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Zápis č. 16 
z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU)  

dne 28.6.2012, Praha 7 
 
Přítomni:  
P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Kašpar, A. Karban od 10:30, Ing. R. Lysák, I. Nováková J. 

Kudrnáčová, M. Václavík, B. Uchytil 
Tisková mluvčí  Bc. V. Tichá  
DR: H. Matějeková  
 
 
Program: 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání  

2. Zprávy z komisí ČMKU 

3. Došlá pošta 

4. Různé 

 
 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání 
 
 

 Sjednocení místa chovu s místem výkonu rozhodčího A. Polgára v souladu s řády FCI – sekretariát se spojil 
se srbskou střešní organizací, dosud bez odezvy. Sekretariát zaurguje. 

 

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

Web: www.2014eurodogshow.cz 
Texty připraví Propagační komise ve spolupráci s I. Novákovou, úkol trvá  
Na jednání P ČMKU se dostavil Ing. P. Čapek, představil vzhled nového webu a seznámil s jeho ovládáním. 
 
Rozhodčí: Administrativní zpracování návrhů rámcově dokončeno, členové P ČMKU podají do příštího zasedání své 
návrhy. Pozvaný rozhodčí nesmí posuzovat stejné plemeno, které posuzoval na poslední Světové a Evropské výstavě. 
 
Rozpis činností – vypracoval MVDr. L. Široký, připraveno, je třeba doplnit jména a termíny, úkol trvá. 
 

 Dogoffice 
Na jednání P ČMKU se dostavil Ing. P. Čapek a představil novou funkcionalitu monitoringu činností 
zaměstnanců ČMKU a pracovníků užívajících systém DO. 
Přístup do reportů: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, Ing. R. Lysák, M. Kašpar, zástupci DR (určí DR) 
 

7/12/11 Žádost o rebonitaci brazilské fily Rajavi do Fortal do Fila (stížnost na chybné přeměření při bonitaci) – P 
ČMKU pozvala majitelku feny na dnešní termín k oficiálnímu přeměření feny.  Majitelka účast na přeměření 
odmítla. P ČMKU bere na vědomí.  
P ČMKU prošetřilo normativy klubu - bylo zjištěno, že nedošlo k jejich porušení. Stěžovatelům bude 
odeslána kopie vyjádření majitelky feny. 
Ing. R. Lysák navrhuje, aby se pro tuto fenu uvolnilo vydávání tetovacích čísel bez přeměření. O tomto 
návrhu se nehlasovalo. 

 Čísla zápisu na případný vrh feny mohou být vydána až po provedeném komisionálním přeměření. 
Definitivní rozhodnutí o chovnosti feny přísluší výhradně chovatelskému klubu. 

 
1/2/12 Žádost o pozastavení činnosti Whippet klubu – zástupci všech 3 klubů pro plemeno vipet byli pozváni na 

schůzku, na které uzavřeli a podepsali konečnou dohodu o jednotných chovných podmínkách. Kopii zápisu a 
dohody obdrží obě pracoviště plemenné knihy spravující plemeno vipet.  

http://www.2014eurodogshow.cz/
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 Ukončeno. 
 

Výročí ČMKU  
Pamětní bronzové medaile ČMKU - došlo cca 100 návrhů, výběr bude proveden na příštím zasedání v souladu 
s rozhodnutím z minulého jednání. 
 

 Zapracovat do Zápisního řádu ČMKU vysvětlení některých kynologických pojmů a dopracovat definice 
způsobů vedení chovu. Práce na terminologii a na kompletní revizi Zápisního řádu probíhá ve spolupráci Bc. 
V. Tiché s RPK. 

 

 I. Nováková prostudovala výpis střediska 960 - Evropská výstava - účtováno v pořádku, některé položky je 
nutné zrevidovat úkol trvá, prověří I. Jarošová  

 

 Změny v účetnictví – ČMKU zkontaktuje daňového poradce, aby zpracoval standardní formuláře a metodiku 
pro ČMKU i její členské subjekty, které uzavírají DPP a DPČ - na zadání se pracuje, termín do 31. 7. 2012 

 

 Chov plemen ve více chovatelských klubech a systém přidělování speciálních výstav pro plemena, která jsou 
zastřešena ve více klubech - dopracovat tabulku všech plemen, která jsou zastřešena ve více klubech, 
v závislosti na odchovech. Sekretariát vyzval všechny pracoviště PK, aby dodaly počty odchovů rozdělené 
podle klubů k dalšímu zpracování. Výsledný systém bude řešit Výstavní komise ve spolupráci s I. Novákovou, 
úkol trvá   

