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Zápis č. 22 
z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU)  

dne 17.1.2013, Praha 7 
 
Přítomni:  
P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák, I. 

Nováková od 10:30  
Omluven:  B. Uchytil 
Tisková mluvčí:  Bc. V. Tichá  
DR: omluvena  
 
Program: 

1. Kontrola zápisů ze zasedání č. 20 a 21   

2. Rozhodčí na výstavě ČMKU (A. Karban) 

3. Zprávy z komisí  

4. Došlá pošta 

5. Různé 

 
  

1. Kontrola zápisu z minulého jednání 

 
7/9/12 Chybně uvedený výsledek DLK na stránkách Fila Brasileiro Clubu - případ dosud nebyl uzavřen, P ČMKU 

obdrželo vyjádření předsedkyně FBC. a MVDr. L. Široký a M. Václavík projednají na zasedání KVL. 
 

 Výstavní komise vypracuje pro nadcházející výstavní sezónu tabulku ke kontrole dodržování pověření, 

členové Výstavní komise zkontrolují na jednotlivých MV a NV plnění pověření – úkol trvá  

 

 Stížnost na postup Revizní komise SZBK ČR žádost o nápravu – řeší DR, P ČMKU doporučuje DR ČMKU 

pozvat obě strany k osobnímu jednání - trvá 

 

11/11/12 Zrušení vratných poplatků za Velkou národní cenu - věcná oprava Výstavního řádu čl.6, bod 2 - 

patří k předchozí úpravě 

 

2. Rozhodčí na výstavě ČMKU – A. Karban  
 

A. Karban otevřel problém počtu zahraničních rozhodčích na výstavě ČMKU. Navrhuje, aby kluby, které navrhují 
zahraničního rozhodčího, zaslaly zároveň předběžný rozpočet na jeho náklady a zajistily si tlumočníka.  
P ČMKU bere návrh na vědomí a konstatuje, že konkrétních podmínky pro účast rozhodčích stanovují vždy 
organizátoři výstav v souladu se směrnicí pro delegaci rozhodčích. Pro další ročník výstavní výbor DuoCACIB 
projedná podmínky pro delegaci zahraničních rozhodčích s přihlédnutím k výše uvedeným návrhům. 
 
 

3. Zápisy z komisí 
 

Zápis z Komise pro rozhodčí  ze dne 6.12.2012 
P ČMKU schvaluje pozastavení činnosti rozhodčí Věry Veverkové – na ½ roku (1.2.2013 - 31.7.2013), sekretariát 
odešle pořadatelům  MVP a NVP.  
Zápis schválen jednomyslně 
 
Jednání s J. Kadlecem – Komise pro rozhodčí navrhuje vyslovit napomenutí 
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Schváleno jednomyslně 
 

