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Zápis č. 38 
z mimořádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU)  

dne 16.9.2010 
Zasedací místnost ČMKU 

 
Přítomni:  
P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, Ing. R. Lysák, B. Uchytil, M. Kašpar, I. Nováková, J. 

Kudrnáčová, A. Karban 
 
DR:  M. Krinke, P. Márová 
 
Tisková mluvčí: Bc. Vladimíra Tichá   
 
Program: 
1. Chovatelské kluby 

2. XI. valná hromada ČMKU 

3. Hospodaření rok 2010/1-7 

4. Různé 

5. Kontrola zápisu z minulého zasedání 

6. Zprávy z odborných komisí 

7. Došlá pošta 

 

 

1. Chovatelské kluby 

 
4/5/10  Thai ridgeback klub – žádost podána 29. 4. 2010 

Klub nebyl přijat; vedení klubu podalo odvolání proti tomuto rozhodnutí. Jednání se osobně zúčastnili: p. 
Krupičková a p. Krupička za Thai ridgeback klub, p. Bílovický a p. Sogelová za oponenty. V Klubu chovatelů 
málopočetných plemen psů v sekci thajských ridgebacků je v současnosti 15 členů, 3 přešli do nového klubu. 
Majitelé thajských ridgebacků zastřešení Klubem chovatelů málopočetných plemen psů plánují podat návrh 
na zpřísnění chovných podmínek. 
Nový klub má 33 členů, kteří o vstupu do Klubu chovatelů málopočetných plemen psů neuvažují. Chovné 
podmínky přejímá nový klub bezvýhradně od Klubu chovatelů málopočetných plemen psů.  

 
P ČMKU nemá námitky proti zastřešení Thai ridgeback klubu ČMKJ, jeho začlenění do ČMKU je třeba dořešit 
po předložení stanoviska ČMKJ.  
Schváleno jednomyslně. 

 
3/5/10 Akita Inu Czech Club – žádost podána 28.4.2010, doplněno elektronicky 24. a 25.5.2010, písemně 7.9.2010 

Jednání se osobně zúčastnili: p. Hamplová a p. Codl za Akita Inu Czech Club, p. Rudolf za oponenty. 
Zástupci nového klubu předložili materiály a objasnili plány a cíle klubu. 43 členů ze stávajících 58 členů Klub 
uchovatelů málopočetných plemen psů  jsou členy v Akita Inu Czech Clubu. Klub bezvýhradně přejímá 
chovné podmínky Klubu chovatelů málopočetných plemen psů. 
P. Rudolf předložil vyjádření rozšířeného výboru Klubu chovatelů málopočetných plemen psů, který zastavil 
další jednání s Akita Inu Czech Clubem.   

 
Hlasování o přijetí Akita Inu Czech Clubu za prozatímního člena ČMKU: 
Pro:  MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, Ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, B. Uchytil, A. Karban, M. Václavík  
Zdrželi se: M. Kašpar, I. Nováková  
Akita Inu Czech Club byl přijat za prozatímního člena ČMKU. 
 

13/3/10 Klub Anglický špringršpaněl – žádost o začlenění do Českého kynologického svazu podána 16.3.2010 
prostřednictvím Českého kynologického svazu. 
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Jednání se osobně zúčastnila p. Brothánková za Klub Anglický špringršpaněl, objasnila důvody k založení 
samostatného chovatelského klubu. (klub pro jedno plemeno, aktivní členové, chov za účelem, pro který 
bylo plemeno vyšlechtěno, změna chovných podmínek). 
 
P ČMKU informovalo zástupkyni klubu, že nový klub musí přijmout chovné podmínky stávajícího klubu. 
S tímto Klub Anglický špringršpaněl zásadně nesouhlasí. 

 
Otázka začlenění klubu jako chovatelského do Českého kynologického svazu bude řešena po předložení: 
Vyjádření Klubu chovatelů loveckých slídičů, dohody o společných chovných podmínkách nebo souhlasu se 
stávajícími chovnými podmínkami.  
M. Kašpar: Vyjádření KCHLS bude dodáno do příštího zasedání P ČMKU. 

