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Zápis č. 34 
ze zasedání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 27.4.2010 

Zasedací místnost ČMKU 
 
Přítomni:  
P ČMKU: MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, I. Nováková od 10:10, B. Uchytil, 

M. Kašpar do 15:15, A. Karban od 10:10, M. Václavík 
  
DR:   M. Krinke  
Tisková mluvčí:   Bc. V. Tichá  
Ekonomická komise: Ing. N. Klírová od 15:30 
 
Program: 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání 

2. Zprávy z komisí 

3. Došlá pošta 

4. Různé 

 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání  

 

Dogoffice  

Servisní smlouva – Zpracovatel se vyjádřil k návrhům ČMKU. Smlouva bude neprodleně zaslána k prověření 

právnímu zástupci ČMKU, požadavek na vyjádření: 10 dnů; zajistí: Tajemnice ČMKU 

Po vyjádření právníka bude svolána schůzka pracovní skupiny pro SW se zpracovateli k osobnímu projednání; zajistí I. 

Nováková  

I. Nováková navrhuje zapracovat do smlouvy, že se zpracovatel nezříká odpovědnosti za škody způsobené odběrateli. 

Všechny budoucí smlouvy se zpracovateli se budou předávat k prověření právnímu zástupci ihned po předložení 

zpracovatelem.  

 

Rozhodčí na web – Rozhodčí mají možnost po obdržení přihlašovacích údajů vstupovat do svých profilů a editovat 

své osobní údaje. Zbývá dopracovat posuzování BIS, BIG a Junior handling do karet + export údajů na web. 

 

Karty Crufts – funkcionalita výsledného tisku karet zprovozněna, zkouší se na MVP Praha 

 

Přístupová práva pro jednotlivé skupiny – Úkol ukončen  

 

I. Nováková navrhuje investici do webu, aby mohl automaticky využívat data Dogoffice, bude projednáno na příštím 

zasedání P ČMKU.  

 

Úkoly z P ČMKU budou vloženy do úkolovníku; zajistí: Tajemnice ČMKU 

  

 Databáze evropských rozhodčích FCI - Na vkládání se pracuje, tajemnice informovala o problémech 

s ukládáním dat. První rozhodčí jsou již zveřejněni. 

 

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

 

 Šampion šampionů 2009 

Změna termínu, příští akce proběhne v sobotu 22. 1. 2011 v Top hotelu 
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 Duplikáty na stránkách ČMKU – Českomoravská kynologická jednota si vyžádala přístupová práva do 

systému, duplikáty bude zadávat standardním způsobem. 

 

ad VK 25. 8. 2009, bod 13 

Doklady manželů Podzemských, M. Smetanové a M. Ševce z výstavy v Brně 2008 prověří L. Fairaislová 

Požadavek Ing. R. Lysáka: Zaurgovat vydání oběžníku FCI v této věci; zajistí: Sekretariát 

 

Komise pro chov a zdraví ze dne 26. 1. 2010     

Bod 6  Chovatelka byla vyzvána k předání průkazu původu. Po předložení doplňujících dokladů P ČMKU konstatuje, 

že se jedná o občansko-právní spor;  majitele psa Eternity Moment z Dixie může určit pouze soud. Obě strany 

budou o této skutečnosti informovány. 

 

Ad 1/7/09 Zpráva DR o přezkoumání činnosti Whippet klubu – Schůzka s pověřeným zástupcem klubu 

proběhne 29. 4. 2010. 

 
1/3/10  Středoevropská výstava v roce 2012 se bude konat 4. - 6.5 v Praze. Výstava schválena FCI a britským 

Kennel Clubem jako nominační pro Crufts. 
 
2/3/10  Český kynologický svaz navrhl delegáta do komise FCI pro obedience p. Zuzanu Coufalovou. FCI 

požaduje, aby člen komise byl schválen Generálním zasedáním předsednictva FCI. 
 
5/3/10 Žádost Českomoravské kynologické jednoty o schválení akcí se zadáváním CACIT v roce 2010. Zatím 

nepřijato FCI, FCI vyžádalo doplnění potřebných údajů k akcím. Úkol trvá, na doplnění údajů pracuje.  
 