Rozšiřovací zkoušky 20.12.1012 

příjmení jméno plemeno prospěl/neprospěl 

Blatoňová, Ing Hana německý špic omluvena 

Fiala, Ing. Radim stafordšírský bulteriér prospěl 

Frnčová Lenka anglický špringršpaněl prospěla 

    welššpringršpaněl prospěla 

    portugalský vodní pes prospěla 

Frolíková Veronika greyhound prospěla 

Čermáková Michaela japan chin prospěla 

Daňková, Ing. Jana skotský teriér prospěla 

    west highland white teriér prospěla 

Jemelková  Simona havanský psík neprospěla 

    malý kontinentální španěl neprospěla 

    ruský toy prospěla 

Jindřichovská, Ing. Jarmila clumber španěl prospěla 

    německý křepelák prospěla 

    welššpringršpaněl prospěla 

Klírová, Ing. Naděžda bostonský teriér prospěla 

Maślanka, MUDr. Tadeáš dalmatin prospěl 

    porcelaine prospěl 

    rhodéský ridgeback prospěl 

Nehyba  Oldřich německý ohař dlouhosrstý prospěl 

    malý münsterlandský ohař prospěl 

    velký münsterlandský ohař prospěl 

Ovesná, RNDr. Jaroslava dandie dinmont teriér prospěla 

    australský teriér prospěla 

Seidlová Renata sibiřský husky prospěla 

    samojed prospěla 

    grónský pes prospěla 

Švec, MVDr. Jaroslav beagle prospěl 

    velký vendéeský baset prospěl 

Kubeš Robert border teriér prospěl 

    Jack Russell teriér prospěl 

    Parson Russell teriér prospěl 

Grygarová Alexandra australský teriér prospěla 

    yorkšírský teriér prospěla 

    havanský psík prospěla 

Ing. Kučerová 
Chrpová Veronika saluki prospěla 

    irský vlkodav prospěla 

P ČMKU jednomyslně schvaluje rozšíření aprobací rozhodčích, kteří při zkoušce prospěli. 
 

Vstupní zkoušky adeptů 12.12.2012 

jméno, příjmení plemeno prospěl/neprospěl 

Cepková Renata landseer prospěla 

Faitová Jitka yorkshire teriér omluvena 

Gogolínová Jitka kolie dlouhosrstá prospěla 



 3 

Haldová Jana argentinská doga omluvena 

Illová Monika jezevčík prospěla 

Ing. Jelínková Hrdličková Edita italský  corso pes prospěla 

MVDr. Kotoučová  Štěpánka šarplaninec neomluvena 

Matoušková Tereza kolie dlouhosrstá prospěla 

MUDr. Mozíková Petra jezevčík prospěla 

Lucie Petrová yorkshire teriér prospěla 

Plundra Milan svatobernardský pes prospěl 

Svatoň Jiří německý ovčák prospěl 

Mgr. Svobodová Lenka jezevčík prospěla 

 

Vstupní zkoušky adeptů 13.12.2012 

jméno, příjmení plemeno prospěl/neprospěl 

Bejček Miroslav pointer omluven 

Beníček Libor slovenský kopov neprospěl 

Coubalová Dagmar dalmatin neprospěla 

Dreslerová Šárka šeltie prospěla 

Ing. Homola Jan  slovenský kopov neprospěl 

Králíčková Jitka briard neprospěla 

Kunt Libor anglický setr neprospěl 

Lanková Sylva shih-tzu neprospěla 

Ing. Lysák Radovan aljašský malamut prospěl 

Pražan Petr labradorský retriever neprospěl 

Semeráková Michaela sibiřský husky prospěla 

Sehnalíková Soňa labradorský retriever neprospěla 

Studýnka Jiří německý krátkosrstý ohař omluven 

 

Vstupní zkoušky adeptů 20.12.2012 

jméno, příjmení plemeno prospěl/neprospěl 

Ing. Martin Böhm jezevčík prospěl 

Gabriela Pavlíčková tosa inu prospěla 

P ČMKU schvaluje jednomyslně výsledky vstupních zkoušek. 
 
 
Komise pro rozhodčí žádá o jmenování těchto skupinových rozhodčích 

Milan Krinke – FCI sk. I 
Petra Márová – FCI sk. I 
Iveta Nováková – FCI sk. III 
Hana Vojáčková – FCI sk. III 
Schváleno jednomyslně 
 

Závěrečné praktické zkoušky čekatelů sobota 05.01.2013 

příjmení jméno plemeno prospěl/neprospěl 

Vysloužil Emil český fousek prospěl 

neděle 06.01.2013 
   příjmení jméno plemeno prospěl/neprospěl 

Jonasová Lea německý špic prospěla 

 
P ČMKU jmenuje výše uvedené čekatele národními rozhodčími ČMKU. 
Schváleno jednomyslně 
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 Žádost RNDr. Ovesné o možnost rozšiřovat na jezevčíky mimo rozpracovanou skupinu teriérů 
Komise pro rozhodčí navrhuje vydat hospitační listy na jezevčíky po dokončení FCI skupiny III. 
Pro:  Ing. J. Kubeš M. Kašpar, A. Karban, M. Václavík  
Proti: MVDr. L. Široký, Ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová 
Zdržela se: I. Nováková  
Návrh Komise pro rozhodčí byl přijat. 

