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Zápis č. 35 
ze zasedání předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 27.5.2010 

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

M. Kašpar, A. Karban, M. Václavík 
  
DR:   M. Krinke  
Tisková mluvčí:   Bc. V. Tichá  
 
 
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 – ing. R. Lysák navrhuje, aby byla smlouva podepsána, pokud bude článek 10 po přepracování 

právním zástupcem Merz schválen právním zástupcem ČMKU.  

Schváleno jednomyslně. 

 

Šampion šampionů 2009 

Změna termínu, příští akce proběhne 15. 1. 2011 v Top hotelu (kolize data 22.1 2011 s MVP Trenčín). 

Pozvaní rozhodčí ze zahraničí budou posuzovat i předkola. 

Požadavek DR: Předložit rozpočet na akci do konce 6/2010  

  

ad VK 25. 8. 2009, bod 13 

Platební doklad J. Podzemské z MVP Brno 2/2008 zaslán k prověření České poště.  

Návrh I. Novákové: Vést listinu dlužníků, kteří dokládají falešné doklady o zaplacení, jako interní materiál, prozatím  

pro pořadatele mezinárodních a národních výstav. P ČMKU pověřuje Výstavní komisi a Komise pro SW 

vypracováním možnosti vedení této evidence. 

 

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

Martincem proběhla 29. 4. 2010. Klub dodal požadované materiály Whippet klubu (zápis z VH, volby 

výboru). Klub se zavázal dodat smlouvu o jednotných chovných podmínkách. Po doložení těchto 

skutečností P ČMKU jednomyslně konstatuje, že zaslaná stížnost není oprávněná. 

 

1/3/10  Středo-východoevropská výstava v roce 2012 se bude konat 4. - 6. 5. 2012 v Praze. Výstava 
schválena FCI a britským Kennel Clubem jako nominační pro Crufts. 

 
5/3/10 Žádost Českomoravské kynologické jednoty o schválení akcí se zadáváním CACIT v roce 2010. FCI 

zatím přijal dílčí část vyžádaných akcí a požádal si doplnění dalších potřebných údajů. Úkol trvá, na 
doplnění se pracuje.  
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 Kontrola výstavy v Ostravě – zúčastnil se Ing. R. Lysák   PŘÍLOHA 1 
Výstavní komise pozve předsedu výstavního výboru v Ostravě k projednání nedostatků uvedených ve zprávě. 
Jednání bude přítomen statutární zástupce ČMKU.  
P ČMKU souhlasí s anulací bodů (pro soutěž Pes roku ČMKU) neuznaných plemen, kteří byli posouzeni ve 
skupinách FCI, do kterých nepřísluší. 
Pro: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, Ing. R. Lysák, I. Nováková, B. Uchytil, M. Kašpar, A. Karban 
Zdrželi se: J. Kudrnáčová, M. Václavík   

 
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 požádal KMDPP 
a samostatné kluby pro jednotlivá plemena o vyjádření. ČMKU k dnešnímu datu neobdržela žádné vyjádření. 
Sekretariát zaurguje, kluby budou informovány, že se vystavují možnosti pozastavení chovatelské činnosti 
v případě, že nepředloží jednotné chovné podmínky. Termín k vyjádření: Do 14 dnů po obdržení výzvy. 

Zajistí: Tajemnice a A. Karban  
 
Ad 13/3/10 Stížnost na předsedu Dozorčí rady (DR) ČMKU – DR projednala na svém zasedání, P ČMKU obdrželo 

vyjádření DR o prošetření celé kauzy na základě prověřeného hlasového záznamu.  
P ČMKU bere na vědomí výsledek šetření DR předložený místopředsedkyní DR P. Márovou.  
M. Krinke na svém vyjádření trvá. 
A. Karban nesouhlasí s  pochybením členky Klubu Anglický špringršpaněl popsaným v dopise DR, 
neboť dle jeho názoru v tomto případě k pochybení nedošlo. 
I. Nováková upozornila, že případ předložený DR se týká pouze jedné členky Klubu Anglický 
špringršpaněl, zatímco předseda DR se  zmiňoval o osobách a že tato osoba nebyla na seznamu, který 
byl na ČMKU k dispozici k datu 25.3 2010. 

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

francouzský buldoček – sekretariát předal k vyjádření Dostihové a coursingové komisi, zatím bez 
odezvy, sekretariát zaurguje. 

