
Zápis č. 5 
 

ZE ZASEDÁNÍ P ČMKU DNE 10. 07. 2007, 

ZASEDACÍ MÍSTNOST BUDOVY A HALL PARK OFFICE, U PERGAMENKY 2, PRAHA 7, OD  V 11:00 HOD. 

 
Přítomni: 
 
P ČMKU:         MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, 
                          M. Kašpar, J. Kudrnáčová, I. Nováková, B. Uchytil, 
DR ČMKU:      M. Krinke 
Tisková mluvčí:    Bc. Vladimíra Tichá 
Omluven:                Ing. R. Lysák 
 
Program: 
   1. Kontrola zápisu z minulého zasedání. 
   2. Zprávy z odborných komisí ČMKU  (pro rozhodčí, výstavní, pro chov a zdraví, rada   

plemenných knih, dostihová a coursingová). 
   3. Projednání podání  k pořádání výstav, pověření na uspořádání výstav v roce 2008. 
   4. Došlá pošta. 
   5. Různé. 
   6. Soudní spory p. V. Obermajerové s KCHMPP. 
   7. Závěr. 
 
 
Projednání: 
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání. 
Ad 1/ 
Usnesení VH č. 3 – úkol trvá, přišel další návrh reciproční dohody z Kypru (Cyprus kennel 
 
                                club). Návrh bude předán panu Ing. R. Lysákovi. 
                              Zodpovídá: Ing. R. Lysák 
 
Usnesení VH č. 4 – přepracování Řádu pro jmenování rozhodčích ČMKU - úkol trvá. 
                              Zodpovídá: M. Václavík 
 
Usnesení VH č. 5 – p. I. Nováková předložila zprávu o plnění usnesení VH č. 5. Celá zpráva je 
součástí tohoto zápisu jako příloha č. 1 – zároveň bude tato zpráva rozeslána na členské 
subjekty,  jak ukládá usnesení. Ze zprávy  vyplynuly následující úkoly: 
 

 dodatečně zveřejnit na webových stránkách ČMKU veškeré zápisy z komise pro rozhodčí, 
které jsou k dispozici  - bude splněno do konce července 2007. 

 
Zodpovídá: I. Nováková , M. Václavík  
 

 provést revizi aktuálnosti stávajícího sboru rozhodčích 
Zodpovídá: M. Václavík 
 

 dopracování programu pro vedení agendy rozhodčích, případně zadání  vytvoření zcela 
nového programu a následně řešit programové vybavení ČMKU 

 Zodpovídá: MVDr. L. Široký a I. Nováková 
                              Termín: do konce roku 2007 
 
 

 agenda rozhodčích by měla obsahovat i údaje kdy a kde rozhodčí skutečně posuzoval 
případně hospitoval 

Zodpovídá: M. Václavík 



 
 vypracovat Řád pro jmenování rozhodčích, který by měl  dlouhodobý charakter a který 

bude dávat všem uchazečům rovné podmínky; Je dáno i 
 
úkolem z VH. 
Přechází do úkolů z komise pro rozhodčí a plnění usnesení VH 
 

 vypracování spisového a skartačního řádu ČMKU 
Zodpovídá Ing. Kubeš + sekretariát   Termín: do konce srpna 2007 
 

 P ČMKU rozhodlo připravit metodický pokyn pro schvalování, vydávání a distribuci 
normativů ČMKU 

 Připraví: A. Karban ve spolupráci se sekretariátem 
 
Usnesení VH č. 11 – Problematika velikosti výstavních kruhů - úkol trvá. 
 Zodpovídá: Ing. R. Lysák 
 
Usnesení VH č. 12 – Vystavování exportních průkazů původu - úkol trvá. 
 Zodpovídá: P ČMKU 
 
Usnesení VH č. 13 – Úkol splněn. 
 
 
Další: 
 

 Problém Dalmatin klubu – Klub nedodal slíbené vyjádření v prodlouženém termínu. 
Řešení problému je v kompetenci klubu, proto je třeba řešit případným odvoláním 
stěžovatelky na RK (KK) Dalmatin klubu ČR. Odpověď připravenou p. Kudrnáčovou odešle 
sekretariát. 
 