 

 Informace švédského KC o nevhodném chování rozhodčího K. Hořáka na výstavě ve Švédsku. 
P ČMKU žádá Komise pro rozhodčí, aby v této věci zahájila s K. Hořákem řízení. 

 
 

Zápis z Rady plemenných knih ze dne 14.1.2013    PŘÍLOHA 1 
Chovnost z Francie – bude poslána další urgence, na vědomí FCI 
Zápis schválen jednomyslně 
 

Zpráva ze zasedání CdL FCI       PŘÍLOHA 2 
P ČMKU bere na vědomí 
 

Zpráva ze soutěže Eukanuba World Challenge      PŘÍLOHA 3 
P ČMKU bere na vědomí 
 
2/3/12 Žádost p. Popkové o obnovení činnosti CHS Brakemon – chovatelka bude pozvána před příštím zasedáním P 

ČMKU k osobnímu jednání. Zápis štěňat na CHS Brakemon není prozatím možné obnovit.  
Schváleno jednomyslně 

 
ad KCHMPP  
KCHMPP žádá o zaslání zprávy DR ČMKU o šetření z VH KCHMPP. DR má v rámci ČMKU specifické postavení a P 
ČMKU nemá oprávnění poskytovat její materiály. Předává žádost KCHMPP přímo DR. 
 
Ad VK 
Žádost KCHMPP o přehodnocení rozhodnutí o zákazu oblastní výstavy – v žádosti uvádí, že výstava byla považována 
za krajskou klubovou. Klub však žádal pouze o krajskou a jako taková byla evidována.  
Povolit oblastní výstavu v r. 2013: 
Pro: MVDr. L. Široký, M. Václavík, J. Kudrnáčová, A. Karban, Ing. J. Kubeš   
Proti: Ing. R. Lysák  
Zdrželi se: I. Nováková, M. Kašpar 
Ing. R. Lysák na této akci provede kontrolu. 
 

Šampion práce ČMKU       PŘÍLOHA 4 
P ČMKU souhlasí s předloženým návrhem s platností od 1.4.2013, bude doplněn bod s přechodnými ustanoveními. 
Přílohy byly dodány pro lovecký výkon, obedience a všestranný výcvik, ostatní subjekty přílohy nedodaly. Sekretariát 
znovu přílohy vyžádá; nebudou-li dodány do data nabytí platnosti řádu, nebude možné vystavit titul Šampion práce 
pro neuvedené pracovní činnosti. 
 

XII. valná hromada ČMKU 
Proběhne 16.3.2013 v Top hotelu 

 P ČMKU schválilo program VH a Jednací řád VH 

 Na VH budou přijati delegáti zaslaní na sekretariát ČMKU nejpozději s poštovním razítkem 16. 1. 2013 nebo 
e-mailem zaslaným do 16. 1. 2013 

 Usnesení z minulé VH zkontroluje: Ing. R. Lysák  
Kontrola materiálů: Předseda + místopředsedové 
Žádosti o členství zkontroluje: J. Kudrnáčová  
Ekonomická zpráva: Vypracuje předsedkyně Ekonomické komise 

 Zprávy komisí: Doručit do 15. 2. 2013, sekretariát vyzve předsedy komisí 
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4. Doručená pošta 
 
1/1/13 Spor v pořadatelství MR v agility sheltií – P ČMKU pověřuje ČKS, aby nastavil pravidla v pořádání MR. P 

ČMKU podporuje tu variantu, aby o MR pro plemeno rozhodovaly příslušné kluby pro daná plemena. 
 
