Zápis č. 18
ze zasedání P ČMKU dne 25. 09. 2008
zasedací místnost ČMKU
Přítomni:
DR:
Za EK:
Tisková mluvčí:
Omluven:
Pozváni:

MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, J. Kudrnáčová, ing. R.
Lysák, M. Kašpar, I. Nováková
M. Krinke
V. Panuška
Bc. V. Tichá
B. Uchytil
H. Šabatová, L. Ubrová, J. Němec, J. Gesten

Program:
1. Kontrola zápisu z minulého jednání
2. Zprávy odborných komisí ČMKU (EK, RPK)
3. Projednání meziresortního jednání
4. Došlá pošta
5. Různé
6. Diskuze a závěr

1. Kontrola zápisu z minulého jednání
2/3/07

Webová prezentace – úkol trvá, dle informace p. Novákové je německý překlad
připraven. Překladatelku zkontaktuje MVDr. L. Široký
Zodpovídá: I. Nováková, MVDr. L. Široký

11/5/07

Programové vybavení - I. Nováková informovala o absolvovaných schůzkách s Ing.
Brychtou (autor SW PK č. 1) a o schůzce na pracovišti plemenné knihy č. 2. (PŘÍLOHA
4). Import dat z PK č. 1 je naplánován na první polovinu měsíce října. Správce SW pro
pracoviště PK 2 má problémy s předáním dat v požadovaném termínu tzn. měsíc říjen
2008. Pracoviště č. 2 (ČKS) již zadalo požadavek na převod dat - pravděpodobný
možný termín předání konec listopadu.
Ing. Lysák byl pověřen oslovit pracoviště č. 3 a dojednat si schůzku.
Vlastní předání dat je třeba ošetřit smlouvou, zároveň je nutné připravit dodatek k
pověření o vedení plemenné knihy, který bude řešit následné pravidelné předávání
dat mezi pracovišti - propojení systémů). Prvotní smlouvu připraví předseda ČMKU a
tajemnice a s žádostí o korekci osloví P ČMKU právníka ČMKJ prostřednictvím
jednatelky ČMKJ.
Dr. Široký navrhl schůzku s Ing. Brychtou - tuto svolá I. Nováková za účasti Ing. Lysáka
a V. Panušky.
Zodpovídá: I. Nováková, MVDr. L. Široký

7/2/08

Spisová a skartační služba - kontrola proběhla a shledala nedostatky ve způsobu
evidence, nová kontrola bude provedena v průběhu října, úkol trvá.

16/2/08

Žádost o převod CHS (J. Podzemská) - úkol ukončen.

19/3/08

Šampion šampionů: Proběhne v Top Hotelu v sobotu 17.1.2009. Zajištění akce je
v chodu, propozice jsou vytištěné, budou k dispozici na MVP v ČB tento víkend.
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20/3/08

Top dog: V průběžných výsledcích se objevily nedostatky způsobené mj. pozdním
předáním elektronických dat z některých výstav. Redakce časopisu Pes přítel člověka
slíbila urychlené provedení oprav.
Zodpovídá: MVDr. L. Široký

1/4/08

Certifikát DKK – navržený formulář bude schvalovat KVL na svém sněmu.
Zodpovídá: MVDr. L. Široký

11/4/08

Zdůvodnění od klubu Novofundlandský klub ČR, proč byla bonitována fena Aranka
z Kazničovské hůrky (NF), přestože už měla bonitaci a přeregistraci splněnou u klubu
Novofundlandský pes č. 1036. Došlo vyjádření od klubu Novofundlandský klub ČR. úkol ukončen.

5/5/08

Chov pro nečleny klubů – ÚOHS je průběžně informován o stavu uvedení klubových
normativů do souladu s nařízením ÚOHS. Zaslané informace klubů vykazují k tomuto
datu 12 klubů z celkového počtu 143, které chov nečlenům jednoznačně neumožňují.
PŘÍLOHA 1: Vzor smlouvy s nečleny – vzor je pouze informativní, nikoli závazný.