 
2/11/09  Žádost Českomoravské kynologické jednoty o začlenění King Charles spaniel klub ČR, o. s. do 

Českomoravské kynologické jednoty – klub dodal chybějící materiály včetně prohlášení, že bez výhrad 
přijímá podmínky stávajících chovatelských klubů, materiály jsou kompletní. 
Jednání se osobně zúčastnila p. Dolejšová za King Charles spaniel klub ČR, o. s. P. Dolejšová objasnila důvody 
k založení samostatného klubu. 
Zapisované vrhy plemene king Charles španěl: Klub chovatelů málopočetných plemen psů cca 10 vrhů, Klub 
chovatelů kavalír a king Charles španělů cca 5 vrhů za rok. 
Odhadovaný chov v King Charles spaniel klubu ČR, o. s.:  cca 12 vrhů/rok. 

 
P ČMKU navrhuje nepřijmout 3. chovatelský klubu pro plemeno king Charles španěl, a to vzhledem k 
důvodnému nesouhlasu 1 klubu a k nízkému počtu vrhů tohoto plemene. Nově bylo prošetřeno, že není 
splněna podmínka min. 30 členů a min. 30 registrovaných jedinců plemene.  
P ČMKU doporučuje klubu využít konání VH Klub chovatelů málopočetných plemen psů k žádosti o vyčlenění 
tohoto plemene jako celku, neboť Klub chovatelů málopočetných plemen psů vznik tohoto nového klubu 
podporuje.    

 
Pro:  MVDr. L. Široký, J. Kudrnáčová, I. Nováková, A. Karban, M. Václavík  
Proti:  Ing. J. Kubeš, Ing. R. Lysák, M. Kašpar, B. Uchytil  
King Charles spaniel klub ČR, o. s. nebyl přijat jako chovatelský klub Českomoravské kynologické jednoty. 

 
 

2/4/10 Žádost Českomoravské kynologické jednoty o začlenění Cocker Club CZ do Českomoravské kynologické 
jednoty – klub dodal chybějící materiály včetně prohlášení, že bez výhrad přijímá podmínky stávajících 
chovatelských klubů, materiály jsou kompletní. 
Schváleno jednomyslně. 
Cocker Club CZ byl přijat jako chovatelský klub Českomoravské kynologické jednoty.  
 
 

2. XI. valná hromada ČMKU 
 

XI. valná hromada ČMKU proběhne 12.3.2011 v malém kongresovém sále Top hotelu Praha. 

 Nejpozději do 15.11. 2010 bude rozeslán 1. dopis všem členským subjektům.  

Do 12.1.2011 nahlásí členské subjekty na základě výzvy delegáty a kandidáty, případně zašlou materiály k 

projednání. Materiály budou rozeslány na adresy delegátů do 12.2.2011. 

Zodpovídá: Sekretariát 

V souladu se stanovami ČMKU, schváleno jednomyslně 

  

 Jednací řád   

Schválen jednomyslně 

 

 Volební řád 
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Je třeba specifikovat kategorie řádných členů. Ve zvacím dopisu bude uvedeno, do které kategorie subjekt 

spadá (za který může delegovat kandidáta). Rozdělení připraví Ing. R. Lysák, zkonzultuje s Bc. V. Tichou a 

rozešle členům P ČMKU a sekretariátu, termín: do 26.9.2010. 

Ostatní body volebního řádu schváleny jednomyslně. 

 

 Program 

Zprávu Ekonomické komise zaměnit za „Zprávu o hospodaření“ 

Schválen jednomyslně 

 

 Požadavek Dozorčí rady: Zpracovat předběžný rozpočet valné hromady. Termín: Do příštího zasedání P 

ČMKU  

Zodpovídá: MVDr. L. Široký  

 

 

3. Hospodaření  

 

Dotazy DR:  

 Rozpory mezi výsledovkou a přehlednou tabulkou čerpání rozpočtu  

 DPH – je překročená? Jaká část patří do nákladů výstavy? Je účtována dohadnou položkou? 