 
3/8/08 Směrnice o certifikátech: U pracovních plemen nejsou zahrnuty záchranářské zkoušky – Do přílohy č. 

4 budou doplněny mezinárodní záchranářské zkoušky podle IPOR a národní dle národního řádu. 
Požadavek Obedience CZ na vystavování certifikátů na zkoušky obedience - Bude možné vystavit 
národní certifikát. 
Schváleno jednomyslně 
Návrh vypracovat přehlednou tabulku pro vystavování různých typů certifikátů v návaznosti na 
jednotlivá plemena – vypracuje Bc. V. Tichá  

 
 

 Ing. R. Lysák: Požadavek na vypisování očních vyšetření na mezinárodní formulář – MVDr. L. Široký oslovil 
Komoru veterinárních lékařů s tímto požadavkem. Komora veterinárních lékařů se k návrhu staví vstřícně a 
přislíbila v této věci dále jednat, úkol trvá. 

 

 FCI definitivně zamítlo možnost, aby ČMKU vystavovala průkazy původu odchovů českých národních 
plemen chovatelům ve státech, které chov národních plemen neumožňují.  
M. Krinke doporučuje P ČMKU ustanovit koordinační komisi pro česká FCI neuznaná plemena a začít 
intenzivně řešit jejich možné uznání v rámci FCI. Projedná příští P ČMKU. 
 

 I. Nováková: Inventury účtů by měly být předloženy nejpozději do konce 6/2010 
 
 

2. Zápisy z komisí 
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Rada plemenných knih ze dne 10. 5. 2010     PŘÍLOHA 2 
bod a) P ČMKU schvaluje doplnění směrnice pro označování štěňat narozených v ČR, bod 4 první věta) a to: Tetování 
nebo čipování je povoleno provádět nejdříve ve stáří 6 týdnů, a to celý vrh najednou.  
     
Zápis schválen jednomyslně. 
 
Výstavní komise ze dne 11. 5. 2010     PŘÍLOHA 3 
bod 2 – Doložení falešného diplomu Českého šampiona k přihlášce na mezinárodní výstavu psů DUO CACIB Brno 
jako doklad potřebný k zařazení feny do třídy šampionů - Výstavní komise navrhuje vystavovatelce D. Černé zákaz 
vystavování (psů vlastních i pro jiné) na dobu jednoho roku s platností od 01. 07. 2010. Zákaz vystavování se vztahuje 
na všechny psy, které ke dnešnímu dni paní Černá vlastní.  

 
Pro schválení zápisu: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, Ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, I. Nováková, B. Uchytil, M. Kašpar, 

A. Karban 
Zdržel se:   M. Václavík 
 
Ekonomická komise z 11. 5. 2010     PŘÍLOHA 4  
P ČMKU jednomyslně schvaluje body 2-6 
P ČMKU jednomyslně zamítá body 1 a 7 
 
Komise pro SW ze dne 21. 5. 2010     PŘÍLOHA 5 
Zápis ze SW komise schválen jednomyslně. 

 
Komise pro rozhodčí  
22.5.2010 při MVP v Litoměřicích proběhly závěrečné praktické zkoušky čekatelů s těmito výsledky: 

příjmení jméno plemeno prospěl/neprospěl 

Bušta, Ing. Jan jezevčík prospěl 

Formánek, Ing. Jiří německý krátkosrstý ohař prospěl 

Hutěčka, Ing. Vladimír drsnosrstý a hladkosrstý foxteriér prospěl 

 
Výše jmenovaní prokázali vynikající znalosti. P ČMKU je jmenuje národními rozhodčími. 
Schváleno jednomyslně 
 
Komise pro chov a zdraví ze dne 24.5.2010     PŘÍLOHA 6  
P ČMKU jednomyslně schvaluje bod 3.  
Ostatní body zápisu budou projednány na příštím zasedání P ČMKU. 
 
P ČMKU souhlasí s tím, aby došlé žádosti o inseminaci předběžně posoudil a případně schválil MVDr. L. Široký. 
Žádosti budou následně zveřejněny v zápise P ČMKU. 
 
Zpráva zjednání Středo-východoevropské sekce FCI    PŘÍLOHA 7 
Předkládá MVDr. L. Široký, P ČMKU bere na vědomí. 
 