8/5/08

Stížnost na týrání zvířat v chovatelské stanici - úkol ukončen.

2/6/08

Standardy národních plemen – kluby plemen ČR, které nedodaly fotografický
materiál, budou zaurgovány.
ČMKU nechá oficiálně přeložit dosud nepřeložené standardy národních plemen do AJ.
Zodpovídá: Sekretariát

4/6/08

Návrhy na nové chovné podmínky společné pro oba kluby NF (nedohoda) - úkol
ukončen.

6/6/08

Klub chovatelů českých fousků – protest proti jednání člena VDH Verein Deutsch
Stichelhaar e. V (DST). Byl odeslán dopis na VDH, zatím bez odpovědi. Osobně
projedná MVDr. L. Široký na zasedání ES, pokud nedojde odpověď do 15. 10. 2008,
sekretariát zaurguje VDH. Úkol trvá.
Zodpovídá: sekretariát

7/6/08

Dotaz Klubu chovatelů málopočetných plemen psů v ČR – úkol ukončen.

Evropská výstava 2012:
MVDr. L. Široký předvedl prezentaci kandidatury ČR, bude obhajována 6.10.2008, informace o
průběhu a výsledku podá MVDr. L. Široký na příštím jednání P ČMKU.
Pověření na výstavy:
Na jednání P ČMKU byli pozváni L. Ubrová (předsedkyně KJ ČR), J. Němec (ředitel MVP Litoměřice) a
J. Gesten (předseda ZO) k objasnění situace ohledně financování MV v Litoměřicích.
L. Ubrová podala informace o financování výstavy.
J. Gesten se omluvil za nedodržení termínu splatnosti faktury za MV v letošním roce. Podal informace
o finanční situaci MV.
J. Němec předal předsedovi vyúčtování MVP v Litoměřicích 2008. Dále informoval, že na další výstavě
nebude zajišťovat výstavu na pozici ředitele.
Předsedkyně KJ ČR garantuje, že KJ ČR je nadále schopna zajišťovat bezchybné pořádání MV
v Litoměřicích, finanční jištění je v pořádku. A. Karban se jasně distancoval od informace, která se šíří
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mezi kynologickou veřejností, že by chtěl být ředitelem výstavy v Litoměřicích případně se s I.
Novákovou podílet na jejím pořádání.
Vydání pověření: Jednohlasně schváleno.
Zodpovídá: Sekretariát
Dozorčí rada:
 Platby členských poplatků od subjektů – k dnešnímu dni uhrazeny.
 DR navrhuje, aby byl vytvořen dodatek směrnice pro schvalování plateb specifikovaný pro
středisko MVP se stanovenými kompetencemi ředitele výstavy.

Dostihová a coursingová komise:
Dosud nedodala protokoly ze zkoušek rozhodčích. Sekretariát zaurguje předsedu DaCK.
10/6/08

Dotaz ČKS, zda je možné uchovnit kupírované psy, kteří byli v rozporu se zákonem
prezentováni na chovné přehlídce – úkol ukončen.

15/2/08

2. žádost Chihuahua klubu ČR o.s. o přijetí za člena ČMKU – úkol ukončen.

1/8/08

Dotaz na postup klubu v případě, že došlo k porušení vyhlášky 192/2004 (nakrytí
feny před stanoveným věkem) – úkol ukončen.

2/8/08

Žádost o zastřešení plemene Redbone Coonhound neuznaného FCI – úkol ukončen.

3/8/08

A. Karban připravil návrh změny směrnice Závazné pokyny pro zařazování psů
neloveckých plemen do pracovních tříd.

4/8/08

Žádost Klubu pinčů ČR se sídlem v Brně o zařazení plemene opičí pinč - osloveni
majitelé, zatím bez odpovědi. Úkol trvá.
Zodpovídá: Sekretariát

5/8/08

Žádost o příspěvek na cestu delegáta na zasedání Komise pro pasení FCI – delegát
bude znovu upozorněn na nutnost zaslat zprávu.
Zodpovídá: Sekretariát

9 /8/08

Stížnost na zmírnění podmínek zápisů do PP – je součástí zápisu z RPK. P ČMKU
nesouhlasí se zastavením zápisů výsledků DKK.