 Jakým způsobem jsou zpracovány odpisy SW? I. Nováková upozorňuje, že rozpočet je finanční a odpisy SW 

v něm nejsou zahrnuty. 

 Náklady na kancelářské potřeby (podklady připraví tajemnice) a na reprezentaci (podklady připraví Ing. R. 

Bauerová) 

 Platby z výstav - připraví tajemnice 

 Systém účtování šampiona šampionů – objasněn. Dozorčí rada požaduje, aby byly dodány ke kontrole kopie 

dokladů (aktiva) a ev. další doklady, aby se dal vyhodnotit ekonomický výsledek těchto akcí (2009+2010).  

 V říjnu 2010 musí Ekonomická komise vypracovat výsledovku, zpracovat plnění rozpočtu (P ČMKU dodá plán 

činnosti jednotlivých komisi) 

 

P ČMKU upozorňuje Ekonomickou komisi, že se má scházet 1x za 3 měsíce.  

A. Karban podává návrh odvolat Ekonomickou komisi po špatnou práci, ponechat pouze ekonomického 

konzultanta. 

O tomto návrhu se nehlasovalo. 

I. Nováková v této souvislosti upozornila na to, že již při minulém jednání bylo konstatováno, že zástupkyně 

ekonomické komise za ČKS pí. Juřicová, nedostává podklady potřebné pro práci v komisi, není informovaná a 

Český kynologický svaz proto zvažuje stažení své zástupkyně z nefunkční komise. 

 

Na příští zasedání bude pozvána Ing. R. Bauerová a Ing. N. Klírová. 

 
I. Nováková vznesla písemné dotazy na které do tohoto jednání nebylo odpovězeno: 

- zda jsou zaúčtované do výstavy DuoCACIB kurzovní rozdíly, bankovní poplatky a neuplatněná DPH 

- zda jsou tržby za PP účtovány bez odvodů chovatelským klubům 

 

 

4. Různé  
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ad Komise pro chov a zdraví 24.5.2010 

P. Sobotíková podala odvolání proti rozhodnutí KCHZ a P ČMKU nevydat průkazy původu pro štěňata thajských 
ridgebacků po otci, který nesplňuje zákonnou věkovou hranici a znovu žádá o projednání možnosti průkazy původu 
vystavit.  
Pro:  MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, I. Nováková 

Proti:  B. Uchytil, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák  

Zdrželi se:  A. Karban, M. Kašpar  

Odvolání nebylo přijato, P ČMKU potvrdilo původní rozhodnutí průkazy původu nevydat. 
Další návrh: I Nováková v této  navrhla změnit původní rozhodnutí a doporučila PP vrhu vystavit a  chovatelku 
potrestat pozastavením činnosti na chovatelské stanici. 
O tomto návrhu se nehlasovalo vzhledem k předešlému výsledku hlasování. 

 

ad usn. 160/03/10  Výklad k novému řádu pro udělování titulu Český šampion: Český šampion udělený na 

základě 5x CAC podle nového řádu platného od 1.1.2011 může být udělen za 5x CAC 

získané před 1.1.2011. 

 

 Změny řádů a směrnic a důležitých záležitostí týkajících se provozu plemenných knih budou rozesílány všem 

pracovištím plemenných knih písemně s razítkem ČMKU.  

 

 Předsednictvo ČMKU rozhodlo, že od 1.1.2011 končí přechodné období pro ustanovení výstavního řádu 

ČMKU a upravuje tímto bod k) článku 14 Výstavního řádu ČMKU v souladu s normativem FCI, a to 

následovně: 

Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je 

zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze 

česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než je nezbytné pro 

úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě. 

Schváleno jednomyslně. 

