Zápis č. 11.
ze zasedání P ČMKU dne 08.01.2008,
zasedací místnost Hall Park Office.
Přítomni:
P ČMKU:
DR ČMKU:
Tisková mluvčí:

MVDr.L.Široký, Ing.J.Kubeš, M.Václavík, A.Karban, M.Kašpar,
J.Kudrnáčová, Ing.R.Lysák, I.Nováková, B.Uchytil
M. Krinke
Bc. V. Tichá

Navržený program:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Rozpočet 2008
3. Šampión šampiónů 2007
4. MVP Brno 2008
5. Došlá pošta
6. Různé
7. Závěr
Projednání:
Ad 1/ Kontrola zápisu
Usnesení VH č. 4 – Řád pro jmenování rozhodčích - úkol splněn.
Usnesení VH č. 11 – velikost výstavních kruhů – řešeno při projednávání Výstavního
řádu ČMKU.
Zodpovídá: Ing.R.Lysák
Usnesení VH č. 12 – vystavování exportních průkazů původu. Dne 03.01.2008
obdrţela pracoviště PK č. 2 a 3 všechny potřebné náleţitosti
(reliéfní i klasická razítka, samolepky, směrnici) k vystavování
Exportních PP a odpovědní pracovníci byli proškoleni p.
Jarošovou. Bylo konstatováno, ţe program je funkční, úpravy dle
poţadavků pracovišť provede průběţně autor programu. Část
pro vystavování certifikátů dosud není k dispozici. Byla doplněna
Směrnice ČMKU pro vystavování exportních průkazů. Úkol trvá.
usnesení 82/11/2007
Příloha č. 1
Zodpovídá: MVDr.L.Široký
Úkoly přecházející z minulých zasedání:
1/3/07 – ochranné holografické známky. Úkol pokračuje, bude ukončen se
zavedením formuláře průkazu původu s naaplikovaným hologramem.
Zodpovídá Ing. R. Lysák a ved. sekretariátu
2/3/07 - webová prezentace – překlady zadány, úkol pokračuje. Angličtina bude
kompletně předána do konce týdne p. Novákové.
Zodpovídá I. Nováková a ved. sekretariátu
4/4/07 - prověrka dodání klubových normativů – úkol trvá.

Zodpovídá: DR ČMKU
5/4/07 – akce Šampión šampiónů 2007 – informaci o další přípravě podal p. Dr.
Široký – úkol trvá. Přihlášeno celkem 198 psů, informace na internetu bude
vyvěšena do konce týdne.
Zodpovídá: MVDr. L. Široký
7/4/07 - Schůzka chov. klubů a subjektů proběhla za účasti pana Ing. Š. Štefíka,
presidenta SKJ, který předal pozdravný dopis kynologům ČMKU a plaketu
SKJ. P ČMKU rozhodlo, ţe obdobná schůzka se bude konat cca kaţdé
2 roky.
11/5/07 - Programové (SW) vybavení na ČMKU. Podmínky výběrového řízení jiţ byly
zveřejněny na internetu. Úkol pokračuje.
Zodpovídá: MVDr. Široký a I. Nováková
12/5/08 - Provedení revize stávajícího sboru rozhodčích – úkol trvá. Problematika
bude řešena na schůzce Komise pro rozhodčí. Problémy s technikou a SW v
aplikaci rozhodčích byly vyřešeny do 21. 12. 2007.
Zodpovídá M. Václavík, MVDr.L.Široký, I. Jarošová
14/5/08 – ţíhaná barva u boston teriéra. Urgence odeslána e-mailem i poštou.
Zodpovídá J. Kudrnáčová a ved. sekretariátu
26/7/07 – certifikáty pro třídu pracovní – ved. sekretariátu informovala o dalším
přijatém písemném podání ve věci zkoušky sloţené v zahraničí. Zájemci o
vystavení certifikátu odpoví sekretariát.
Zodpovídá ved. sekretariátu
28/7/07 – ţádost o vystavení krycího listu pro chovatelku p. Velenovou. Úkol trvá.
Termín schůzky před příštím zasedáním P ČMKU. Účast za DR p. Novák, za
P ČMKU p. Kudrnáčová, p. Ing. Lysák, p. Velenová, statutární zástupce Klubu
chovatelů grifonků a brabantíků (7005). Termín: 14. 02. 2008 od 9:30 hod. na
ČMKU. Pozvánky odešle sekretariát.
Zodpovídá J. Kudrnáčová a ved. sekretariátu
32/10/07 – předání dopisu stěţovatele ČKS – úkol splněn.
Problematika jednotných chovných podmínek pro plemeno novofundlandský pes –
P ČMKU vyčká odpovědi ze strany Klubu novofundlandský pes (1036) – termín: do
konce ledna 2008.
Zodpovídá sekretariát
33/10/07 – návrhy čestných rozhodčí a rozhodčích posuzujících soutěţe - bude
řešeno na příštím zasedání Komise pro rozhodčí ČMKU dne 09. 01. 2008.
Zodpovídá M. Václavík
2/ Projednání Výstavního řádu ČMKU.
Do Výstavního řádu ČMKU bude doplněn čl. 18 Tresty a sankce,který bude
obsahovat moţnost udělení zákazů porušovatelům výstavního řádu. Formulaci