 Odvolání p. Hořáka – odpověď P ČMKU odeslána, ukončeno. 
 
 Ochranné holografické známky na formuláře průkazů původu - úkol trvá. 
 
 Záležitost KCHČV – prošetřeno Komisí pro chov a zdraví ČMKU dne 25.06.2007. 
 
 P ČMKU souhlasí se závěry komise. Odpověď klubu odešle sekretariát ČMKU.        
 
 Doména www.cmku.cz byla přesunuta k jinému proviederovi a prodloužena na 10 let.  
Úkol vytvoření nové webové prezentace trvá. 
 Zodpovídá: I. Nováková a MVDr. L. Široký 

 
Ad 2/ 
 
Úkol splněn. 
 
Ad 3/ 

 Termíny a pořadatelé MVP a NVP v roce 2008  – úkoly splněny. 
 Ekonomický rozpočet MVP pořádané ČMKU – termín splnění se posunuje na příští 

zasedání P ČMKU. 
 
      Zodpovídá: Ing. R. Lysák ve spolupráci s Ekonomickou komisí ČMKU 
 

 Požadavky na chov. kluby na návrh rozhodčích na MVP a NVP v roce 2008 odeslány 
sekretariátem v termínu. 

 



Ad 4/ 
Šampión šampiónů 2007 - úkol pokračuje 
 Zodpovídá: MVDr. L. Široký 
 
Ad 5/ 
Zápisy ze zasedání komisí ČMKU tvoří přílohy tohoto zápisu. P ČMKU konstatuje, že k dnešnímu 
dni neměly dosud jednání tyto komise ČMKU: Propagační a tisková, Komise pro mládež, 
Ekonomická komise (plán. jednání 17. 07. 2007 v Praze), Dostihová a coursingová (byla 
ustanovena na dnešním jednání, plán. jednání 15. 07. 2007 v Kolíně).  
                                                                                                                                          
Ad 6/ 
Úkoly splněny. 
 
Ad 7/ 
 

 K případu Klub chovatelů naháčů x p. Linhart podali informace p. J. Kudrnáčová a p. M. 
Krinke. P. J. Kudrnáčová připraví návrh dopisu s uvedením závěru vyřešení celé 
problematiky. 

               Termín: příští zasedání P ČMKU 
 

 Schůzka zástupců chovatelských klubů je připravována – úkol trvá. 
 

 Řešení problematiky uznávání nových chovatelských klubů pokračuje. 
 

 Zpráva p. MVDr. L. Širokého ze zasedání Evropské sekce FCI v Zagrebu – viz příloha č. 2 
tohoto zápisu. 

 
2. Zprávy z odborných komisí ČMKU. 
 
a/ Dostihová a coursingová komise ČMKU. 
 
K jednání P ČMKU byl přizván p. MVDr. S. Chrpa, předseda Dostihové a coursingové komise 
ČMKU. P ČMKU seznámil se složením komise, kterou byl pověřen sestavit: 
 

 MVDr. Stanislav Chrpa, předseda 
 Ing. Zdeněk Barák, člen 
 Jaroslav Šimek, člen 
 Kateřina Jeřábková, členka 
 Lucie Theimerová, členka (s touto členkou , kterou doporučil Coursing 

klub, se doposud nepodařilo navázat kontakt, pokud nebude s účastí v 
komisi souhlasit, nahradí ji paní Marcela Pařízková) 

 Dana Bejčková, registrátor dostihových licencí 
 
První setkání komise se uskuteční 15. 07. 2007 v Kolíně. Na toto jednání byl pozván předseda 
ČMKU a další člen P ČMKU. Na žádost p. MVDr. Chrpy mu sekretariát odešle materiály z 
předchozí komise (zápisy), které má v elektronické podobě k dispozici. P ČMKU přijalo: 
 
Usnesení 25/05/2007: P ČMKU jmenuje členy Dostihové a coursingové komise ČMKU ve výše 
uvedeném složení. Jmenování p. Lucie Theimerové nebo p. Marcely Pařízkové bude vyjasněno do 
konce července 2007. Informaci sekretariátu podá předseda komise v daném termínu. 
 