11/8/08

Stížnost Boxer klubu ČR na A. Karbana – úkol ukončen.

12/8/08

Žádost ČKS o změnu delegáta – úkol ukončen.

13/8/08

Odvolání nepřijatého Klubu bílého švýcarského ovčáka proti rozhodnutí DR:
v současnosti úkol ukončen.

14/8/08

Žádost sekce pro mondioring FCI o vyjádření – úkol ukončen.
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Základní normativ ke vzniku nových klubů: P ČMKU bude iniciovat jednání, kterého se
zúčastní právník, 1 člen DR a 1 člen P. Úkol trvá.
Zodpovídá: J. Kudrnáčová



Evropská výstava ND se bude konat v termínu 22. – 23.8.2009 v Šiklově Mlýně.



Výjimka udělená KCHND a KCHLS (pouze španělé) k udělení titulu Český šampion platí i pro
případ udělení čekatelství CAJC a titulu Český junioršampion.
VK vypracuje jednotná pravidla pro tyto vrcholné akce. Úkol trvá.
Zodpovídá: ing. R. Lysák



Návrh na zpřísnění podmínek titulu Český šampion – A. Karban navrhuje 3x CAC+certifikát o
zkoušce pro pracovní plemena, mezi 1. a posledním CAC min. 1 rok. O návrhu se nehlasovalo.
P ČMKU navrhuje ponechat podmínky pro udělování tohoto titulu beze změny.
Pro: MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, M. Václavík, J. Kudrnáčová, ing. R. Lysák, M. Kašpar, I.
Nováková
Proti: A. Karban



KR ohlašuje změnu termínu zkoušek nových adeptů: ČT 23.10. zůstává v platnosti, PÁ 24.10.
změněn na SO 25.10.2008. Zkušební komise: M. Václavík, Bc. V. Tichá, MVDr. M. Sedlář, J.
Němec, Z. Jílková

2. Zprávy odborných komisí ČMKU (EK, RPK)
Ekonomická komise – PŘÍLOHA 2







Na zasedání P ČMKU byl pozván předseda EK V. Panuška k podání informace o práci EK. P.
Panuška poukázal na nedostatky v komunikaci mezi ním a finanční poradkyní ČMKU.
S finanční poradkyní bude sepsáno pověření k předávání dat vždy ihned po odeslání DPH.
Pověření pro příjem dat obdrží předseda EK a předseda DR. S finanční poradkyní bude
jednáno ve věci možného náhledu do programu účetnictví formou placené služby (pro
pověřené osoby).
Zodpovídá: MVDr. L. Široký
EK žádá odborné komise ČMKU o návrh rozpočtu na 2009.
Zajistí: Sekretariát
EK žádá o specifikaci zisků z MV v Brně 2008. Dodá finanční poradkyně.
I. Nováková požaduje na EK objasnit jednotlivé položky daňového přiznání za rok 2007.
P ČMKU bere na vědomí a schvaluje zápis z EK.

Rada plemenných knih – PŘÍLOHA 3
I.a)
I.b)
I.c)


Zápis DKK do PP - P ČMKU souhlasí se závěrem RPK.
Zápis psa NO do Pomocného registru - P ČMKU souhlasí.
Doplnění Zápisního řádu ČMKU čl. IX, bod 6): Jména vrhu C nelze směšovat se jmény od
písmene CH, které je samostatným písmenem české abecedy.
Zápis Redbone Coonhound – P ČMKU bere na vědomí formu zápisu feny Anaiz Redbone
Europe 1.
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P ČMKU tímto ruší usnesení 10/41/06.
P ČMKU bere na vědomí a schvaluje zápis z RPK.

