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Zápis č. 14 
z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU)  

dne 26. 4. 2012, Praha 7 
 
Přítomni:  
P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Kašpar, A. Karban od 11:15, Ing. R. Lysák, I. Nováková J. 

Kudrnáčová, M. Václavík, B. Uchytil 
Tisková mluvčí  Bc. V. Tichá  
DR: Ing. R. Fiala (přerušení od 11:30 do 13:30) 
 
 
Program: 

1. Zprávy z komisí ČMKU 

2. Kontrola zápisu z minulého zasedání 

3. Došlá pošta 

4. Různé 

 
 

1. Zprávy z komisí 
 

Výstavní komise ze dne 5. 4. 2012     PŘÍLOHA 1   
Z důvodu závažných pochybení proti Výstavnímu řádu ČMKU v posledních ročnících krajské výstavy Klubu chovatelů 
málopočetných plemen psů P ČMKU vyslovuje zákaz s konáním této výstavy v r. 2013  
Zápis schválen jednomyslně 
 
 

Komise pro rozhodčí ze dne 8. 3. 2012     PŘÍLOHA 2 
Body 1,2,3 schváleny na minulém zasedání 
 
ad 8) Ing. R. Lysák navrhuje, aby P ČMKU rozhodčího přijalo s podmínkou, že dluh bude uhrazen. P ČMKU nesouhlasí 
a trvá nejprve na vyrovnání pohledávky dle návrhu Komise pro rozhodčí  
 
ad 11) Vícebarevný pudl – bude projednán na příštím zasedání, o vyjádření bylo požádáno VDH 
 
ad 12) Psychologické testy – P ČMKU projedná do konce 6/2012 
 
ad 13) Komise pro rozhodčí vypracuje metodiku pro praktické zkoušky při rozšiřování. Při žádosti o celou skupinu je 
nutné proškolení garantem, který svým podpisem stvrzuje, že je rozhodčí připravený ke zkoušce. 
P ČMKU pověřuje Komisi pro rozhodčí k vypracování změn řádu v oblasti rozšiřování aprobací, termín: do příštího 
zasedání. 
 
Zápis schválen jednomyslně 
 

 Rozhodčí A. Polgár bude pozván na projednání jeho působiště v souladu s řády FCI 
 
Seznam čekatelů, kteří splnili závěrečné praktické zkoušky: 

příjmení jméno plemeno závěrečné praktické zkoušky 

Pospíšilová, Ing. Dana welššpringršpaněl MVP Č. Bud. 31. 3. 2012 

Rybárová, Mgr. Václava ruský toy MVP Č. Bud. 01. 04. 2012 

Kašpar, Mgr. Radim anglický kokršpaněl NVP Ostrava 14. 04. 2012 

Matouš František německý ovčák NVP Ostrava 14. 04. 2012 

Ulrichová Plisková Petra pudl NVP Ostrava 15. 04. 2012 
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P ČMKU bere na vědomí a jmenuje tyto čekatele rozhodčími z exteriéru ČMKU. 
 

Zápis ze zasedání Dostihové a coursingové komise ze dne 1. 4. 2012 PŘÍLOHA 3 
Zápis z mítinku ze dne 1. 4. 2012     PŘÍLOHA 4 
ad 2) Žádost o půjčku 10000,- Kč na nákup triček, půjčka bude hrazena výtěžkem z prodeje. 
Schváleno jednomyslně. 
 
ad 5)  Změna delegáta do Dostihové komise FCI – Ing. Veronika Kučerová Chrpová 
Schváleno jednomyslně 
 
Předseda DaCK požádal P ČMKU, zda by vyhlášení dostihových vítězů za uplynulé období mohlo být součástí akce 
Šampion šampionů.  
Schváleno jednomyslně. 
 
P ČMKU jednomyslně schvaluje zápis z DaCK a mítinku. A. Karban nepřítomen. 
 
P ČMKU bere na vědomí zápis kontrole dráhy. 
 

FCI komise pro britské ohaře 
ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek může být proplacen. 
 
 

2. Kontrola zápisu z minulého jednání 
 
5/1/12  Stížnost rozhodčího J. Marka – P ČMKU předvolává rozhodčího J. Marka na základě jeho vyjádření 

v dopisech na jednání příštího P ČMKU.   
 

Evropská výstava 2014 
Evropská výstava + národní výstava proběhne v termínu 23. -26. 10. 2014 (čt, pá, so, ne) 

 
Změna: MVDr. L. Široký navrhl P ČMKU, že po na EV budou vystavována FCI neuznaná plemena.  
Schváleno jednomyslně 

Web: www.2014eurodogshow.cz 
Spolupráce I. Nováková s propagační komisí -  sladění s programátorem. Výstavbu stránek zahájit hned, sekretariát 
požádá webmastera aby k příštímu jednání P ČMKU předložil základní náhled 
 
Rozpis činností – vypracoval MVDr. L. Široký, připraveno, je třeba doplnit jména a termíny, úkol trvá. 
 