 

 P ČMKU bylo seznámeno s propagačním materiálem Klubu přátel psů pražských krysaříků. P ČMKU souhlasí s 

odesláním žádosti o uznání pražského krysaříka na FCI, klub ještě doplní a dodá na sekretariát ČMKU údaje 

podle požadavků FCI pro uznání nového plemene.  

 

 

5. Kontrola zápisu z minulého zasedání 

 

Dogoffice  

Firma Merz zásadně nesouhlasí s úpravami ve smlouvě, P ČMKU souhlasí s návrhem Komise pro SW – předem 

hlášené termíny zvýšené ochrany bez současného navýšení poplatku.  

 

16:15 odchází M. Kašpar  

 

Úprava programu pro provoz výstavy DuoCACIB byla vyčíslená na cca 20tis Kč. I Nováková upozornila, že modul 

výstava byl již předaný a že další úpravy na této části SW mohou zpomalit práce na ostatních již rozpracovaných a 

doposud nedokončených úkolech. 

Pro:  MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, Ing. R. Lysák, J. KudrnáčováB. Uchytil, A. Karban,  

Proti:  I. Nováková  

Nepřítomen:  M. Václavík  
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P ČMKU rozhodlo, že  priorita prací je v kompetenci SW komise. 
 

 

ad VK 25. 8. 2009, bod 13 

Platební doklady J. Podzemské – výzva ke smíru nebyla akceptována, dlužné částky nebyly uhrazeny. ČMKU podá 

trestní oznámení prostřednictvím státního zastupitelství. Sekretariát osloví Českomoravskou kynologickou jednotou 

a Český kynologický svaz, zda se chtějí k trestnímu oznámení přidat. 

 

Ad 1/7/09 Zpráva DR o přezkoumání činnosti Whippet klubu – Klub zaslal návrh jednotných chovných 

podmínek, byl vyzván, aby dodal dohodu o jednotných chovných podmínkách, úkol trvá  

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

buldoček – Dostihová a coursingová komise žádost projednala a navrhla P ČMKU nepovolit výjimku z řádu. 
P ČMKU jednomyslně souhlasí. 

 
 3/8/08 Směrnice pro vydávání certifikátů  

Zkoušky z norování a CACT – V ČR kontaktní norování zakázáno zákonem. P ČMKU žádá Českomoravskou 
kynologickou jednotu, aby se zabývala možností změny řádu pro zkoušky z norování v tom smyslu, aby CACT 
bylo možné udělit na bezkontaktním norování. Dle informace zástupců Českomoravská kynologická jednoty 
není možné, problematikou se bude zabývat Českomoravská kynologická jednota na zasedání 21.9.2010. 
Bc. Vladimíra Tichá upozornila na existenci směrnice ČMKJ určené pro OMS (zkoušky x plemena na kterých 
se zadává CACT) směrnice bude pro informaci předána  také na ČMKU. 
 
I. Nováková požádala, aby byl ČMKU předkládán seznam zkoušek a termíny na, kterých se zadává CACT 
(vzhledem k tomu, že se jedná o čekatelství ČMKU na základě, kterého ČMKU uděluje titul) – týká se všech 
subjektů a akcí. Doporučila, aby se s akcemi  CACT zacházelo stejně jako s akcemi, kde se zadává CAC, tzn., 
aby byly zveřejněny a bylo jasně odkontrolovatelné, kdy a kde čekatelství pes získal. P ČMKU souhlasí. 

 

 Ing. R. Lysák: Požadavek na vypisování očních vyšetření na mezinárodní formulář – MVDr. L. Široký oslovil  
Komoru veterinárních lékařů s tímto požadavkem. Dle informace viceprezidenta Komory veterinárních 
lékařů se již používá, plnění se prověří v praxi. 

 
3/7/10  Žádost Klubu přátel psů pražských krysaříků o výjimku z dostihového řádu – Dostihová a coursingová 

komise žádost projednala a navrhla P ČMKU nepovolit výjimku z řádu.  
P ČMKU jednomyslně souhlasí, úkol ukončen. 