  
 
b/ Zápis z jednání Komise pro rozhodčí ČMKU ze dne 18. 06. 2007 -  příloha č. 3. 
 
P ČMKU schvaluje  zápis z jednání s připomínkami: 



 
K bodu č. 4 P ČMKU konstatuje, že zjištění stavu rozhodčích v jednotlivých skupinách náleží 
komisi pro rozhodčí, bude projednáno na dalším zasedání. 
 
K bodu č. 8 – Poslední věta se mění takto: Rozhodčí budou obesláni doporučeným dopisem, že 
rozšiřování bude projednáno až po schválení nového řádu. P ČMKU přijalo: 
 
Usnesení 26/05/2007:  P ČMKU na základě splněných podmínek a doporučení Komise pro 
rozhodčí ČMKU jmenuje mezinárodními rozhodčími: p. Broukala Petra, p. Březinovou Hanu, p. 
Čečrdlovou Alenu, p. Janickou Stanislavu a paní Ing. Soukupovou Moniku. 
 
Usnesení 27/05/2007: P ČMKU souhlasí s: 
 

 přiznáním aprobace na FCI neuznané plemeno vícebarevný pudl p. Z. Vršecké 
 doplněním aprobace na plemeno kolie krátkosrstá rozhodčím p. S. Sysovi a Mgr. 

V. Fialovi 
 přiznáním aprobací na plemena faraónský pes a podenga p. V. Panuškovi 

(plemena byla přeřazena ze sk. X. Fci do sk. V. FCI) 
 P ČMKU upozorní p. Jemelkovou, že její chování se neslučuje s morálním 

kodexem rozhodčího 
 P ČMKU ukládá sekretariátu požádat Velkou Británii o výklad standardu žíhané 

barvy u Boston teriéra  (jaký podklad a rozložení žíhání jsou akceptovány). 
 
 
c/ Zápis z jednání Výstavní Komise ČMKU ze dne 21. 06. 2007 - příloha č. 4. 
 
P ČMKU schvaluje zápis z jednání s tím, že k bodu č. 5 po diskusi o několika návrzích přijalo: 
 
Usnesení 28/05/2007: Od 01. 01. 2008 podléhají kartičky na udělování titulů (CAJC, CAC, Res. 
CAC, CACIB, Res. CACIB, BOB, CACT, Res. CACT, CACIT, Res. CACIT, CACIAg, Res. CACIAg, CACIL, 
Res. CACIL) poplatku. Platí pro pořadatele všech výstav. 
 Výsledek hlasování: pro 7 - MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, 
J. Kudrnáčová, I. Nováková, M. Kašpar, B. Uchytil, proti 1 -A. Karban. 
 
d/  Zápis ze zasedání Komise pro chov a zdraví ČMKU ze dne 25. 06. 2007 - příloha č. 5. 
 
P ČMKU upozorňuje k informacím z Chovatelské komise FCI, podaným na zasedání komise, že s 
ohledem na platné zákony ČR není v rámci ČMKU možné ani vyjímečně povolit inseminaci u 
jedinců, kteří se dosud nereprodukovali přirozeně. P. I. Nováková vznesla dotaz, jak byl 
projednán případ p. M. Velenové ohledně problému v Klubu chovatelů grifonků a brabantíků, 
který komisi předala na minulém zasedání P ČMKU k projednání. Bylo konstatováno, že případ 
nebyl řešen, bude tedy projednáno na dalším zasedání komise. P ČMKU přijalo doporučení 
komise uvedená v zápisu. 
 
  
3. Projednání podání k pořádání výstav. 
 
P ČMKU přijalo žádost předsedkyně KJ ČR. Otázka byla s p. Ubrovou konzultována předsedou 
 
ČMKU osobně. 
 