 
Ad Dozorčí rada: 

 DR žádá, aby P ČMKU stanovilo pevný termín pro bývalou účetní k předání účetních výsledků do r. 2011 – 
veškeré účetní doklady byly předány 1. 6. 2012 za přítomnosti Ing. J. Kubeše, Ing. D. Juřicové a I. Jarošové  

 

 Problematika stížností na Klub chovatelů málopočetných plemen psů – pověření zástupci P ČMKU a DR 
ČMKU (J. Kudrnáčová, Ing. J. Kubeš, P. Márová) se sejdou v období před příštím zasedáním P ČMKU. Tato 
skupina prošetří veškeré dosud došlé stížnosti + nové materiály z KCHMPP předložené k dnešnímu jednání. 

 
4/5/12 Žádost Samostatného klubu chovatelů a přátel českého strakatého psa o přijetí za chovatelský klub MSKS. 

P ČMKU zkonstatovalo, že klub nesplňuje podmínky Směrnice č. 9. Pokud budou podmínky v budoucnu 
splněny, je možné podat žádost znovu. Udělení výjimky ze Směrnice č. 9 P ČMKU jednomyslně neschvaluje.  
 

 Kontrola MVP v Litoměřicích - zprávu podal Ing. J. Kubeš. Závady nebo porušení Výstavního řádu ČMKU 
nebyly shledány. 
  

 

2. Zápisy z komisí 
 
Zápis z jednání Výstavní komise ze dne 5. 6. 2012    PŘÍLOHA 1 
Bod 2 Bude projednán na příštím zasedání P ČMKU po předložení specifikace zkoušek P ČMKU  
Bod 7 Bude projednán na příštím zasedání P ČMKU  
Bod 8 P ČMKU mění návrh Výstavní komise takto:  

Termín pro výstavy konané v lednu a únoru do 30.4 předchozího roku, pro ostatní výstavy: do 15.8 
předchozího roku. Kluby budou i nadále komunikovat s jednotlivými pořadateli (ČKS, ČMKJ, MSKS, KJČR). 

Bod 10 Bude součástí pověření 
Zápis schválen jednomyslně mimo bodů 2 a 7, bod 8 schválen s výše uvedenými úpravami. 
 
Žádosti o změny termínů/míst již schválených klubových akcí 
Schváleno jednomyslně 
 

Komise pro rozhodčí 
Komise pro rozhodčí předložila úpravy Řádu pro jmenování rozhodčích    PŘÍLOHA 4 
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P ČMKU navržené změny prodiskutovalo       
Komise pro rozhodčí předložila seznam garantů za přezkoušení  
P ČMKU jednomyslně schvaluje předložené změny řádu (s platností od 1. 1. 2013) i předložené garanty 
M. Kašpar nepřítomen 
 
Na základě úspěšně složených závěrečných zkoušek P ČMKU jmenuje tyto nové rozhodčí: 

příjmení Jméno Plemeno závěrečné praktické zkoušky 

Leinveber Tomáš 
americký stafordšírský 
teriér MVP Litoměřice 26. 05. 2012 

Eichacker, MVDr. Klára 
irský soft coated wheaten 
teriér 

Speciální výstava teriérů Lanškroun 
10.06.2012 

Schváleno jednomyslně 
Nepřítomen: M. Kašpar  
 
Rozšiřovací zkoušky pro toy foxteriéra dne 21. 6. 2012 splnili tito rozhodčí: 
Alena Auerbach, Bohuslava Švajdová, Iveta Nováková, Bc. Vladimíra Tichá 
Nové aprobace byly jednomyslně schváleny 
Nepřítomen: M. Kašpar  
 
Protokol z rozšiřovacích zkoušek 21. 6. 2012: 

příjmení Jméno Plemeno prospěl/neprospěl 

Brotánková, Mgr. Zuzana australský ovčák prospěla 

    bearded kolie prospěla 

Kliment Zdeněk Landseer prospěl 

Marušková Marie pyrenejský horský pes prospěla 

Kukla  Ladislav australský honácký pes prospěl 

    Šiperka prospěl 

Mayerová, Ing. Eva argentinská doga prospěla 

    španělský mastin prospěla 

Střalková, Mgr. Naděžda Puli prospěla 

Frnčová Lenka chesapeake bay retriever prospěla 

    německý křepelák prospěla 

    
nova scotia duck tolling 
retriever prospěla 

Kučerová Chrpová, 
Ing. Veronika Pudl prospěla 

Mudra  Antonín havanský psík prospěl 

Klírová, Ing. Naděžda Čivava prospěla 

    lhasa apso prospěla 

Janda Jiří appenzellský salašnický pes prospěl 

    entlebuchský salašnický pes prospěl 

    velký švýcarský salašnický pes prospěl 

 
Pro: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák, I. Nováková, B. Uchytil  
Zdržel se: A. Karban  
Nepřítomen: M. Kašpar  
Nové aprobace byly schváleny  
 