3. Projednání meziresortního jednání
ČMKU byla vyzvána Ministerstvem zemědělství ke stanovisku v rámci meziresortního
připomínkového řízení ve věci návrhu vyhlášky o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při
chovu.
P ČMKU navrhuje zúčastnit se 10. 10. 2008 připomínkového řízení k změně vyhlášky §7, ods. 1 bod e)
týkající se navrhovaného 10 měsíčního rozmezí mezi vrhy. Jednání na MZe se zúčastní MVDr. L.
Široký a Bc. V. Tichá
Schváleno jednohlasně.

4. Došlá pošta
8/6/08

Alaskan Malamute klub ČR – úkol ukončen.

VK/8/08

Odvolání Boxerklubu ČR proti usnesení 39/08/08 - P ČMKU jednoznačně trvá na
svém původním rozhodnutí.

1/9/08

Jednání o chovnosti leonbergera Celesty Najmurská cesta – P ČMKU trvá na
původním rozhodnutí: Fena je chovná, kluby jsou povinny respektovat si navzájem
chovné jedince. Bude znovu oznámeno stěžovateli a oběma klubům pro plemeno
leonberger.
Zodpovídá: Sekretariát

2/9/08

Žádost Klubu chovatelů československého vlčáka o zmírnění podmínek při udělování
titulu Český šampion - ČSV je plemeno podléhající povinně pracovní zkoušce,
udělování titulu Český šampion plemenům podléhajícím povinně pracovní zkoušce
řeší závazná směrnice pro vydávání tohoto titulu. Zmírnění podmínek není možné.
Schváleno jednohlasně.

3/9/08

Stížnost na chovatelku plemene eurasier, která ani po urgencích nepředala PP
k prodávanému štěněti - P ČMKU konstatuje, že PP je nedílnou součástí prodávaného
jedince a musí být předán neprodleně po vystavení plemennou knihou. PP je
dokladem o původu (nemá vypovídací hodnotu ke kvalitě prodávaného jedince ani
k jeho případné upotřebitelnosti v chovu).
Vzhledem k tomu, že tento problém ČMKU často řeší, bude zveřejněno na hlavní
straně internetových stránek ČMKU.
Zodpovídá: Sekretariát

4/9/08

Stížnost na nedodržení řádů při odchovu plemene čau-čau - P ČMKU požádá Klub
chovatelů a majitelů psů čau-čau o vyjádření k případu.
Zodpovídá: Sekretariát

5/9/08

Žádost o příspěvek na uhrazení startovného na Evropský pohár Grande Quete 2009
- P ČMKU má daná pravidla pro přidělování dotací, doporučuje žadateli obrátit se na
přímý zastřešující subjekt ČMKJ nebo na sponzory.
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6/9/08

Odvolání proti rozhodnutí KR – žádost o projednání neetického chování rozhodčí –
P ČMKU trvá na svém rozhodnutí, pochybení p. Puchálkové jako rozhodčí nebylo
prokázáno. Pokud bude doložen výsledek občansko-právního sporu s dokázáním viny,
KR případ znovu otevře.

7/9/08

Žádost o zavedení nového plemene:
- Lapinkoira – P ČMKU souhlasí se zápisem pod KCHMPP
- Polský honič – P ČMKU souhlasí se zápisem pod KCHH.

8/9/08

Žádost Airedale Terrier klubu o udělování titulu ICH na základě 4x CACIB bez
povinné zkoušky - P ČMKU bere na vědomí a souhlasí. V tomto smyslu bude
informováno FCI.
Zodpovídá: Sekretariát

15:30 z jednání se omluvil M. Kašpar
Ad VŘ:
Na základě podnětů z klubů zůstává nový VŘ v platnosti od 1.1.2009 s výjimkou formulace Pro
plemena, která jsou posuzována odděleně podle zbarvení, velikosti a váhy, platí pro výstavy
vyjmenované v tomto výstavním řádu předpisy FCI (článek 3), která bude předmětem jednání X. VH
ČMKU dne 18.4.2009.