 Dogoffice 
20. 3. 2012 proběhla schůzka s programátorem 
 

7/12/11 Žádost o rebonitaci brazilské fily – P ČMKU obdrželo od ČMKJ normativy FBC. P ČMKU pozve chovatelku na 
oficiální přeměření. Zápisová čísla budou vydána po provedeném přeměření. 
Pro:  MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák, B. 

Uchytil   
Zdržela se:  I. Nováková  

 
1/2/12 Žádost o pozastavení činnosti Whippet klubu - na základě nových skutečností prodlužuje termín dodání 

dohody o jednotných chovných podmínkách podepsané všemi kluby do 30. 4. 2012, podepsaná dohoda 
nebyla k dnešnímu dni předložena. 

 
e 
 

http://www.2014eurodogshow.cz/
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7/2/12  Žádost o prověření souladu postupu SZBK ČR s normativy ČMKU a FCI - řeší Dozorčí rada ČMKU, P ČMKU 
informovalo předsedu DR o svém doporučení pozvat k osobnímu jednání p. Sedláka a p. Sudu  
 

 ČMKU upozorní Veterinární komoru, aby veterinární lékaři vždy MVDr. L. Široký osobně projednal 
s prezidentem KVL povinné potvrzení provedeného rentgenu do PP razítkem a důsledné kontroly identity 

snímkovaných jedinců.       PŘÍLOHA 5 
 
 

Výročí ČMKU  
Sekretariát oslovil kluby, aby zaslaly návrhy významných kynologických osobností, které by mohly obdržet pamětní 
bronzovou medaili vydanou k příležitosti tohoto jubilea. Návrhy včetně zdůvodnění je třeba zaslat na sekretariát 
ČMKU do 15. 5. 2012. 
 
Bylo vytvořeno logo k 20. výročí ČMKU pro materiály ČMKU v r. 2012. Umístěno i na webu ČMKU. 

 

 Zapracovat do Zápisního řádu ČMKU vysvětlení některé kynologické terminologie a dopracovat definice 
způsobů vedení chovu. Práce na terminologii probíhá; I. Nováková navrhuje, aby se Bc. V. Tichá zúčastnila 
RPK a zkonzultovala používanou terminologii. Úkol trvá  

 
1/3/12 P ČMKU schvaluje změny termínů MVP z důvodu neschválení původních termínů FCI: 

 

2013 2014 
kde pořadatel 

od do od do 

30.3. 31.3.     České Budějovice ČMKJ 

  30.8. 31.8. Mladá Boleslav Interdog KJČR 

 

2/3/12 Pozastavení chovatelské stanice Brakemon - ve věci byla podána 2 trestní oznámení. Sekretariát obdržel 
další oficiální podklady od svědkyně a plemenné knihy. Pozastavení chovatelské stanice trvá. 

 
4/3/12 Stížnost Klubů chovatelů německých krátkosrstých ohařů na nedodržování dohody o podmínkách zařazení 

do chovu plemene NKO – P ČMKU obdrželo vyjádření a podklady od obou chovatelských klubů pro plemeno 
NKO, kterým bylo zasláno upozornění na porušení dohody. Zaslané materiály dokládaly pochybení i u klubu, 
který podával stížnost. P ČMKU konstatuje, že k porušení dohody došlo na všech stranách. Dohoda 
podepsaná mezi kluby je závazná a je třeba dbát na její důsledné dodržování. V tomto smyslu budou kluby 
informovány. 
Schváleno jednomyslně 

 
7/3/11  Žádost Klubu novofundlandský pes o stanovení jednotných chovných podmínek – problematika již byla 

několikrát řešena, úkol trvá, odpověď J. Kudrnáčové bude zaslána v příštím týdnu 
 

 I. Nováková navrhla pozvat předsedkyni Ekonomické komise po uzavření 1. čtvrtletí  
Ekonomická komise bude zasedat 22.5 2012  
P ČMKU souhlasí  

 

 Nováková požádala o podrobný výpis střediska 960 - Evropská výstava, vyžádá sekretariát u Ing. Bauerové  
 

 Kontrola NV Ostrava – provedl Ing. R. Fiala, zápis předložen, nebyly shledány žádné závady ani porušení řádů. 
Velmi kladné hodnocení. 

 
 

Informace z DR 
 
Ing. R. Fiala seznámil P ČMKU s případy, které řeší DR 
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 Stížnost na směrnici pro uznávání chovatelských klubů: 
DR konstatuje: Nebyl dodržen termín pro nabytí platnosti směrnice dle usnesení VH 
DR doporučuje, aby byly přehodnoceny počty členů a chovných jedinců v závislosti na připomínkách 
chovatelských klubů. 
 