Žádost Ing. Františka Kordy o přidělení aprobace pro FCI skupinu VIII 
Schváleno jednomyslně 
 
Předběžný terminář: 
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25.10.2012 seminář pro čekatele, kteří neuspěli u zkoušek 
Závěrečné zkoušky pro čekatele cca na konci listopadu 
Přijímací zkoušky pro nové adepty přihlášené do 27.6.2012  v polovině prosince 2012, podle stávajícího řádu 
 
Nově přihlášení od data schválení úpravy řádu (tj. od 28.6.2012) budou postupovat již podle nového řádu platného 
od 1.1.2013. 
 

Zápis z jednání Komise pro chov a zdraví ze dne 11. 6. 2012  PŘÍLOHA 2 
Bod 2 M. Václavík navrhuje vyzvat kluby pro více plemen, které nemají na ČMKU dohodu o jednotných chovných 

podmínkách, aby tuto dohodu dodali. P ČMKU pověřuje DR ČMKU, aby prošetřila doložené dohody a 
poskytla sekretariátu k dispozici seznam chybějících dohod 

 Schváleno jednomyslně  
Bod 4 Sekretariát vyzve chovatelku, aby uvedla své záležitosti do souladu s řády FCI 
Zápis schválen jednomyslně 
 
ad RPK z 19.3. a 21.5.2012  
RPK žádá P ČMKU o povolení vydat PP vrhu narozenému v r. 2011 chovatelky E. Madziové, ke kterému již byly 
dodány urgované doklady. Podklady k vrhu jsou tímto kompletní. 
Schváleno jednomyslně 
 

Zápis ze zasedání Komise pro norníky FCI     PŘÍLOHA 3 
P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek je možné proplatit 
 
 

3. Došlá pošta  
 
1/6/12 Žádost o sponzoring české juniorské reprezentace na Mistrovství Evropy juniorů 2012 v agility – sekretariát 

informuje žadatelku, že P ČMKU bude projednávat pouze žádosti, které jsou řádně podány prostřednictvím 
zastřešujícího subjektu (Klub agility, ČKS) 

 
2/6/12 Žádost o povolení otevírat pracovní třídu pro plemeno bobtail – národní certifikát 
 Schváleno jednomyslně pro zkoušky ZPU1, FPr1, ZM 
 
3/6/12 Podnět k prošetření průběhu dostihu Velké ceny Mladé Boleslavi – P ČMKU předává Dostihové a 

coursingové komisi 
 
4/6/12 Informace Klubu chovatelů málopočetných plemen psů – požádáno o registraci ochranné známky s 

všeobecným názvem plemene, ČMKU vznese námitku na Úřad průmyslového vlastnictví  
 
5/6/12 Žádost Klub chovatelů málopočetných plemen psů o zastřešení plemene tornjak – k žádosti nebyla 

přiložena žádost majitele a PP dovezeného jedince. ČMKU vstoupí do jednání s Klubem málopočetných 
dogovitých plemen psů, kam by plemeno tornjak svým zařazením příslušelo.   

 
6/6/12  Žádost o stanovisko pro chovatele, stížnost na činnost Klubu přátel psů pražských krysaříků – uvedené 

případy chybných postupů v klubové agendě přísluší k řešení dozorčímu orgánu klubu.  
ČMKU není kompetentní k řešení případů pomluv na veřejných sociálních sítích, tyto případy byly správně 
předány Policii ČR.   