6/3/10  Mezinárodní výstavy psů na rok 2011 byly FCI schváleny takto: 

  5. 2. 2011  Brno  Crufts (schváleno Kennel Clubem) 
6. 2. 2011  Brno    
23. - 24. 4. 2011 České Budějovice  
14. -15. 5. 2011  Praha  změna termínu!   
22. 5. 2011  Litoměřice   
25. - 26. 6. 2011 Brno     
27. – 28. 8. 2011 Mladá Boleslav   
8. - 9. 10. 2011  České Budějovice  
5. - 6. 11. 2011  Praha  
  

7/3/10  Žádost Klubu čínských chocholatých psů o přijetí za prozatímního člena ČMKU - bude předmětem 
samostatného bodu níže. 

 
10/3/10 Návrh Ing. R. Lysáka na nominaci Crufts Junior Handling (JH) – po konzultaci s britským Kennel 

Clubem jsou pravidla nastavena tak, že může být přijat pouze jeden vítěz JH. Jako kompenzací za 
neúčast na Crufts v letošním roce pro absolutní vítězku letošního ročníku Ing. R. Lysák navrhuje 
navýšit příspěvek na JH na Světovou výstavu o nevyplacený příspěvek na Crufts. 
Pro:  MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, Ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, B. Uchytil, M. Kašpar, A. Karban, 

M. Václavík  
Nepřítomna: I. Nováková  
Návrh byl přijat. 
Předseda Výstavní komise projedná s rodiči vítězky 2. kategorie JH její účast na Evropské výstavě.  

 
13/3/10 Žádost předsednictva Českého kynologického svazu o přijetí Klubu Anglický špringršpaněl za 

chovatelský klub ČMKU včetně vedení plemenné knihy pro plemeno anglický špringršpaněl – bude 
předmětem samostatného bodu níže. 
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 Národní výstava v Brně v termínu  červenec/srpen 2011 (1. týden v srpnu) je v jednání. 
Protinávrh I. Novákové: Odložit tuto výstavu o 1 rok, projednat až pro rok 2012 
Pro:  I. Nováková, A. Karban, J. Kudrnáčová, B. Uchytil, M. Kašpar 
Proti:  Ing. R. Lysák, M. Václavík, MVDr. L. Široký 
Zdržel se:  ing. J. Kubeš  
Protinávrh byl přijat. 

 

 Kontrola výstavy v Ostravě – zúčastnil se Ing. R. Lysák, vypracuje zprávu a předloží na příštím jednání P 
ČMKU  

 

 I. Nováková vznesla námitky ke znění svého návrhu na přerozdělení financí Komise pro mládež v zápise č. 33. 
Návrh se týkal přerozdělení financí kromě stávajících tří položek na čtvrtou položku - na akci Junior Open, 
nikoli na Junior handling.   
 

 Ing. R. Lysák a I. Nováková žádají, aby v případě, že nebyly zapracovány připomínky k zápisu, byl sdělen 
připomínkujícím důvod.  
P ČMKU souhlasí. 
 

 

2. Zápisy z komisí 
 
Komise pro rozhodčí  
Zápis Komise pro rozhodčí ze 7. 4. 2010   PŘÍLOHA 1 
P ČMKU schvaluje rozhodčí Alenu Auerbach jako skupinovou rozhodčí pro sk.FCI III. 
bod 5) Zahraniční přednáška o mechanice pohybu – zařadit do rozpočtu na příští rok. Předběžnou kalkulaci předloží 
Ing. R. Lysák na příští zasedání. Konkrétní termín bude domluven po předložení kalkulace. 
Akci zajistí: Ing. R. Lysák, Ing. Z. Antonovič, J. Janda 
 

Zápis Komise pro rozhodčí z 21. 4. 2010   PŘÍLOHA 2 
P ČMKU schvaluje tyto mezinárodní rozhodčí: 

Ing. Jarmila Jindřichovská 
Jana Tomešková 
MVDr. Jindřiška Bendová 
Hana Spalová 

 
13.5.2010 proběhne školení v junior handlingu pro zbývající adepty. 
 