2/1/13 Stížnost KCHMPP na postup plemenné knihy při odmítnutí přeregistrace v době pozastavení chovatelského 

servisu KCHMPP a na postup Border Collie Clubu ČR při uchovňování  
- P ČMKU konstatuje, že PK postupovala zcela v souladu s pozastavením chovatelského servisu a k pochybení 

nedošlo.  
- proces uchovnění je ukončen přeregistrací na PK, fena splňovala podmínky KCHMPP, ale nebyla registrována 

PK. K pochybení ze strany BCCCR nedošlo. 
Pro: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, Ing. R. Lysák 
Zdržely se: I. Nováková, J. Kudrnáčová  

 
3/1/13 Žádost o přijetí Klubu pražského krysaříka – klub nesplňuje podmínky směrnice (plemeno je řádně 

zastřešené samostatným klubem), chovatelská spolupráce tedy nemůže být navázána. 
Informace o problémech stávajícího klubu s dodržováním klubových řádů přešetří DR ČMKU – P ČMKU 
předává DR ČMKU. 
Schváleno jednomyslně 

 
4/1/13 Žádost ČMKJ o přijetí Klubu akita inu za chovatelský klub – přijetí Klubu akita inu do ČMKJ je v kompetenci 

ČMKJ. Jelikož však klub nesplňuje podmínky směrnice, chovatelská spolupráce s ním nemůže být navázána 
(plemeno je již řádně zastřešené samostatným klubem, počet přeregistrovaných jedinců v majetku členů 
klubu nedosahuje předepsaného počtu). 

 
5/1/13 Klub pyrenejských plemen psů žádá o vynětí plemen: Portugalský ovčák, kuvasz, Maremansko-abruzský 

pastevecký pes a podhalaňský ovčák z evidence klubu. 
Schváleno jednomyslně 

 
6/1/13 Změna termínu a místa Krajské výstavy psů MSKS 

P ČMKU bere na vědomí 
 
7/1/13 Plán CACT ČMKJ 2013 

Schváleno jednomyslně 
 
8/1/13 Žádost Pannonia klubu o otevření pracovní třídy pro plemeno pumi na zkoušky: 

ZMMP, ZMP1, ZM, ZVV1, ZPS1, IPO1, ZPU2; všechny zkoušky dle ZŘ ČR záchranných psů mimo zkoušky 
vytrvalostní; všechny zkoušky dle MZŘ IPOR mimo zkoušky RHE; HWT  
P ČMKU souhlasí 

 
 

5. Různé: 
 

 Tituly pro Speciální evropskou výstavu naháčů 
Pro: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák, I. Nováková 
Proti: A. Karban 
M. Kašpar nepřítomen 
Tituly byly schváleny 

 

 Jednotné chovné podmínky  
P ČMKU prověřilo stav zaslaných dohod mezi kluby pro stejné plemeno. Kluby, které se nedohodly nebo 
smlouvy nezaslaly, budou 18. 1. 2013 osloveny. Nebudou-li smlouvy dodány do 31. 1. 2013, bude pro 
příslušná plemena pozastaven chovatelský servis. Sekretariát zašle na vědomí zastřešujícím subjektům. 
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 A. Polgár – jeho činnost v ČMKU byla na základě vzájemné dohody ukončena k 1.1.2013, sekretariát zašle 
na FCI, pořadatelům výstav a klubům 

 

 P ČMKU rozhodlo věnovat pohár pro nejlepšího psa a fenu k 50. výročí českého teriéra 
 

 ČMKJ navrhuje Ing. J. Kubeše jako garanta za loveckou kynologii 
 Pro: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, Ing. R. Lysák, I. Nováková  

  Proti: J. Kudrnáčová  
  Garant byl schválen 
 
16:30 odchází M. Kašpar  
 
Ad DR z 28. 8. 2011 

J. Kudrnáčová – otevřela otázku pozastavení stanic of Bajer a z Máchova kraje. Důvodem jsou ústní i písemné 

urgence o uvedení konkrétních důvodů pozastavení. Navrhuje zaslat podrobný rozbor důvodů pozastavení obou CHS. 