 
4. Došlá pošta. 
a)      Problematika vystavování certifikátů – podání p. J. Šišky, ČKS. 
 
 
 



P ČMKU přijalo: 
Usnesení 29/05/2007: P ČMKU rozhodlo, že subjekt ČMKU je oprávněn vystavit certifikát pouze 
na zkoušky vykonané pod jeho záštitou. 
 
b)     Žádost p. Ing. L. Jančíka  o povolení vyjímky z předepsaných hospitací. 
Žádost doporučil Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů. Materiály se předávají 
Komisi pro rozhodčí ČMKU k projednání dle standardního postupu. 
 
c)      Stížnost 1. Boston terrier klubu ČR na 1. CZ Yorkshirre terrier klub. 
Problematiku prošetřila p. Kudrnáčová. Připravila odpověď, kterou sekretariát odešle klubům. P 
ČMKU potvrzuje zprávu p. Kudrnáčové. 
 
d)     Žádost Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR o schůzku s předsedou ČMKU. 
Schůzky se zúčastní p. MVDr. L. Široký a p. Bc. V. Tichá, termín určí předseda ČMKU. 
 
e)     Informace z FCI. 
ČMKU obdržela oběžník FCI č. 79/2007 k problematice posuzování kupírovaných psů. Překlad 
bude zveřejněn na internetu. 
Zodpovídá: vedoucí sekretariátu 
 
f)       E-mail pana Ch. Kasta z Rakouska, majitele psa Shamar´s Dakota Kid (americká akita). 
P ČMKU se seznámilo s podáním a po projednání konstatuje, že ze strany majitele psa nedošlo k 
jakémukoliv jednání proti řádům FCI a ČMKU. Získané výstavní tituly zůstávají v platnosti. 
 
g)     Podání p. Ing. Jůzové ve věci Mezinárodního výstavního řádu FCI. 
P ČMKU odkazuje na dodatek FCI k tomuto řádu – upozornění na dvouleté přechodné období. Od 
01. 01. 2008 musí být propozice na MVP v souladu s řádem FCI. Pořadatelé výstav o tom byli 
písemně informováni. 
 
5. Různé. 
a/ Projednání žádosti Klubu agility ČR. 
      Na jednání P ČMKU se dostavil p. Ing. Spolek. Požádal P ČMKU  o zastřešení MS v agility, které 
by se mělo konat v ČR roce 2012. po diskusi přijalo P ČMKU: 
Usnesení 30/05/2007: P ČMKU souhlasí s pořádáním MS v agility v roce 2012 a s podporou 
této akce. Souhlas na FCI zašle sekretariát ČMKU. Pan Ing. Spolek předloží návrh předběžného 
rozpočtu a bude 2x ročně informovat  P ČMKU o postupu příprav. 
 
b/   Dozorčí rada ČMKU. 
Předseda DR ČMKU podal informace o zasedání DR. 
DR ČMKU požaduje po P ČMKU personální strategii sekretariátu ve smyslu zajistit komplexní a 
kvalitní služby. 
P ČMKU a DR ČMKU prověří smlouvy uzavřené PK č. 1 s kluby. Na návrh předsedy DR, se bude 
konat společné zasedání DR a P ČMKU, dne 13.9.2007 v Praze na ČMKU. 
Zodpovídá: předsedové P a DR ČMKU 
 Termín provedení prověrky: do konce srpna 2007 
 
c/ Pan Uchytil přednesl žádost o příspěvky na vrcholné kynologické akce ČMKJ. 
      P ČMKU souhlasí dle schváleného rozpočtu na rok 2008. 
 
d/ Žádost P ČMKU na Ekonomickou komisi ČMKU: 
      P ČMKU žádá Ekonomickou komisi ČMKU, aby čtvrtletně podávala P ČMKU zprávu o 
      hospodaření ČMKU v návaznosti na rozpočet a u sporných položek přiložila komentář. 
 
e/   Výběrové řízení. 
P ČMKU vypsalo výběrové řízení na nové pracovníky ČMKU. Výběrovou komisi tvoří: 
MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík a Ing. A. Košťálová. Výběrové řízení proběhne 
do 10. srpna 2007. 