připraví Ing. Lysák, Bc. Tichá + sekretariát. Návrh rozešlou členům P ČMKU a
následně bude konzultován s právníky.
34/11/08 Paní Kudrnáčová předloţila návrh na doplnění výstav o Velkou cenu
národních plemen. Materiály rozešle všem členům P ČMKU tak, aby tento návrh
mohl být schválen na příštím zasedání. Úkol trvá.
Informace z DR ČMKU.
- stíţnost p. Marka – Výstavní komise ČMKU na svém zasedání projedná
problematiku plemene polský ovčák níţinný a výstav tohoto plemene (opakovaný
poţadavek p. Marka) – na základě projednání bude případně svolána schůzka za
účasti obou klubů Klubu chovatelů PON (1042) a KCHMPP (1052).
- Audit. Pan Krinke podal informativní zprávu o auditu, který byl ukončen k 21.12.07.
Zpráva dodána auditory e-mailem. Auditem se bude zabývat DR na svém zasedání
dne 31.01.2008. Následně bude projednána P ČMKU. Zápis z auditu bude rozeslán
všem členům P ČMKU a DR ČMKU neprodleně.
Ad 2/ Rozpočet 2008.
Všichni členové P ČMKU se seznámili s návrhem rozpočtu.
Připomínky p. Karbana: p. Karban poţaduje, aby byly rozděleny náklady na
předsednictvo takto: náklady na zasedání P ČMKU a ostatní náklady. Dále navrhuje,
aby bylo zváţeno, zda by neměly být i u komisí odděleny náklady na zasedání a
ostatní (např. Komise pro rozhodčí ČMKU má náklady na zasedání a další náklady
na zkoušky, školení, obdobně Propagační komise ČMKU má náklady na zasedání a
další náklady na tisk propagačních materiálů…).
P. Krinke poţádal o objasnění poloţky nákladů na tiskoviny a propagaci a dále
poţádal o vysvětlení, jaké částky sou předpokládány proinvestování na HW a SW.
Dále se dotázal na náklady na mzdy pracovníků sekretariátu.
Rozpočet projednán a schválen.
usnesení 83/11/2008
Ad 3/ Šampión šampiónů 2007.
viz úkol 5/4/07
Ad 4/ MVP Brno 2008.
MVDr. Široký seznámil se stavem příprav.
usnesení 84/11/2008
Komise pro rozhodčí ČMKU.
P ČMKU pověřuje v souladu s předpisy FCI Komisi pro rozhodčí ČMKU výběrem
rozhodčích pro posuzování soutěţí a BIS na MVP.
usnesení 85/11/2008
Závěrečné praktické zkoušky adeptů na rozhodčí se uskuteční na MVP v Brně.
Rozhodčí p. Kapounová zaslala vyjádření, ţe p. Karban u ní úspěšně sloţil zkoušku
na plemeno mops v r. 2000.
usnesení 86/11/2008
Ad 5/ Došlá pošta.
1. Rozhodčí p. K. Schwippelová
zaslala P ČMKU protest proti pozastavení činnosti a nepřiznání aprobací.