Oba zápisy ze zasedání Komise pro rozhodčí jednomyslně schváleny.  
 

Protokol ze závěrečných zkoušek konaných při NVP v Ostravě 10. -11. 4. 2010 
příjmení jméno plemeno prospěl/neprospěl 

Frnčo Ladislav Jack Russell teriér prospěl 

Smékal Dalibor drsnosrstý a hladkosrstý foxteriér prospěl 

Šišková, Ing. Miloslava beagle prospěla 

Kadlec Jakub brabantík, belgický  a bruselský grifonek prospěl 

 
P ČMKU jednomyslně schvaluje výše uvedené národní rozhodčí. 
 

Protokol ze závěrečných zkoušek konaných při MVP v Českých Budějovicích 24. -25. 4. 2010 
příjmení jméno plemeno prospěl/neprospěl 

Trojka Roman border teriér prospěl 

Zuzaník, Ing. Pavel bavorský barvář prospěl 

Korynta Michal anglický buldok prospěl 
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P ČMKU jednomyslně schvaluje výše uvedené národní rozhodčí. 
 

Zpráva ze zasedání FCI komise pro stavěče  PŘÍLOHA 3 
P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek může být vyplacen. 

 
 
Chovatelské kluby 
přednesla J. Kudrnáčová  
J. Kudrnáčová poukazuje na současný stav - Usnesení 25/05/08, kterým P ČMKU akceptuje metodický pokyn z r. 
2006.  
P ČMKU jednomyslně souhlasí.  
 
ČMKU obdrželo návrh ČMKJ na postup při schvalování pověření k zápisům jedinců do plemenných knih. P ČMKU bere 
na vědomí. 
 
7/3/10  Klub chovatelů čínských chocholatých psů – Sekretariát standardně zajistí vyjádření ke vzniku klubu, 

počty zápisů, chovné podmínky od Klubu chovatelů naháčů pro další jednání. 
 
13/3/10 Klub Anglický špringršpaněl – klub bude uveden do přehledu klubů ČKS (k tomuto datu jako 

nechovatelský klub). 
Sekretariát standardně zajistí vyjádření ke vzniku klubu, počty zápisů, chovné podmínky od Klubu 
chovatelů loveckých slídičů pro další jednání. 

 
2/4/10 Žádost ČMKJ o schválení klubu pro plemeno anglický kokršpaněl – P ČMKU bere na vědomí, klub 

ještě není založen.  
 
A. Karban zastává názor, že každý klub má právo chovat.  
 
 

3. Došlá pošta 
 
 
Ad 4/6/09 Czech Irish Wolfhound Club trvá na svém přijetí za člena ČMKU – P ČMKU na svém původním 

rozhodnutí trvá. Toto rozhodnutí se opírá o skutečnost, že Wolfound a deerhound klub se stal po 
vyčlenění plemene skotský jelení pes specializovaným klubem pro plemeno irský vlkodav. 

 
Ad Komise pro chov a zdraví z 5.10.2009  

ČMKU obdržela na vědomí výzvu Moloss klubu vůči Klubu málopočetných dogovitých plemen (KMDPP) ke 
sjednocení chovných podmínek v souladu se zákonem a normativy ČMKU a FCI – sekretariát požádá KMDPP 
o vyjádření. Zároveň odešle dotaz samostatným klubům pro dotčená plemena, zda jejich chovné podmínky 
korespondují s výše uvedenými normativy. 
Zajistí: Tajemnice ČMKU a A. Karban  

 
Ad 13/3/10 Stížnost na předsedu Dozorčí rady (DR) ČMKU a žádost o vysvětlení a omluvu – Předseda DR 

konstatuje, že šetření skutečně proběhlo, o stanovisko byla požádána Českomoravská kynologická 
jednota, šetření potvrdilo porušení řádů. Závěrečné řešení případu projedná DR ČMKU na základě 
zaslaných materiálů na svém dalším zasedání. 
P ČMKU bere na vědomí a předává stížnost k prověření DR ČMKU včetně hlasového záznamu 
z předchozího jednání P ČMKU. Případ uzavře DR ČMKU po prověření hlasového záznamu. Záznam 
předběžně prověří Ing. R. Lysák. 
 