P ČMKU souhlasí, zajistí sekretariát. 

 
 
 

USNESENÍ 
  
114/1/13 Cirkulář FCI č. 4 – jedná se pouze o doporučení a případný definitivní zákaz je v kompetenci 

jednotlivých kynologických organizací. P ČMKU přenechává konečný verdikt zúčastněným 
chovatelským klubům, které jsou garantem plemene.  

 

115/1/13 P ČMKU pozastavuje činnost rozhodčí Věry Veverkové v termínu 1.2.2013 - 31.7.2013 

116/1/13 P ČMKU schvaluje tato rozšíření aprobací 

příjmení jméno plemeno 

Fiala, Ing. Radim stafordšírský bulteriér 

Frnčová Lenka anglický špringršpaněl 

    welššpringršpaněl 

    portugalský vodní pes 

Frolíková Veronika greyhound 

Čermáková Michaela japan chin 

Daňková, Ing. Jana skotský teriér 

    west highland white teriér 

Jemelková  Simona ruský toy 

Jindřichovská, Ing. Jarmila clumber španěl 

    německý křepelák 

    welššpringršpaněl 

Klírová, Ing. Naděžda bostonský teriér 

Maślanka, MUDr. Tadeáš dalmatin 

    porcelaine 

    rhodéský ridgeback 

Nehyba  Oldřich německý ohař dlouhosrstý 

    malý münsterlandský ohař 

    velký münsterlandský ohař 

Ovesná, RNDr. Jaroslava dandie dinmont teriér 

    australský teriér 
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Seidlová Renata sibiřský husky 

    samojed 

    grónský pes 

Švec, MVDr. Jaroslav beagle 

    velký vendéeský baset 

Kubeš Robert border teriér 

    Jack Russell teriér 

    Parson Russell teriér 

Grygarová Alexandra australský teriér 

    yorkšírský teriér 

    havanský psík 

Ing. Kučerová 
Chrpová Veronika saluki 

    irský vlkodav 

 
117/1/13 P ČMKU schvaluje tyto čekatele na funkci rozhodčích z exteriéru 

jméno, příjmení plemeno 

Cepková Renata landseer 

Gogolínová Jitka kolie dlouhosrstá 

Illová Monika jezevčík 

Ing. Jelínková Hrdličková Edita italský  corso pes 

Matoušková Tereza kolie dlouhosrstá 

MUDr. Mozíková Petra jezevčík 

Lucie Petrová yorkshire teriér 

Plundra Milan svatobernardský pes 

Svatoň Jiří německý ovčák 

Mgr. Svobodová Lenka jezevčík 

Dreslerová Šárka šeltie 

Ing. Lysák Radovan aljašský malamut 

Semeráková Michaela sibiřský husky 

Ing. Martin Böhm jezevčík 

Gabriela Pavlíčková tosa inu 

 
118/1/13 P ČMKU schvaluje tyto skupinové rozhodčí: 

Milan Krinke – FCI sk. I 
Petra Márová – FCI sk. I 
Iveta Nováková – FCI sk. III 
Hana Vojáčková – FCI sk. III 

 
119/1/13 P ČMKU jmenuje tyto národní rozhodčí:  

  
  příjmení jméno plemeno 

Vysloužil Emil český fousek 

Jonasová Lea německý špic 

 
 

120/1/13 P ČMKU schválilo otevření pracovní třídy pro plemeno pumi až do úrovně národních výstav na tyto 
zkoušky: 
ZMMP, ZMP1, ZM, ZVV1, ZPS1, IPO1, ZPU2; všechny zkoušky dle ZŘ ČR záchranných psů mimo 
zkoušky vytrvalostní; všechny zkoušky dle MZŘ IPOR mimo zkoušky RHE; HWT  
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Zasedání ukončeno:   16:15 
Příští zasedání: 21. 2. 2012 od 10:00 hod 
Zapsala:    I. Jarošová 
Za správnost:   MVDr. L. Široký   