usnesení 87/11/2008
2. Klub chovatelů českých teriérů – stíţnost na činnost.
35/11/08 Sekretariát odešle Klubu chovatelů českých teriérů (1057) dopis
stěţovatele a poţádá o jeho stanovisko. Toto vyţádá do konce února 2008. Kopie
ţádosti bude odeslána také stěţovateli p. Dr. Koubovi.
3. Ţádost o zařazení plemene československý vlčák (ČSV) na seznam národních
plemen.
Předsednictvo projednalo výše uvedenou ţádost Klubu chovatelů československého
vlčáka (2005). Proběhla diskuse, ve které bylo m.j. konstatováno, ţe dle standardu
FCI je zemí původu Československá republika, ale patronátní zemí plemene je
Slovensko – Slovenská republika. P. Nováková doporučila, aby plemeno ČSV bylo
zařazeno na seznam národních plemen. O tomto návrhu bylo hlasováno. Pro p.
Nováková, proti ostatní členové P ČMKU. Následně bylo přijato usnesení, které klubu
písemně sdělí sekretariát.
usnesení 88/11/2008
V další diskusi bylo navrţeno, aby se plemeno československý vlčák zúčastnilo
Velké národní ceny na MVP v Brně v únoru 2008 a to s ohledem na to, ţe je toto
plemeno součástí čs. historie.
usnesení 89/11/2008
4. Problémy v chovatelské stanici Bohemia Acro p. J. Podzemské.
P ČMKU se seznámilo s dopisem Shih-Tzu klubu Evropa. PK ČMKU potvrdila, ţe
nemá podklady k zápisu štěňat plemene shih- tzu chovatelské stanice Bohemia Acro
od 2. poloviny ledna 2007. Průkazy původu pro 10 vrhů štěňat plemene shih-tzu
narozených od dubna 2006 do poloviny ledna 2007 dosud nebyly vystaveny, neboť
stále chybí potvrzení o označení štěňat. P ČMKU v souladu se svými předpisy
konstatuje, ţe PP na výše uvedené vrhy nebyly vystaveny. Majitelé takových štěňat
musí své problémy s chovatelkou řešit občansko-právní cestou. Zápis do pomocného
registru psů a fen bez průkazu původu lze uskutečnit pouze dle Zápisního řádu
ČMKU.
5. Ţádost Klubu chovatelů málopočetných plemen psů.
Klub poţaduje odeslat na RKF dotaz, na základě jakých podkladů byla zapsána
štěňata plemene australský ovčák narozená u p. Podzemské na chovatelskou stanici
v Rusku.
36/11/08 Dotaz ve spolupráci s klubem odešle sekretariát.
Ad 6/ Různé.
1.Termíny MVP na rok 2009.
Projednání termínů MVP v roce 2009.
07.-08.02.2009 Brno, pořadatel: ČMKU 2x CACIB
25.-26.04.2009 České Budějovice, ČMKJ
02.-03.05.2009 Praha, ČKS
23.-24.05.2009 Litoměřice, KJ ČR
27.-28.06.2009 Brno, ČMKJ
29.-30.08.2009 Mladá Boleslav, KJ ČR
10.-11.10.2009 České Budějovice, ČMKJ
07.-08.11.2009 Praha, ČKS

usnesení 90/11/2008
2. Doména ČMKU.
37/11/08 P. Tichá bude jednat s paní Dr. Hřebíkovou o vyřízení převodu. Termín: do
konce ledna 2008.
3. P. Karban přednesl ţádost ČKS o umoţnění zadávat CACT na výběrových
soutěţích pro Mistrovství ČR a MS dle zkoušky FH 2.
usnesení 91/11/2008
4. Poplatek za vystavení titulu Grandšampión.
Návrh Výstavní komise ČMKU na udělování titulu Grandšampión ČR byl P ČMKU jiţ
schválen, bez stanovení výše poplatku. Předsednictvo projednalo návrh Výstavní
komise ČMKU předloţený Ing. Lysákem na poplatek ve výši 238,-Kč vč. DPH. Návrh
nebyl schválen. Pro hlasoval p. Ing. Lysák, zdrţel se p. Václavík. V další diskusi byl
navrţen poplatek 119,-Kč včetně DPH., schválen přijatým usnesením. Správce sítě
p. Novák z SN DATA bude poţádán o úpravu programu. Návrh diplomu připraví
členové P ČMKU a Propagační komise ČMKU.
usnesení 92/11/2008
5. P ČMKU rozhodlo zakoupit přenosnou klimatizaci pro místnost serverů v ceně
do 10.000,-Kč.
38/11/08 Zakoupení klimatizace zajistí sekretariát.
6. DR ČMKU.
P. Krinke se dotázal, zda byly klubům vráceny peníze na jejich činnost. Odpověděl
Dr. Široký - s ohledem na vyrovnané hospodaření v roce 2007 a záměry ČMKU
v roce 2008 nebylo k tomuto přikročeno.
P. Krinke se dále dotázal, v jakém stavu je výběrové řízení na tajemníka ČMKU. Dr.
Široký sdělil, ţe jsou dosud 2 uchazeči o tuto pozici. P. Krinke doporučuje
předsednictvu, aby pro výběrové řízení na pozici tajemníka oslovilo profesionální
personální agenturu, která by se ve spolupráci s předsednictvem spolupodílela na
výběru vhodného kandidáta.
7. Směrnice ČMKU.
P. Karban se dotázal, zda je v platnosti jím zpracovaná směrnice.
P. Nováková se dotázala, zda uţ byla uvedena do praxe směrnice pro archivaci a
dotázala se, zda uţ byly pracovnice sekretariátu proškoleny. Dosud se tak nestalo.
8. Účast mladé vystavovatelky na Cruft´s.
38/11/08 P ČMKU souhlasí s vysláním sl. Lucie Kotěrové (absolutní vítězka soutěţe
Mladý vystavovatel 2007) do soutěţe Junior Handling na výstavu Cruft´s, konanou ve
dnech 06.-09.03. 2008 v Birminghamu. Finanční příspěvek 5000,-Kč. Přihlášku
odešle sekretariát.
Usnesení z 11. zasedání P ČMKU ze dne 08. 01. 2008.
82/11/2007 Směrnice pro vystavování exportních průkazů původu se doplňuje takto:
Bod č. 1 doplňuje se slovo „pracoviště“ (…pověřeným pracovníkem
pracoviště plemenné knihy…).
Bod č. 3 doplňuje se „příslušného pracoviště plemenné knihy“ (…je