 
6. Soudní spory p. V. Obermajerové s KCHMPP. 
Na jednání P ČMKU se dostavily zástupkyně KCHMPP (p.  Jeníková a p. Dufková), které 
seznámily předsednictvo s vývojem výše uvedené kauzy. P ČMKU vzalo informace na vědomí. 
V návaznosti na úzce spojenou problematiku FCI neuznaného plemene americký mini-pei  
vyžádá sekretariát ČMKU u AKC stanovisko. 
 
Usnesení z 5. zasedání P ČMKU ze dne 10. 07. 2007 
 
Usnesení 25/05/2007: P ČMKU jmenuje členy Dostihové a coursingové komise ČMKU ve výše 
 uvedeném složení. Jmenování p. Lucie Theimerové nebo p. Marcely Pařízkové bude vyjasněno 
do konce července 2007. Informaci sekretariátu podá předseda komise v daném termínu. 
 
Usnesení 26/05/2007:  P ČMKU na základě splněných podmínek a doporučení Komise pro 
rozhodčí ČMKU jmenuje mezinárodními rozhodčími: p. Broukala Petra, p. Březinovou Hanu, p. 
Čečrdlovou Alenu, p. Janickou Stanislavu a paní Ing. Soukupovou Moniku. 
 
Usnesení 27/05/2007: P ČMKU souhlasí s: 

 přiznáním aprobace na FCI neuznané plemeno vícebarevný pudl p. Z. Vršecké 
 doplněním aprobace na plemeno kolie krátkosrstá rozhodčím p. S. Sysovi a Mgr. 

V. Fialovi 
 přiznáním aprobací na plemena faraónský pes a podenga p. V. Panuškovi 

(plemena byla přeřazena ze sk. X. Fci do sk. V. FCI) 
 P ČMKU upozorní p. Jemelkovou, že její chování se neslučuje s morálním 

kodexem rozhodčího 
 P ČMKU ukládá sekretariátu požádat Velkou Británii o výklad standardu žíhané 

barvy u Boston teriéra  (jaký podklad a rozložení žíhání jsou akceptovány). 
 
Usnesení 28/05/2007: Od 01. 01. 2008 podléhají kartičky na udělování titulů (CAJC, CAC, Res. 
CAC, CACIB, Res. CACIB, BOB, CACT, Res. CACT, CACIT, Res. CACIT, CACIAg, Res. CACIAg, CACIL, 
Res. CACIL) poplatku. Platí pro pořadatele všech výstav. 
 
Usnesení 29/05/2007: P ČMKU rozhodlo, že subjekt ČMKU je oprávněn vystavit certifikát pouze 
na zkoušky vykonané pod jeho záštitou. 
 
Usnesení 30/05/2007: P ČMKU souhlasí s pořádáním MS v agility v roce 2012 a s podporou této 
akce. Souhlas na FCI zašle sekretariát ČMKU. Pan Ing. Spolek předloží návrh předběžného 
rozpočtu a bude 2x ročně informovat P ČMKU o postupu příprav. 
 
Seznam příloh: 
příloha č. 1  Plnění usnesení  IX VH – provedení kontroly všech hospitací rozhodčích z exteriéru 
od minulé volební VH (tj. od roku 2003) 
příloha č. 2  Zpráva ze zasedání Evropské sekce FCI 
příloha č. 3  Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 18.6.2007 
příloha č. 4  Zápis z jednání Výstavní komise dne 21. 06. 2007 
 
příloha č. 5  Zápis ze zasedání Komise pro chov a zdraví 25.6.2007 
 
  
Zasedání ukončeno v 18:30 hod. 
 
Termín příštího zasedání P ČMKU: čtvrtek 23. 08. 2007 od 11 hod. 
 
Zapsala: Ing. A. Košťálová 
Za správnost: MVDr. L. Široký, předseda ČMKU 

  

 