 
4/7/10 Žádost o umožnění chovu plemen irský vlkodav a deerhound prostřednictvím Klubu chovatelů chrtů – 

Dosud se nevyjádřil Wolfhound klub, P ČMKU vyčká na jeho vyjádření do příštího zasedání. 
  
6/7/10 Návrh na sjednocení časových limitů CAC a CACT pro udělení šampionů – P ČMKU obdrželo návrh od 

Českého kynologického svazu na zpřísnění udělování Českého šampiona – mezi 1. a posledním CAC min. 1 
rok. Dále P ČMKU obdrželo nesouhlasné stanovisko některých subjektů k tomuto návrhu.  

 Pro:  A. Karban, I. Nováková, J. Kudrnáčová  
Proti:  Ing. J. Kubeš, B. Uchytil, ing. R. Lysák  
Zdrželi se: M. Václavík, MVDr. L. Široký 
Návrh Českého kynologického svazu nebyl přijat, zůstává tedy v platnosti současné znění řádu. 

 
17:00 odchází B. Uchytil 

 
 Dozorčí rada: Stížnost MUDr. Petříkové na udělení trestu a návrh Dozorčí rady na výmaz trestu – na základě 

vyjádření právníka ČMKU potvrzuje P ČMKU své původní rozhodnutí. 
 

 Provedení schváleného personálního auditu – úkol trvá  
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6. Zprávy z odborných komisí 
 
 

Komise pro SW 22.7. a 9.9.2010    PŘÍLOHA 1 + 2 

Zápisy schváleny jednomyslně. 

 
Komise pro rozhodčí ze dne 2.9.2010   PŘÍLOHA 3 

Mezinárodní rozhodčí: Jaroslava Drožová 
Ing. Jiří Novotný 

 
Skupinoví rozhodčí: Lenka Frnčová – V. skupina FCI 

Luděk Müller – VII. skupina FCI 
 
Termíny zkoušek:  13.11.2010 Seminář pro čekatele na funkci rozhodčího 

25.11.2010 Rozšiřovací zkoušky, dle přihlášení 
16.12.2010 Závěrečné teoretické zkoušky čekatelů 
9.1.2010  Závěrečné praktické zkoušky čekatelů na NVP v Olomouci 

 
bod 9) - P ČMKU nesouhlasí s přijetím Lucie Kotěrové za posuzovatele Junior handlingu.  

 
Zápis schválen jednomyslně s výjimkou bodu 9). 

 
I. Nováková se dotázala na stanovisko Komise pro rozhodčí ke spolumajitelství zapůjčených zahraničních psů 
rozhodčími a jejich vystavování – psi s rozhodčím uvedeným jako spolumajitel mohou být tímto rozhodčím 
vystavováni. Spolumajitelství musí být hodnověrně dokázáno, tedy buď zápisem v PP psa, nebo doloženou smlouvou 
o spolumajitelství. M. Václavík předloží na příštím zasedání P ČMKU materiály a stanovisko Komise pro rozhodčí 
k této problematice. 
 
M. Václavík přednesl žádost Hany Kunfalvi o povolení výjimky při hospitacích na irské červnobílé setry – splněn počet 
hospitací, nedodržen počet jedinců, Komise pro rozhodčí souhlasí. 
Schváleno jednomyslně. 

