Litoměřice (KJČR) 

25.-26.6.2011   Brno Intercanis (ČMKJ) 

8.-9.10.2011  České Budějovice (ČMKJ) 

5.-6.11.2011   Praha (ČKS) 

 

a národních výstav na rok 2011: 

22.5.2011   Litoměřice (KJČR) 

17.-18.9.2001   Brno (ČMKJ) 

P ČMKU jednomyslně schvaluje. Termíny MVP podléhají schválení FCI. 

 

10/2/10 Stížnost KMDPP na nevhodné chování Moloss Clubu – navazuje na bod zápis z 

Komise pro chov a zdraví ze dne 5.10.2009, bod 1 - stížnost spadá do oblasti 

občansko-právní, ČMKU není oprávněna řešit 

 

15:30 odchází M. Kašpar  
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11/2/10 Žádost Klubu chovatelů čivav a naháčů o vyslovení zákazu použití chovných fena psů 

v majetku p. Roznětínské a p. Roznětínského v chovu – P ČMKU trvá na původním 

rozhodnutí (usn. 126/09/09 a 127/09/09). Použití krycích psů v majetku výše 

uvedených není možné zakázat.  

Schváleno jednomyslně. 

 

4. Různé 

 

 DuoCACIB Brno  

- P ČMKU se zabývalo problémy v době přejímky, chyby byly analyzovány, budou  

přijata opatření, aby k podobné situaci již nedošlo. Výstavní výbor se tímto omlouvá 

všem vystavovatelům za způsobené nepříjemnosti. 

DR konstatuje, že i přes počáteční problémy výstava výborně postoupila svou kvalitou 

(prostor, rozhodčí apod.). 

- P ČMKU děkuje personálu výstavy za výborně odvedenou práci. 

- Výstava se bude konat i v příštím roce, ředitelem výstavy zůstává MVDr. L. Široký  

Schváleno jednomyslně 
- Samostatný katalog pro národní plemena – u MVP je třeba vést samostatnou  

číselnou řadu dle předpisu FCI 

 Žádost Boxer klubu o možnost zadání  CHČR při získání 1x CAC na Středoevropské výstavě 
boxerů a 1x CAC na Výroční klubové výstavě. Tyto výstavy se konají 4.-5.9.2011 v Brně. 
Schváleno jednomyslně. 
Nepřítomna: I. Nováková  
 

 Žádost Klubu pekingských palácových psíků o dodatečné přidělení klubových výstav na 
letošní rok: 

- 15.5.2010 KV s CAC při KV v Hradci Králové 
- 30.10.2010 KV s CAC a titulem Klubový vítěz v Praze-Stodůlkách 

P ČMKU souhlasí s možností konání těchto výstav za předpokladu, že z důvodu pozdního 
zaslání žádosti nebude klubu přiznána KV bez Klubového vítěze v roce 2011. Klub bude 
neprodleně informován, zajistí: Sekretariát  
Pro:  MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, B. Uchytil, M. Kašpar, A. 

Karban, M. Václavík 
Zdržela se:  I. Nováková  
 

 J. Kudrnáčová seznámila P ČMKU s materiálem KCHMPP – J. Kudrnáčová připraví do příštího 
zasedání P ČMKU stanovisko k případu a rozešle s materiálem ostatním členům P ČMKU   

 
16:30 Odchází B. Uchytil 
 

 Absolutní vítězce v JH bude dle rozpočtu poskytnut příspěvek 5000,- na reprezentaci na 
Světové výstavě. 

 

 Dotaz na stahovací předváděcí vodítka – Nesmí být snížena pohoda zvířete a obojek nesmí 
působit nepříjemné pocity 
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 Dotaz na rozhodčí pro JH – v ČR nemůže JH posuzovat nikdo jiný, nežli rozhodčí, kteří 
absolvovali příslušné školení. 

 

 Sekretariát zreviduje CACIT a CACT akce a vloží je do webové aplikace ČMKU - do příštího P 
ČMKU 

 

USNESENÍ 
 

146/02/10 P ČMKU schvaluje Směrnici pro vystavování a používání certifikátů pro účely doložení 
pracovní třídy na výstavách a udělení  Českého šampionátu a Mezinárodního 
šampiona krásy s platností od 1.7.2010. 

 

147/02/10 P ČMKU schvaluje tyto mezinárodní rozhodčí: Hana Kunfalvi, MUDr. František 

Nahodil. 

 

148/02/10 P ČMKU pozastavuje p. Mirce Kadlecové činnost rozhodčí včetně hospitací za účelem 

rozšíření aprobací na půl roku s platností od 1.3.2010. 

 

149/02/10 Úprava Řádu pro jmenování rozhodčích v souladu s řádem FCI: článek V, bod h: 

Pes předváděný rozhodčím na výstavě, kde tento rozhodčí neposuzuje, musí pocházet 

z jeho chovatelské stanice nebo být vlastněn nebo spoluvlastněn rozhodčím, jeho 

partnerem, členem jeho nejbližší rodiny nebo osobou žijící ve stejné domácnosti 

s rozhodčím.  