Zpráva z chovatelské komise FCI  
Předložil MUDr. V. Novotný, P ČMKU bere na vědomí. 
Sekretariát zajistí oficiální kompletní překlad celého zápisu, který bude zveřejněn  
 
Zpráva z komise pro kontinentální ohaře FCI     PŘÍLOHA 8  
Předložil Ing. V. Vlasák, P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek může být proplacen. 
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3. Došlá pošta 
 

ad usn. 40/08/08 Žádost MVDr. Petříkové o vyjádření k pozastavení činnosti rozhodčí – P ČMKU  
konstatuje, že veškeré materiály byly tazatelce předány. Činnost rozhodčí byla řádně obnovena 
k datu 1. 1. 2010.  

 
JUDr. Menšíková – nesouhlasí s formulací ze zápisu 33. P ČMKU osloví JUDr. Menšíkovou, aby osobně 

navrhla, jakým způsobem by měla zájem pomoci. 
 

ad usn. 159/03/10  Odvolání Klubu anglických dostihových plemen proti zákazu pořádat dostihy v termínu od 1. 

7. 2010 do 31.12.2011 - P ČMKU trvá na svém původním rozhodnutí. P ČMKU k tomuto rozhodnutí dospělo 
na základě pochybení organizátora a rozhodčího, která byla projednána na schůzce se zástupci P ČMKU, 
Dostihové a coursingové komise a pořádajícího klubu v březnu 2010. 

 
1/5/10 Žádost Klubu chovatelů jezevčíků o výjimku při udělování titulů Český junioršampion a Český 

šampion na základě certifikátu a 2 udělených čekatelství na Světové výstavě jezevčíků a Klubové 
výstavě v termínu 18. -19. 6. 2011.  
P ČMKU jednomyslně souhlasí. 

 
2/5/10 Žádost o výjimku při inseminaci (černý teriér Kerry Canisyard x Enisey iz Russkoi Dynastii).  

Schváleno jednomyslně. 
 
5/5/10 ZKO P. Krejčí – podnět k prošetření Klubem chovatelů kníračů a žádost o vydání stanoviska – na 

vědomí. 
P ČMKU bere na vědomí. 
 

6/5/10 Žádost Klubu chovatelů naháčů o pozastavení chovatelské činnosti – P ČMKU pozve zúčastněné 
strany na jednání (v termínu jednání se zástupci NV Ostrava), termín bude upřesněn. 

 
7/5/10 Žádost Ing. L. Dostála o sponzorský dar na klubovou výstavu německých dog – P ČMKU poskytuje 

případné sponzorské dary pouze na základě žádosti členského subjektu, a to dle rozpisu uvedeného v 
usnesení 140/11/09. Další sponzoring není zahrnut v rozpočtu pro tento rok. 

 
8/5/10 Žádost o zastřešení nově dovezeného plemene švédský vallhund – P ČMKU jednomyslně schvaluje.  

Sekretariát požádá Klub chovatelů málopočetných plemen psů o vyjádření k možnosti zastřešení 
tohoto plemene.  

 
9/5/10 Žádost Staffordshire Bull Terrier Clubu CZ o přidání zkoušky IPO V pro plemeno stafordšírský 

bulteriér pro vstup do třídy pracovní (malý certifikát). 
Schváleno jednomyslně. 

 
10/5/10 Návrh na nové bodové hodnocení juniorů a veteránů v soutěži Pes roku ČMKU – P ČMKU nesouhlasí 

s návrhem, pro tento ročník, který je již v běhu, ponechává původní bodové hodnocení.  
 
 
Chovatelské kluby 
přednesla J. Kudrnáčová  
 
7/3/10  Klub chovatelů čínských chocholatých psů – žádost podána 25. 3. 2010 

Vyjádření ke vzniku klubu klub doručí po projednání výborem. 
 
13/3/10 Klub Anglický špringršpaněl – žádost podána 16. 3. 2010 prostřednictvím Českého kynologického 

svazu. 
Vyjádření ke vzniku klubu klub doručí po projednání výborem. 
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P ČMKU požaduje vyjádření stávajícího klubu z toho důvodu, že tento stávající klub je garantem 
chovu. Kluby by měly mít uzavřenou dohodu o chovných jedincích. 

 
3/5/10  Akita Inu Czech Club – žádost podána 28. 4. 2010, doplněno elektronicky 24. a 25. 5. 2010 

Podklady jsou kompletní, vzhledem k jejich obsáhlosti nebylo možné vše prostudovat, projedná příští 
zasedání P ČMKU.  