I. Nováková se dotázala, zda byl znám seznam členů Klubu Anglický špringršpaněl. Předseda DR 
doložil, že ustavující členové jsou uvedeni v materiálech předložených Českým kynologickým svazem. 
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1/4/10 Dotaz American Cocker Clubu na chov nečlenů, kteří se provinili proti řádům a byli z klubu vyloučeni 
– Pokud došlo k opakovanému nebo závažnému porušení chovatelských předpisů ČMKU nebo FCI, 
může klub požádat P ČMKU, aby rozhodlo, že nebudou prováděny zápisy vrhů na registrovaný název 
chovatelské stanice příslušného chovatele.  

 
2/4/10 viz Chovatelské kluby 
 
3/4/10  Žádost Českomoravské kynologické jednoty o poskytnutí dotace – s položkou není počítáno 

v rozpočtu, po zhodnocení 3. kvartálu zpracuje Ekonomická komise prognózu v návaznosti na 
rozpočet. P ČMKU se požadavkem bude zabývat po předložení této prognózy. 

 
4/4/10 Žádost Českého coursing clubu o poskytnutí dotace – sekretariát předá Dostihové a coursingové 

komisi k vyjádření. S položkou není počítáno v rozpočtu, po zhodnocení 3. kvartálu zpracuje 
Ekonomická komise prognózu v návaznosti na rozpočet. P ČMKU se požadavkem bude zabývat po 
předložení této prognózy. 

  
5/4/10 Žádost Českého kynologického svazu o pořádání národní výstavy v Klatovech ve dnech 4. -5. 6. 2011 
 Schváleno jednomyslně. 
 
6/4/10 Žádost Českého kynologického svazu o schválení CACT akcí. 

Schváleno jednomyslně. 
 
7/4/10  Žádost Moravskoslezského kynologického svazu o schválení CACIT Mistrovství MSKS dle IPO3 8. -9. 

10. 2010  
P ČMKU jednomyslně schvaluje, podléhá schválení FCI 

 
8/4/10 Žádost Moravskoslezského bulldog-mops klubu o výjimku z dostihového řádu pro plemeno 

francouzský buldoček – sekretariát předá k vyjádření Dostihové a coursingové komisi.  
 
9/4/10 Žádost o dotaci na Evropskou klubovou výstavu Klubu chovatelů grifonků a brabantíků - dle 

usnesení 140/11/09 P ČMKU přiznává dotaci ve výši 5000,- Kč. 
 Pro: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, Ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, I. Nováková, B. Uchytil, M. Kašpar, M. 

Václavík  
 Zdržel se: A. Karban  
 
 

4. Různé 
 

 XI. valná hromada ČMKU se bude konat 12. 3. 2011 v Top hotelu Praha 
P ČMKU pověřuje předsedu, tajemnici a tiskovou mluvčí přípravou programu VH  
Pro:  Ing. J. Kubeš, M. Václavík, MVDr. L. Široký, ing. R. Lysák, B. Uchytil, I. Nováková, J. Kudrnáčová 
Nepřítomni:  M. Kašpar, A. Karban  

 

 Jednání o welfare 9/2010 - ČMKU bude reprezentovat Bc. V. Tichá a MVDr. L. Široký  
Schváleno jednomyslně 
 

 Ústřední komise pro ochranu zvířat – Dánsko navrhuje nový zákon týkající se některých psů (navrhuje 
platnost v Dánsku od 1. 7. 2010), žádá členské státy EU o projednání v rámci jednotlivých států 

 

 Bc. V. Tichá: Dotaz na zkoušku OB3 u border kolií v nové směrnici je uvedena jako zkouška k vystavení 
velkého certifikátu. Zkouška bude odstraněna. 

 

 I. Jarošová: Dotaz na vystavení certifikátu na zkoušku ZM splněnou před 1. 7. 2010 - Směrnice neřeší 
termíny, zkouška tedy může být složena i před 1. 7. 2010, certifikát však může být vystaven až po tomto 
datu. 
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 Pracovní skupina pro SW – upřesnění: Předseda: I. Nováková, členové: MVDr. L. Široký, Ing. H. Brychta, 
zástupce Dozorčí rady ČMKU a zástupce sekretariátu. Předseda si může přizvat k jednání SW skupiny 
osobu/osoby dle svého uvážení. 