povinna se pracovníkovi příslušného pracoviště plemenné knihy
ČMKU…) a vynechává se zkratka „ČMKU“ v poslední větě.
Bod č. 4 doplňuje se „příslušného pracoviště plemenné knihy ČMKU
nebo“ (…Pracovník příslušného pracoviště plemenné knihy ČMKU
nebo sekretariátu…)
Doplňuje se bod 6. Od 01. 01. 2008 vystavují exportní průkazy
původu všechna pracoviště plemenné knihy ČMKU a to na ty
průkazy původu, které byly na daném pracovišti vystaveny, nebo
zapsány.
83/11/2008 P ČMKU schvaluje předloţený návrh rozpočtu na rok 2008.
Hlasování se zdrţela p. I. Nováková.
84/11/2008 P ČMKU jmenuje výstavní výbor ve sloţení: MVDr. L. Široký - ředitel
výstavy, členové: L. Ubrová - technické zabezpečení, A. Karban –
ekonom, Ing. Kříţ - člen výboru,
85/11/2008 P ČMKU pověřuje v souladu s předpisy FCI Komisi pro rozhodčí ČMKU
výběrem rozhodčích pro posuzování soutěţí a BIS na MVP.
86/11/2008 P ČMKU souhlasí s aprobací na plemeno mops pro p. Karbana.
Hlasování se zdrţel p. Karban.
87/11/2008 S ohledem na to, ţe rozhodčí p. K. Schwippelová nedoloţila
v termínu poţadované podklady, P ČMKU pozastavuje v souladu se
Stanovami ČMKU její činnost rozhodčí do konce roku 2009.
88/11/2008 Ţádosti Klubu chovatelů československého vlčáka, aby plemeno ČSV
bylo zařazeno na seznam českých národních plemen ČR není moţné
vyhovět.
Nesouhlasila p. Nováková
89/11/2008 Plemeno československý vlčák se zúčastní Velké národní ceny na MVP
v Brně v únoru 2008 a to s ohledem na to, ţe je součástí čs. historie.
90/11/2008 P ČMKU souhlasí s předloţeným kalendářem MVP na rok 2009. Návrh
odešle sekretariát ke schválení na FCI.
91/11/2008 P ČMKU souhlasí se ţádostí ČKS o umoţnění zadávat CACT na
výběrových soutěţích pro Mistrovství ČR a MS dle zkoušky FH 2.
92/11/2008 Poplatek za vystavení diplomu Grandšampión ČR stanovuje P ČMKU na
119,-Kč vč. DPH.
Proti Ing. Lysák, zdrţel se nepřítomný p. Karban
Pokud není uvedeno jinak, schválili usnesení všichni přítomní.
Přílohy:
Příloha č. 1 Směrnice ČMKU k vystavování exportních průkazů původu.
Zasedání ukončeno v
Termín příštího zasedání: 14. 02. 2008 od 10:00hod.
Zapsala: Ing. A. Košťálová
Za správnost: MVDr. L. Široký

