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Zápis č. 25 
z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU)  

dne 3.7.2013, Město Libavá 
 
Přítomni:  
P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, Ing. R. Lysák, I. Nováková, B. 

Uchytil, J. Kudrnáčová 
  
Omluveni: Ing. R. Fiala za DR; Bc. V. Tichá, tisková mluvčí 
 
Program: 

1. Kontrola zápisů z minulého zasedání   
2. Zprávy z komisí  
3. Došlá pošta 
4. Různé 

 
 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání 

 

Šampion práce ČMKU       
Klub agility po opakovaných urgencích 2.7.2013 dodal podmínky pro udělení Šampion práce – agility. Podmínky 
budou vyvěšeny k připomínkování.  
Probíhá připomínkování již zveřejněného materiálu a příloh.   
 

 Pořadatel MVP a NVP předloží porovnání rozhodčích v propozicích se skutečným stavem na výstavě - 
sekretariát pošle došlé vyjádření všem členům P ČMKU, Výstavní komisi a Komisi pro rozhodčí. Nedodané 
znovu zaurguje. 

 
ad Komise pro chov a zdraví ze dne 18.2.2013       
Bod 2 – P ČMKU žádá informaci, jak byl chovatel za přestupek postižen – klub projedná na schůzi v 6/2013 a 
následně bude P ČMKU informovat, úkol trvá. 
 

 Žádost Spolku českého strakatého psa o navázání spolupráce s ČMKU  
J. Kudrnáčová navrhuje schválit výjimku ze Směrnice pro navázání spolupráce a uspořádat referendum 
chovatelů plemene ČSP. 
Pro:  J. Kudrnáčová  
Proti:  MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, I. Nováková, M. Kašpar, A. Karban, Ing. R. Lysák,  B. 

Uchytil  
Návrh nebyl schválen. 
 
I. Nováková navrhla, dle závěrů uskutečněné schůzky mezi oběma kandidáty, aby nebyla navázána 
spolupráce s žádným klubem, jelikož jeden z klubů nesplňuje podmínky Směrnice pro navázání spolupráce a 
druhý klub dle vlastního sdělení chce zůstat v úzké spolupráci a součástí KCHMPP. Tedy vznik samostatného 
klubu pozbývá smyslu a nezaručuje nastolení očekávané stability pro chov plemene. 
O návrhu se nehlasovalo. 
 
Hlasování o žádosti Spolku českého strakatého psa: 
Pro přijetí: MVDr. L. Široký, M. Václavík, Ing. J. Kubeš, A. Karban, B. Uchytil  
Proti:  J. Kudrnáčová  
Zdrželi se: Ing. R. Lysák, I. Nováková, M. Kašpar  
P ČMKU na základě splnění podmínek daných Směrnicí ČMKU č. 9 z roku 2012 uznává Spolek českého 
strakatého psa a navazuje s ním spolupráci a zároveň jej v souladu s čl. 3.3 Stanov ČMKU přijímá jako 
prozatímního člena. Spolku bylo přiděleno číslo 5029. 
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ad Dostihová a coursingová komise z 25.11.2012      
Vytvořit směrnici pro možný postih pro dostihové rozhodčí při prokazatelném provinění – projednání se odkládá na 
příští jednání 
 
ad Dostihová a coursingová komise z 6.4.2013     
Bod 2) Český coursingový řád pro nechrtí plemena – MVDr. S. Chrpa předložil materiál k 30 dennímu připomínkování; 
sekretariát zajistí zveřejnění na webu a dále bude předmětem příštího jednání.  

1/4/13 Žádost o možnost zapisovat tituly Dogdancingu do PP – předáno k prostudování garantovi za výcvik, nutné 
dodat příslušné řády, úkol trvá 

 
4/4/13 Svaz psovodů s hendikepem - žádost o prozatímní členství v ČMKU - členství je vázáno splněním podmínek 

Směrnice pro navázání spolupráce, proto P ČMKU doporučuje Svazu psovodů s hendikepem začlenit se do 
stávajícího členského subjektu (např. ČKS - Český pes). ČMKU nemůže se svazem navázat spolupráci, jelikož 
nesplňuje podmínky předepsané směrnicí. 
 

15/4/13 NordWindClub – zaslána smlouva o zastřešení Klubem faraonských psů. Členským subjektem ČMKU je Klub 
faraonských psů, jedině tento klub je tedy oprávněn podávat žádosti o udělování titulů ČMKU a FCI a být 
pořadatelem akcí ČMKU a FCI. 

 

Zápis z mimořádného zasedání KR ze dne 9.5.2013     
Úprava Řádu pro jmenování rozhodčích čl. IV, bod b) poslední věta: Žádosti o rozšíření předkládá předseda Komise 
pro rozhodčí a schvaluje P ČMKU.  
Schváleno jednomyslně, s okamžitou platností 

 
- A. Karban projedná třídy pro německé ovčáky s ČKS – bude předmětem příštího jednání 

 
3/5/13 Přílohy č. 7 a 4 Směrnice o certifikátech, stížnost na nejasnosti ve věci vystavování certifikátů na zkoušky 

ZVOP – ČMKU se omlouvá za nedopatření, jímž byly na internetových stránkách omylem zveřejněny 
zkoušky, na které se certifikáty nevystavují. Po ujasnění byly přílohy opraveny. Certifikáty na ZVOP vydané 
do 29.5. zůstávají v platnosti pro vstup do pracovní třídy do úrovně národních výstav. Certifikát není 
podkladem pro vystavení titulu Interšampiona.   