 

 Ing. R. Lysák žádá, aby u odeslané pošty byl vždy uveden předmět; zajistí: Tajemnice ČMKU 
 

 Jedince pro Eukanuba World Challenge 2010 bude vybírat komise na Světové výstavě, jednáním za ČMKU 
pověřen MVDr. L. Široký  

 

 MVDr. L. Široký informoval, že se zúčastní sněmu veterinárních lékařů pořádaného Komorou veterinárních 
lékařů 

 

 Ing. R. Lysák: Požadavek na vypisování očních vyšetření na mezinárodní formulář – MVDr. L. Široký požádá 
Komoru veterinárních lékařů o používání mezinárodního certifikátu.  

 

 FCI zamítlo možnost, aby ČMKU vystavovala PP odchovů českých národních plemen chovatelům ve státech, 
které chovy národních plemen neumožňují. Sekretariát osloví FCI s žádostí o radu, jak v těchto případech 
postupovat. 

 
 

Ekonomická komise (EK): 
Informace podala předsedkyně EK Ing. N. Klírová 

 Schůzka EK se bude konat 11. 5. 2010, výstupy a čerpání rozpočtu za 1. kvartál rozešle předsedkyně EK 
členům P ČMKU a předsedovi DR před příštím zasedání P ČMKU. 

 

 Ztracený notebook – odepsán, zůstatková hodnota 0, návrh Ing. N. Klírové: Přidat k soupisu vyřazených věcí 
Pro:  A. Karban, J. Kudrnáčová, ing. J. Kubeš, B. Uchytil, MVDr. L. Široký  
Zdrželi se:  Ing. R. Lysák, I. Nováková, M. Václavík 
Návrh byl přijat 

 

 I. Nováková se dotázala na inventurní účetní sestavy – požadavek DR, odesláno ve stanoveném termínu. 
Sekretariát odešle i členům P ČMKU. 
Dokladové inventury jsou součástí roční závěrky. 

 

 I. Nováková se dotázala na vyúčtování DuoCACIB: Je součástí čtvrtletního plnění rozpočtu, bude rozesláno 
členům P ČMKU a předsedovi DR před příštím zasedáním P ČMKU. 

 
 

USNESENÍ 
 

157/02/10 Po schválení FCI změna termínu mezinárodní výstavy v Praze – 14.-15.5.2011 
 
171/04/10 P ČMKU schvaluje navýšení příspěvku na Junior Handling na Světovou výstavu pro absolutní vítězku 

loňského ročníku o nevyplacený příspěvek na Crufts 
 

172/04/10 P ČMKU schvaluje mezinárodní rozhodčí: Ing. Jarmilu Jindřichovskou 
p. Janu Tomeškovou 
MVDr. Jindřišku Bendovou 
p. Hanu Spalovou 

 
173/04/10 P ČMKU schvaluje skupinovou rozhodčí pro sk.FCI III  p. Alenu Auerbach. 
 
 
 



 7 

174/04/10 P ČMKU schvaluje tyto národní rozhodčí: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
175/04/10 P ČMKU schvaluje národní výstavu v Klatovech ve dnech 4. -5. 6. 2011 
 
176/04/10 P ČMKU schvaluje vyplacení dotace na Evropskou klubovou výstavu Klubu chovatelů grifonků a 

brabantíků - dle usnesení 140/11/09  
 
  
 
 
Zasedání ukončeno:   15:50 
Příští zasedání:   27. 5. 2010 od 10:00  
Zapsala:   Ivana Jarošová 
Za správnost:   MVDr. L. Široký   

 
 

příjmení jméno na plemeno 

Frnčo Ladislav Jack Russell teriér 

Smékal Dalibor drsnosrstý a hladkosrstý foxteriér 

Šišková, Ing. Miloslava beagle 

Kadlec Jakub brabantík, belgický  a bruselský grifonek 

Trojka Roman border teriér 

Zuzaník, Ing. Pavel bavorský barvář 

Korynta Michal anglický buldok 