 
17:45 odchází Bc. V. Tichá  

 
Výstavní komise ze dne 23.8.2010    PŘÍLOHA 4 

Odebrání titulu: 
Border Kolie Diego Tender Flash  - CAC z MVP v Litoměřicích 22.5.2010 
Groenendal Althaea Ananké Hvězdná laguna – CAJC a Nejlepší mladý z NVP v Brně 17.10.2009 
Německý ovčák Ajla z Kovárny u zámku – CAC a Národní vítěz z NVP v Klatovech 5.6.2010 
Německý ovčák Engima Mo-Vake – res.CAC z NVP v Klatovech 5.6.2010 
 
Vystavovatelka Ivety Kunclové na NVP v Klatovech zaslala jako doklad o platbě opis stvrzenky, který je dle 
reklamace u české pošty falzifikát - jedná se o hrubé porušení Výstavního řádu (článek 14 povinnosti 
vystavovatele, písmeno a,b,) proto v souladu se zněním článku 18, odstavec 2 navrhuje Výstavní komise 
pozastavení účasti (vystavování psů vlastních i pro jiné) na všech výstavách konaných v ČR pod záštitou 
ČMKU po dobu jednoho roku s platností od  1.1.2011. 

Změna přílohy k výstavnímu řádu ČMKU – u plemene pumi změna barvy fawn na plavá, v souladu se 
standardem  
 
bod 19) Žádost o změnu posuzování dle barev u špiců na výstavách národních, krajských a oblastních  
Pro:  Ing. R. Lysák 
Proti:  MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, J. Kudrnáčová, I. Nováková, A. Karban, M. Václavík  
Bod 19) nebyl schválen. 
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Zápis schválen jednomyslně s výjimkou bodu 19). 

 
 
Rada plemenných knih 13.9.2010   PŘÍLOHA 5 

 
P ČMKU nesouhlasí s formulací uvedenou v bodě e) a žádá Radu plemenných knih o její přepracování. 
Zápis schválen jednomyslně s výjimkou bodu e). 

 
18:00 odchází J. Kudrnáčová a M. Krinke  
 
 
Dostihová a coursingová komise 21.8.2010  PŘÍLOHA 6 

 
Bod 4) Konání zakázané akce – Vzhledem k nerespektování rozhodnutí P ČMKU anuluje P ČMKU výsledky 
coursingu v Chlumci na Cidlinou konaného 4.7.2010. Zároveň ruší licence vydané na základě tohoto závodu.  
Zástupce Klubu chovatelů chrtů anglických dostihových plemen bude pozván na příští zasedání P ČMKU. 
Schváleno jednomyslně. 
 
Bod 5) Konání neschválené akce – Výstavní komise nesouhlasí s formulací, žádost Klubu chovatelů italských 
chrtíků byla koncipována jako žádost o pořádání výstavy při akci Krása a výkon, proti čemuž neměla Výstavní 
komise ani P ČMKU námitky. 

 
Zápis schválen jednomyslně s výjimkou formulace v bodě 5). 
 

 

7. Došlá pošta 
 

ad 14/7/10 Žádost Boxerklubu o finanční příspěvek na Středoevropskou výstavu a Výroční klubovou výstavu. 
Dle informace A. Karbana nemá výstava oficiální status evropské výstavy, nezadává se titul Evropský vítěz 
plemene – finanční příspěvky na tyto akce nejsou pro rok 2010 plánovány, příspěvek nelze poskytnout. 
I. Nováková se dotázala, za jakých podmínek se přiděluje pořádání Evropské příp. Středoevropské  výstavy 
pro plemeno. Ing. Lysák: Po dohodě o spolupořádání s ostatními evropskými státy. 

 
18:30 odchází Ing. J. Kubeš  

 
1/9/10 S. Suda – žádost o odbornou a právní radu při udělení 1. výkonnostní třídy Svazu záchranných brigád 

kynologů - P ČMKU projednalo a doporučuje žadateli splnit platné podmínky pro udělení 1. výkonnostní třídy  
Pro:  MVDr. L. Široký, M. Václavík, ing. R. Lysák, ing. J. Kubeš, A. Karban  
Zdržela se:  I. Nováková ,doporučuje požádat Svaz záchranných brigád kynologů o vyjádření 

 
2/9/10  Příprava založení samostatného klubu pro australské kelpie – P ČMKU bere na vědomí. 