150/02/10 P ČMKU schvaluje tato rozšíření aprobací: 
 

příjmení jméno Plemeno 

Auerbach Alena skotský teriér 

    lakeland teriér 

Broukal  Petr australská kelpie 

Buba Petr český fousek 

Černohubová, Ing. Iva modrý gaskoňský baset 

    štýrský brakýř 

Fialová, Mgr.  Dana border kolie 

    welsh corgi pembroke  

    welsh corgi cardigan 

Frnčová  Lenka americká akita 

    Jezevčík 

Jindřichovská Jarmila anglický špringer španěl 

Klírová, Ing. Naděžda shih-tzu 

    havanský psík 

Kukla Ladislav bílý švýcarský ovčák 

Kunfalvi Hana irský setr 

    gordon setr 

Maślanka, MUDr. Tadeáš basset hound 

    malý hrubosrstý vendéeský baset 

Mayerová, Ing. Eva černý teriér 
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Márová Petra irský soft coated wheaten teriér 

    west highland white teriér 

Mervová, Ing. Darina anglický špringer španěl 

Mudra Antonín francouzský buldoček 

Petrusová, Ing. Hana karelský medvědí pes 

    čau čau 

Procházková, Ing.  Eva velký švýcarský salašnický pes 

    entlebušský salašnický pes 

    appenzellský salašnický pes 

Soukupová, Ing. Monika saarloosův vlčák 

Střalková, Mgr Naděžda Beauceron 

Vojáčková Hana norwich teriér 

    norfolk teriér 

Daňková, Ing Jana border teriér 

Kliment Zdeněk italský corso pes 

Ovesná, RNDr. Jaroslava Jack Russell teriér 

 
151/02/10 P ČMKU schvaluje toto rozdělení plemen na výstavách:  

Malý kontinentální španěl bude rozdělen do váhových kategorií:  

- papillon do 2,5 a nad 2,5 kg 

- phaléne do 2,5 a nad 2,5 kg 

Novofoundlandský pes – barvy vzhledem ke znění standardu se posuzují dohromady 

 

152/02/10 P ČMKU odsouhlasilo změnu Řádu probělování titulu Český šampion platnou od 

1.1.2011 - body 1 a), b), c) se mění takto: 

1) Plemena nepodřízená zkoušce: 5x CAC z toho min. 1x z MVP a min. 1x 
z výstavy pořádané klubem. 

2) Plemena podřízená zkoušce: 
a) 2x CAC z toho min. 1x z výstavy pořádané klubem nebo MVP + zkouška 
zařazující na MVP do tř. pracovní 
b)  5x CAC z toho min. 1 z MVP a min. 1x z výstavy pořádané klubem 
Rozhodnutí mezi variantou a, b přísluší majitelům psů. Ostatní podmínky 

zůstávají zachovány.  

Psům, kteří splnili podmínky platné do 31.12.2010 bude šampión přiznán podle 

původního řádu. 

 
153/02/10 P ČMKU odsouhlasilo doplněk Řádu pro udělování titulu šampion práce ČR ve znění:  

O případném zpřísnění podmínek pro přiznání titulu (typ zkoušek, počet CACT) 
rozhoduje na základě návrhu chovatelského klubu P ČMKU. 

 
154/02/10 P ČMKU nepovoluje uznávat ne-FCI organizaci SEBT ani jiné ne-FCI organizace Jižní 

Afriky uvedené v cirkuláři FCI 108/2009. 
 
155/02/10 Vystavovatelům  Jarmile a Antonínovi Podzemských, Martině Smetanové a 

Martinovi Ševcovi uděluje P ČMKU zákaz hlásit psy na výstavy, vystavovat a 

vystupovat jako handler na všech výstavách ve všech zemích FCI s platností od 
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1.5.2010 na dobu 2 let, tj. do 30.4.2012. O tomto zákazu bude informováno FCI a jeho 

prostřednictvím ostatní členské země. 

 

156/02/10 P ČMKU schvaluje otevření pracovní třídy pro plemeno český strakatý pes na všech 

typech výstav kromě mezinárodních na tyto zkoušky: 

- všechny zkoušky dle NZŘ ČR (ČKS, MSKS) mimo ZZO, ZMMP a ZMP1 

- všechny zkoušky dle ZŘ KJČR mimo ZOP 

- všechny zkoušky dle MZŘ IPO (ČKS, MSKS) 

- všechny zkoušky dle SchV/VPG 

- všechny zkoušky dle ZŘ pro záchranné psy a MZŘ IPO-R (SZBK ČR) 

 

157/02/10 P ČMKU schvaluje předložené termíny mezinárodních výstav na rok 2011 (podléhají 

schválení FCI):  

5.-6.2.2011   Brno DuoCACIB 

23.-24.4.2001  České Budějovice (ČMKJ) 

30.4.-1.5.2011   Praha (ČKS) 

21.5.2011   Litoměřice (KJČR) 

25.-26.6.2011   Brno Intercanis (ČMKJ) 

8.-9.10.2011  České Budějovice (ČMKJ) 

5.-6.11.2011   Praha (ČKS) 

a národních výstav na rok 2011: 

22.5.2011   Litoměřice (KJČR) 

17.-18.9.2001   Brno (ČMKJ) 

158/02/10 P ČMKU schvaluje udělení titulu  CHČR při získání 1x CAC na Středoevropské výstavě 
boxerů a 1x CAC na Výroční klubové výstavě boxerů. Tyto výstavy se konají 4.-
5.9.2011 v Brně. 

 

 

 

 
 

 
 
Zasedání ukončeno:   17:15 
Příští zasedání:   25.3.2010 od 10:00 
Zapsala:   Ivana Jarošová 
Za správnost:   MVDr. L. Široký   

 
 