4. Různé
9/9/08

P ČMKU žádá KR, aby zpracovala návrh pro jmenování univerzálních rozhodčích dle
platných řádů.
Zodpovídá: M. Václavík



Bc. V. Tichá informovala o spolupráci s iDnes, požádala o možnost uvedení přímého kontaktu
na webu ČMKU – P ČMKU souhlasí se zveřejněním kontaktu.



Sl. Šubertová podala zprávu o reprezentaci ČR v juniorhandlingu na SV ve Stockholmu. P
ČMKU vyplatí sl. Šubertové příspěvek na akci ve výši 5000,- Kč.
Schváleno jednohlasně.

10/9/08

Stížnost na chování rozhodčího p. Auterského – sekretariát vyžádá vyjádření
pořadatele výstavy.



MVDr. L. Široký obdržel pozvánku na sněm KVL 12. 10. 2008, zúčastní se za ČMKU
s přednáškou.



Związek Kynologiczny w Polsce oslaví v listopadu 70. výročí vzniku a prezident ZKwP A.
Mania 70. narozeniny. Za ČMKU pozván MVDr. L. Široký, prezident A. Mania obdrží od ČMKU
věcný dar.
Schváleno jednohlasně.



Eukanuba World Dog Show - v užším výběru AKC zůstávají jezevčík a čínský chocholatý pes.



Úkol pro VK + KR: Uvést do souladu řády ČMKU s řády FCI.
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Zodpovídá: ing. R. Lysák, M. Václavík


Na základě dotazů klubů ČMKU o možnosti využití loga ČMKU na materiály výstav bude logo
ČMKU zveřejněno ke stažení na webu v rubrice Formuláře.
Zodpovídá: Sekretariát



Sekretariát vyžádá na p. Spolkovi informace o MS v agility, p. Spolek bude pozván na příští
jednání P ČMKU k podání informace.
Zajistí: Sekretariát

USNESENÍ
46/09/08

P ČMKU schválilo 12/07 tyto změny v normativech:
Směrnice pro zápis do průkazu původu:
- Bod 2. se doplňuje o text: U vzájemně se podmiňujících zkoušek se bude v PP
uvádět pouze nejvyšší dosažený stupeň zkoušky (např. při dosažení IPO 1, 2, 3
se zapíše pouze IPO 3).
Zápisní řád:
- Článek XI, bod 3. – vyjmout plemeno moskevský toy teriér
- Článek XII, bod 3. – Formulace Duplikát duplikátu již nelze vystavit se ruší a
doplňuje se text: Duplikát duplikátu bude pořadově označen a zpoplatněn
stanovenou částkou navýšenou o 300%.
- Článek XIV, bod 1. formulace pracovníkem sekretariátu se ruší a nahrazuje
formulací pracovištěm plemenné knihy

47/09/08

P ČMKU schválilo doplnění Zápisního řádu ČMKU čl. IX, bod 6): Jména vrhu C nelze
směšovat se jmény začínající písmenem CH, které je samostatným písmenem české
abecedy.

48/09/08

Vzhledem k často řešeným problémům s předáváním průkazů původu novým
majitelům P ČMKU konstatuje, že průkaz je nedílnou součástí prodávaného jedince a
musí být novému majiteli předán neprodleně po vystavení plemennou knihou, a to
bez nároků na další finanční vyrovnání.

49/09/08

P ČMKU schvaluje udělování titulu ICH pro erdelteriéry na základě 4x CACIB, bez
nutnosti pracovní zkoušky.

50/09/08

P ČMKU ukládá Komisi pro rozhodčí a Výstavní komisi uvést do souladu řády ČMKU
s novými řády FCI

Zasedání ukončeno:
Termín příštího zasedání:
Zapsala:
Za správnost:

17:15
6. 11. 2008 od 10.00 hod
Ivana Jarošová
MVDr. Lubomír Široký
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