 Změny v účetnictví – ČMKU zkontaktuje daňového poradce, aby zpracoval standardní formuláře a metodiku 
pro ČMKU i její členské subjekty, které uzavírají DPP a DPČ 

 

 V souvislosti s projednávanou problematikovu chovu plemen ve více chovatelských klubech zpracuje I. 
Nováková ve spolupráci s I. Jarošovou systém přidělování speciálních výstav pro plemena, která jsou 
zastřešena ve více klubech  

 
 
 

3. Došlá pošta   
 

 
ad VK z 18.8 2011  

Informace Klubu chovatelů jezevčíků o způsobu udělování titulu Český šampion – P ČMKU bere na vědomí, 
sekretariát ČMKU bude postupovat při udělování titulu způsobem, který potvrdil klub. 

 
15:30 odchází M. Kašpar  
 
1/4/12 Žádost o zastřešení plemene Biewer Yorkshire prostřednictvím ČMKU – předseda ČMKU osloví předsedu 

VHD s žádostí o vyjádření k zastřešení plemene  
 
2/4/12 Žádost ČMKJ o zastřešení nově dovezeného plemene frízský ohař prostřednictvím Klubu dlouhosrstých 

ohařů a ČMKJ 
Schváleno jednomyslně  

 
3/4/12 Žádost ČMKU o schválení termínů MVP v Českých Budějovicích 2014 ve dnech 26. -27. 4. 2014 a 20. -21. 9. 

2014 
Schváleno jednomyslně, podléhá schválení FCI 

 
4/4/12 Žádost Klubu chovatelů málopočetných plemen psů o poskytnutí materiálů týkajících se sebaceózní 

adenitidy u plemene akita inu. P ČMKU konstatuje, že ČMKU není oprávněna předávat materiály třetím 
osobám a doporučuje KCHMPP, aby je vyžádal přímo u autora. 
Schváleno jednomyslně  

 
5/4/12 Žádost Klubu chovatelů málopočetných plemen psů o stanovisko ve věci přečipování jedince s nečitelným 

čipem – P ČMKU konstatuje, že pokud dochází k pochybnostem v identitě bonitovaného jedince, je klub 
oprávněn nařídit zkoušku paternity. 
Schváleno jednomyslně  

 
6/4/12 Žádost o schválení CACT a CACIT pasteveckých akcí  

Schváleno jednomyslně – schválení CACIT podléhá schválení FCI 
 
7/4/12  Stížnost na nerespektování Národního dostihového a coursingového řádu dostihovou dráhou v Lednici – 

tento řád je závazným předpisem pro všechny dráhy pořádající dostihy pod záštitou ČMKU. Sekretariát 
ČMKU bude informovat zástupce DD v Lednici, že v případě nedodržování řádu bude dráze odebráno 
oprávnění pořádat bodovací a národní dostihy. 

 
8/4/12 Otevřený dopis o porušení řádu Klubu chovatelů jezevčíků ČR – P ČMKU postupuje ČMKJ a žádá ČMKJ o 

zaslání výsledku šetření. 
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9/4/12 Žádost o výjimku při inseminaci při prvním krytí: 

 Stafordšírský bulteriér; fena Love Girl of Eilatan (CMKU/SBT/4611/10); pes Tillcarr Tillerman (RKF 
2956817) 

 Pudl střední bílý; fena Lucrétia Arcanus Iliria (CMKU/P/15383); pes Ole Mi Nino of Shikarah 
(Španělsko) 

Schváleno jednomyslně.  
Inseminace musí být uskutečněna v souladu s řády příslušných chovatelských klubů a ČMKU. 
 

10/4/12 Žádost o poskytnutí výpisu z plemenné knihy pro plemena ruský toy a malý kontinentální španěl (z důvodu 
splnění podmínky směrnice pro nové kluby) – P ČMKU pověřuje plemennou knihu, aby v těchto případech 
neposkytovala výpis, nýbrž pouze počty chovných jedinců; platí i pro případné další žadatele. 
Schváleno jednomyslně  

 
11/4/12 Žádost o přezkoumání doporučení Komise pro rozhodčí – Dr. Ovesná žádá o povolení nové skupiny 

k současným rozpracovaným skupinám. 
Pro:  Ing. R. Lysák, A. Karban  
Proti: MVDr. L. Široký, M. Kašpar, Ing. J. Kubeš M. Václavík, B. Uchytil 
Zdržely se: I. Nováková, J. Kudrnáčová  
Rozšiřování v nové skupině bylo zamítnuto. 
Ing. R. Lysák nesouhlasí s tím, aby nebylo rozhodčím umožněno rozšiřovat v nových skupinách 

12/4/12 Dodatečná žádost Klubu amerických stafordšírských teriérů o pořádání Klubové výstavy se zadáváním 
titulu Klubový vítěz 12. 5. 2012 v Podmitrově a Speciální výstavu 8. 9. 2012 v Teplicích 
Schváleno jednomyslně, standardní postup - v příštím roce nebude klub pořádat KV bez Klubového vítěze. 