 
3/9/10 Úspěch české ekipy na Mistrovství Evropy v coursingu ve Francii – P ČMKU děkuje za vzornou reprezentaci, 

bude zaslán děkovný dopis 
Zodpovídá: MVDr. L. Široký  

 
4/9/10 Vyjádření O. Dolejšové k rozhodnutí Dozorčí rady ČMKU ve věci sporného vyloučení členky Japan klubu 

z tohoto klubu – P ČMKU bere na vědomí 
 

5/9/10 P ČMKU jednomyslně schvaluje tyto výjimky při inseminacích: 
o Barzoj, fena Hanaczka Biskupstwo (CMKU/B/2767/08/10) x pes Teine Fiddler at Tarasov (Švédsko) 
o Pudl královský hnědý, fena Abby Brown Lady Sorbonna (ČLP/P/15434) x pes Nero-Dandy-Lion’s 

(Švédsko) 
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Krytí musí být v souladu s předpisy příslušných chovatelských klubů. 
 

 
6/9/10 Žádost Saluki klubu o pořádání Středoevropské speciální výstavy chrtů v r. 2012 

 Schváleno jednomyslně. 
 

 Pověření na výstavy – do pověření doplnit možnost kontroly výstavy kterýmkoli pověřeným členem P ČMKU. 
Schváleno jednomyslně.  
 
 
 

 

USNESENÍ 
 

194/09/10 Akita Inu Czech Club byl přijat pod číslem 5027 za prozatímního člena ČMKU jako chovatelský klub 
pro plemeno akita inu. 

 
195/09/10 Cocker Club CZ byl přijat jako chovatelský klub Českomoravské kynologické jednoty pro plemeno 

anglický kokršpaněl.  
 
196/09/10 Změny řádů a směrnic a důležitých záležitostí týkajících se provozu plemenných knih budou 

rozesílány všem pracovištím plemenných knih písemně s razítkem ČMKU.  

 

197/09/10 Změna  Výstavního řádu ČMKU, článek 14, bod k),  od 1.1.2011 

Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. 

Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno 

je pouze česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu 

než je nezbytné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení 

psa z účasti na výstavě. 

 

198/09/10 P ČMKU schvaluje tyto mezinárodní rozhodčí: Jaroslava Drožová 
Ing. Jiří Novotný 

 
199/09/10 P ČMKU schvaluje tyto skupinové rozhodčí:  Lenka Frnčová – V. skupina FCI 

Luděk Müller – VII. skupina FCI 
 

200/09/10 P ČMKU odebírá tyto tituly: 
Border Kolie Diego Tender Flash  - CAC z MVP v Litoměřicích 22.5.2010 
Groenendal Althaea Ananké Hvězdná laguna – CAJC a Nejlepší mladý z NVP v Brně 17.10.2009 
Německý ovčák Ajla z Kovárny u zámku – CAC a Národní vítěz z NVP v Klatovech 5.6.2010 
Německý ovčák Engima Mo-Vake – res.CAC z NVP v Klatovech 5.6.2010 
 

 
201/09/10 Změna přílohy k výstavnímu řádu ČMKU – plemeno pumi, změna barvy fawn na plavá  
 
202/09/10 P ČMKU anuluje výsledky coursingu v Chlumci na Cidlinou konaného 4.7.2010. Zároveň ruší licence 

vydané na základě tohoto závodu. 
 
203/09/10 P ČMKU pozastavuje účast Ivetě Kunclové (vystavování psů vlastních i pro jiné) na všech výstavách 

konaných v ČR pod záštitou ČMKU po dobu jednoho roku s platností od  1.1.2011 z důvodu 
hrubého porušení Výstavního řádu (článek 14 povinnosti vystavovatele, písmeno a,b,) v souladu se 
zněním článku 18, odstavec 2. 
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Zasedání ukončeno:   19:00 
Příští zasedání:   V úterý 26.10.2010 od 10:00 
Zapsala:    Ivana Jarošová 
Za správnost:   MVDr. L. Široký   

 
 