 
4/5/10  Thai ridgeback klub – žádost podána 29. 5. 2010 
  Podklady nejsou kompletní, sekretariát vyžádá chybějící   
 
Tyto žádosti projedná P ČMKU individuálně po předložení požadovaných podkladů. Veškeré materiály budou 
poskytnuty všem členům P ČMKU k prostudování.  
Schváleno jednomyslně 
 

 P ČMKU se jednomyslně usneslo, že počínaje dnešním dnem (27. 5. 2010) je příjem nových žádostí o přijetí 
klubu zastaven. P ČMKU vypracuje normativ pro uznávání nových klubů, který bude předložen ke schválení 
Valné hromadě v r. 2011. Další žádosti klubů o přijetí bude možné podat P ČMKU po Valné hromadě.  
Schváleno jednomyslně 

 

 Dotaz p. Brothánkové na uznávání klubů – odpověď připraví J. Kudrnáčová  
 
 
 

4. Různé 
 

 Žádost Klubu chovatelů málopočetných plemen psů o přítomnost zástupce ČMKU při kontrole klubových 
financí – ČMKU nemá pravomoc zasahovat do finančních záležitostí samostatných právních subjektů, P 
ČMKU doporučuje klubu zjednat nezávislý finanční audit. 

 

 Předložen rozpočet DuoCACIB 2011:  
Pro: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, Ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, B. Uchytil, M. Kašpar, A. Karban 
Zdrželi se: I. Nováková, M. Václavík  

 

 I. Nováková  informovala, že FCI požádalo prostřednictvím Českého kynologického svazu Českou republiku o 
uspořádání Mistrovství světa pracovních plemen v roce 2013 (září).  
A. Karban doplnil, že MS se bude konat v Roudnici nad Labem  vzhledem k předchozím zkušenostem 
pořadatele z pořádáním podobných akcí.  
P ČMKU jednomyslně souhlasí. 

 

 M. Kašpar: Žádá členy P ČMKU, aby se chovali vstřícně a soudržně a jakožto členové výkonného orgánu 
ČMKU hájili zájmy celé kynologie a nikoli pouze úzkého okruhu kynologické činnosti.   

  

 
 
 
 

USNESENÍ 
 

177/05/10 P ČMKU anuluje body neuznaných plemen, kteří byli posouzeni na národní výstavě v Ostravě ve 
skupinách FCI, do kterých nepřísluší. Týká se soutěže Pes roku ČMKU 2010. 

 
178/05/10 P ČMKU schvaluje doplnění směrnice pro označování štěňat narozených v ČR, bod 4 první věta) a to: 

Tetování nebo čipování je povoleno provádět nejdříve ve stáří 6 týdnů, a to celý vrh najednou.  
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179/05/10 P ČMKU vyslovuje vystavovatelce D. Černé zákaz vystavování (psů vlastních i pro jiné) na dobu 

jednoho roku s platností od 01. 07. 2010. Zákaz vystavování se vztahuje na všechny psy, které ke 
dnešnímu dni (27. 5. 2010) D. Černá vlastní.  

 
180/05/10 P ČMKU jmenuje tyto národní rozhodčí: 
  

Bušta, Ing. Jan jezevčík 

Formánek, Ing. Jiří německý krátkosrstý ohař 

Hutěčka, Ing. Vladimír drsnosrstý a hladkosrstý foxteriér 

 
  
181/05/10 P ČMKU souhlasí s vyplacením standardního příspěvku za komisi FCI Ing. Vlasákovi 
 
 
182/05/10 P ČMKU souhlasí se zastřešením nově dovezeného plemene švédský vallhund Klubem chovatelů 

málopočetných plemen psů. 
 
 
183/05/10 P ČMKU dnem 27. 5. 2010 zastavuje příjem nových žádostí o přijetí klubu. Projednávání této agendy 

může být obnoveno po Valné hromadě v r. 2011. 
 
184/05/10 P ČMKU schvaluje konání MS pracovních plemen v r. 2013 v Roudnici nad Labem. 
 
 
 
 
 
 
Zasedání ukončeno:   15:30 
Příští zasedání:   15. 7. 2010  
Zapsala:   Ivana Jarošová 
Za správnost:   MVDr. L. Široký   

 
 