 
4/5/13 Stížnost na měření kohoutkové výšky chrtů  

- Zápis z jednání ze dne 11.6.2013     PŘÍLOHA 1 
Schválen jednomyslně 

- Přeměření 13.7.2013 provede: J. Janda, V. Adlt  
- Další přeměření na NVP v Mladé Boleslavi. 
- Předložené řády budou projednány na příštím zasedání 

Schváleno jednomyslně 
 
 

2. Zápisy z komisí 
 

Zápis z Komise pro rozhodčí ze dne 6.6.2013     PŘÍLOHA 2 
Schválen jednomyslně 

 
Zápis z Výstavní komise ze dne 11.6.2013     PŘÍLOHA 3 
bod 5) doplnit do řádu zařazení do tř. vítězů na základě titulů Evropský a Světový vítěz  
Pro:   Ing. R. Lysák  
Proti:  MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, I. Nováková, J. Kudrnáčová, A. Karban, B. Uchytil  
Zdrželi se: M. Kašpar, M. Václavík  
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bod 9) zavedení seznamu neplatičů do databáze DO - P ČMKU konstatuje, že funkcionalita seznamu neplatičů 
v programu není v současné době efektivní 
 
bod 10) vyjmout jména psů z posudkových listů 
Pro:  Ing. R. Lysák, I. Nováková  
Proti:  MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, J. Kudrnáčová, M. Kašpar, A. Karban,  B. Uchytil  
Zápis schválen jednomyslně vyjma bodů 5, 9, a 10. 
 
Dodatečná žádost o změnu termínu KV Whippet klubu – schváleno jednomyslně 
 

Zápis z Komise pro chov a zdraví ze dne 10.6.2013    PŘÍLOHA 4   
bod 4) nepřísluší k řešení KCHZ, přísluší RPK. Tento případ šetřila ČMKJ, dodá související materiály 
Zápis schválen jednomyslně vyjma bodu 4 
 

Zápis z Rady plemenných knih ze dne 10.6.2013     PŘÍLOHA 5 
Schválen jednomyslně 
 

Zpráva z juniorhandlingu na WDS      PŘÍLOHA 6 
P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek je možné proplatit 
 
23:00 odchází M. Kašpar  

 
 

3. Došlá pošta 
 
1/7/13 Žádost o změnu termínu MVP Intercanis v roce 2016 – nový termín: 18.-19.6. 

Schváleno jednomyslně  
 
2/7/13 Žádost o zařazení CACIT zkoušky pro jezevčíky – P ČMKU předává žádost ČMKJ, která je oprávněna stanovit 

akce se zadáváním CACIT 
 
3/7/13 Žádost o přijetí Klubu pražského krysaříka – vzhledem k tomu, že existuje specializivaný klub pro plemeno, 

nesplňuje tato žádost základní podmínku Směrnice pro navázání spolupráce, čl. 2, bod 1a) 
Neschváleno jednomyslně 

 
4/7/13 Žádost o odebrání titulů standardnímu drsnosrstému jezevčíkovi Luis Horalka – je součástí zápisu Výstavní 

komise  
 
5/7/13  Žádost o výjimku při inseminaci – 1. krytí psem 
 Německý špic 
 fena: Eswood Lavender Leaf (CMKU/NS/10842/-10/08/11) 
 pes: Shainakees Abundant Asset is Mercy (AKC Reg. NP24813701) 

Schváleno jednomyslně; krytí musí proběhnout v souladu s řády klubu a ČMKU  
 
 

4. Různé  
 
 nabídka firmy Merz na nové financování v oblasti SW – P ČMKU souhlasí s dalším jednáním v této věci  

 18.1.2014 Šampion šampionů - MVDr. L. Široký seznámil P ČMKU s plánovanou změnou pravidel 

 P ČMKU schvaluje cestu MVDr. L. Širokého do Bratislavy na jednání s garantem Evropské výstavy. 

 I. Jarošová informovala o průběhu stěhování ČMKU a o probíhajícím jednání s firmou Hall park. 
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USNESENÍ 
  

 
141/7/13 P ČMKU na základě splnění podmínek daných Směrnicí ČMKU č. 9 z roku 2012 uznává Spolek 

českého strakatého psa a navazuje s ním spolupráci a zároveň jej v souladu s čl. 3.3 Stanov ČMKU 
přijímá jako prozatímního člena. Spolku bylo přiděleno číslo 5029. 

142/7/13 P ČMKU schvaluje s okamžitou platností úpravu Řádu pro jmenování rozhodčích čl. IV, bod b) 
poslední věta: Žádosti o rozšíření předkládá předseda Komise pro rozhodčí a schvaluje P ČMKU.  

 
143/7/13 P ČMKU odebírá drsnosrstému jezevčíkovi standardnímu Luisovi Horalka, ČLP/J/84608 tituly a 

čekatelství získaná na MVP v Praze 4.5.2013: CAC, CACIB, BOB; dále ruší titul Junior šampion 
vystavený na základě neoprávněně získaného čekatelství CAC. 

 
 

 
Zasedání ukončeno:   23:30 
Příští zasedání: určí předseda ČMKU 
Zapsala:    I. Jarošová 
Za správnost:   MVDr. L. Široký   
 
 
 