 
7/6/12 P ČMKU jednomyslně schvaluje tuto výjimku při inseminací:  

Clumber španěl, fena Eliška Czech Beauty z Rajšlu (ČLP/CS/264) x pes Marshai’s SG Flaing Spyce Wind 
(Švédsko)  

 Krytí musí být uskutečněno v souladu se všemi předpisy příslušných chovatelských klubů a ČMKU. 
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4. Různé 
 

 Český šampion práce – ČKS navrhuje, aby se z původní směrnice vyjmul seznam jednotlivých plemen, která 
mohou obdržet CACT. P ČMKU souhlasí. 
Návrh I. Novákové na rozdělení titulu Český šampion práce: CHP z loveckého výkonu, CHP z pracovního 
výkonu, CHP záchranář – řád pro další jednání zpracuje A. Karban a Bc. V. Tichá 
 

 M. Václavík – dotaz na informace o personálním auditu, informace podala I. Jarošová   

 Návrh M. Václavíka návrh na přesun skupiny FCI X. na NVP a MVP ze soboty na neděli – z důvodu velkého 
obsazení v sobotních závěrečných soutěžích doporučit pořadatelům, aby využili možnosti přesunout skupinu 
FCI X. na neděli 
Schváleno jednomyslně. 
 

 M. Václavík – čekatelka pí. Skok – hospitace provedeny zde, umožnit provést závěrečné zkoušky v ČMKU   
Schváleno jednomyslně 
 

 Z. Jílková splnila podmínky pro posuzovatele BIS  
Schváleno jednomyslně 
 

 Vypracována metodika k posuzování soutěží – doplnit údaje ze zprávy FCI 
 
 

USNESENÍ 
  
79/6/12 P ČMKU schválilo změnu Směrnice pro delegování rozhodčích čl. 1, bod c), s okamžitou platností: 

výstavy mezinárodní a národní – chovatelskému klubu pro dané plemeno. Návrhy rozhodčích zasílají 
pověření zástupci klubů písemně přímo pořadateli národní a mezinárodní výstavy, a to nejpozději 30.4. 
předchozího roku pro výstavy konané v lednu a v únoru a nejpozději 15.8. pro ostatní výstavy. Formulář 
pro návrh rozhodčích je ke stažení k dispozici na stránkách ČMKU. Kluby mohou jednoho rozhodčího na NVP 
a MVP pro jedno plemeno v jedné výstavní sezóně navrhnout maximálně dvakrát (viz. Výstavní řád, čl.9, bod 
d.) 

 
 
80/6/12 P ČMKU schválilo tyto změny Řádu pro jmenování rozhodčích (viz příloha), s platností d 1.1.2013: 
 čl. 4, bod 1 b 
 čl. 4, bod 2, 3, 4 
 čl. 6, bod b 
 
81/6/12 P ČMKU schvaluje tyto nové rozhodčí: 

Příjmení jméno plemeno 

Leinveber Tomáš 
americký stafordšírský 
teriér 

Eichacker, MVDr. Klára 
irský soft coated wheaten 
teriér 

 
82/6/12 P ČMKU schvaluje tato rozšíření aprobací: 

Příjmení jméno plemeno 

Brotánková, Mgr. Zuzana australský ovčák 

    bearded kolie 

Kliment Zdeněk landseer 

Marušková Marie pyrenejský horský pes 

Kukla  Ladislav australský honácký pes 

    šiperka 
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Mayerová, Ing. Eva argentinská doga 

    španělský mastin 

Střalková, Mgr. Naděžda puli 

Frnčová Lenka chesapeake bay retriever 

    německý křepelák 

    
nova scotia duck tolling 
retriever 

Kučerová Chrpová, 
Ing. Veronika pudl 

Mudra  Antonín havanský psík 

Klírová, Ing. Naděžda čivava 

    lhasa apso 

Janda Jiří appenzellský salašnický pes 

    entlebuchský salašnický pes 

    velký švýcarský salašnický pes 

 
83/6/12 P ČMKU schvaluje aprobaci na plemeno toy foxteriér pro rozhodčí:  

Alena Auerbach, Bohuslava Švajdová, Iveta Nováková, Bc. Vladimíra Tichá 
 
84/6/12 P ČMKU schvaluje Ing Františka Kordu jako skupinového rozhodčího pro FCI skupinu VIII 
 
85/6/12 P ČMKU schvaluje možnost otevírání pracovní třídy pro plemeno bobtail až po národní výstavy na zkoušky 

ZPU1, FPr1, ZM 
 
86/6/12 P ČMKU uděluje Zdence Jílkové aprobaci pro posuzování BIS 
 
 
 
Zasedání ukončeno:   16:00 
Příští zasedání: čtvrtek 9.8.2012 od 12 hod ve Zbraslavi u Brna/společné P ČMKU a DR ČMKU/ 
Zapsala:    Ivana Jarošová 
Za správnost:   MVDr. L. Široký   