 
13/4/12 Žádost ČMKJ o změnu termínu NV v Brně na 7. -8. 9. 2013 

Schváleno jednomyslně  
 
14/4/12 Žádost ČKS o konání 1. mezinárodní šampionátu v obedience se zadáváním CACIOB  

Schváleno jednomyslně  
Žádost Klubu Obedience CZ o dotaci na tuto akci – vzhledem k tomu, že se jedná o první akci tohoto druhu 
na území ČR, P ČMKU jednomyslně schvaluje mimořádnou dotaci ve výši 10 000,- Kč splatných proti faktuře 
 

15/4/12 Žádost ČMKJ o zastřešení nově dovezeného plemene griffon Korthals prostřednictvím Klubu bretaňských 
ohařů a ČMKJ 
Schváleno jednomyslně  

 
ad Usnesení č. 10 XI. VH ČMKU    

ČMKU obdrželo vyjádření ÚOHS k možným opatřením vůči chovatelům (členům i nečlenům), kteří 
nedodržují řády chovatelských klubů. Sekretariát rozešle dopis členským subjektům ČMKU na vědomí.  

        PŘÍLOHA 6 
 

4. Různé 
 

 Komise pro rozhodčí navrhuje P ČMKU uspořádat seminář pro čekatele, kteří neuspěli u zkoušek – P ČMKU 
souhlasí 
 

 P ČMKU děkuje za ukázky práce se psy Helppesu a Záchranné brigádě kynologů Praha na veletrhu For Pet 
 

 Dotaz na otevírání pracovní třídy pro non-FCI plemena na MVP – pracovní třídu na MVP je možné otevřít pro 
národní plemena uvedená ve Směrnici pro vystavování certifikátů, příloha 4, s vystaveným národním 
certifikátem – sekretariát rozešle všem pořadatelům MVP 

 

 Nové podmínky pro soutěž Pes roku ČMKU sekretariát zajistí zveřejnění na webu do 15. 5. 2012  
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USNESENÍ 
  
72/04/12 P ČMKU schvaluje tyto termíny MVP. Vyznačené termíny podléhají schválení FCI 
   

2013 2014 
kde pořadatel 

od do od do 

2.2. 2.2. 8.2. 8.2. Brno DuoCACIB ČMKU  

3.2. 3.2. 9.2. 9.2. Brno DuoCACIB ČMKU  

30.3. 31.3. 26.4. 27.4. České Budějovice ČMKJ 

4.5. 5.5.     Praha ČKS 

25.5. 26.5.     Litoměřice ČKS 

29.6. 30.6. 21.6. 22.6. Intercanis Brno ČMKJ 

24.8. 25.8. 30.8. 31.8. Mladá Boleslav KJČR 

5.10. 6.10. 20.9. 21.9. České Budějovice ČMKJ 

2.11. 2.11.     Praha ČKS 

3.11. 3.11.     Praha ČKS 

 
73/04/12 P ČMKU jmenuje do funkce tyto rozhodčí z exteriéru: 
 

příjmení jméno plemeno 

Pospíšilová, Ing. Dana welššpringršpaněl 

Rybárová, Mgr. Václava ruský toy 

Kašpar, Mgr. Radim anglický kokršpaněl 

Matouš František německý ovčák 

Ulrichová Plisková Petra pudl 

 
74/04/12 P ČMKU schvaluje půjčku pro DaCK ve výši 10 000,- Kč na nákup triček pro českou ekipu. 
 
75/04/12 P ČMKU schvaluje zastřešení plemen frízský ohař a griffon Korthals prostřednictvím ČMKJ. Číselné 

řady povede pracoviště PK 3.  
 
76/04/12 P ČMKU schvaluje předložené CACIT a CACT pastevecké akce. 
 
77/04/12 P ČMKU schvaluje změnu termínu NVP v Brně na 7. -8. 9. 2013 
 
78/04/12 P ČMKU schvaluje mimořádnou dotaci na 1. mezinárodní šampionát v obedience se zadáváním 

CACIOB ve výši 10 000,- Kč 
 
 
 
 
Zasedání ukončeno:   16:45 
Příští zasedání: čtvrtek 24. 5. 2012 od 10 hod  
Zapsala:    Ivana Jarošová 
Za správnost:   MVDr. L. Široký   


