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Zápis č.22 
ze zasedání P ČMKU dne 19.2.2009 

zasedací místnost ČMKU 
 
Přítomni: MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, J. Kudrnáčová, M. Václavík, ing. R. Lysák, , I. 

Nováková, B. Uchytil, M. Kašpar, A. Karban 
 
Tisková mluvčí:   Bc. Vladimíra Tichá 
Za DR:   Petra Márová 
 
 
Program: 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 

2. Zasedání komisí ČMKU 

3. Došlá pošta 

4. X. valná hromada 

5. Rozpočet 

6. Různé 

 

 

Ad. 1 - Kontrola zápisu z minulého jednání 
 
2/3/07       Webová prezentace – překlady dalších částí webu do NJ pokračuje. Přeložená část 

bude zadána na web do konce týdne. 
Zodpovídá: I. Nováková  

  
Prezentace rozhodčích – výstavba portálu pokračuje, bude zkompletována po 
vyhodnocení aktualizačních dotazníků. 

 
11/5/07     Programové vybavení – schůzka s programátory Merz proběhla dle plánu, dílo 

nebylo možné převzít. 20. 2. 2009 plánována schůzka s vedením firmy, revize analýzy 
a dohoda dalšího postupu. 

  
DR konstatuje:  
- Termín dodání díla k 31. 10. 2008 nebyl dodržen. 
- Prověření smluv a faktur – DR byla předložena pouze 1 smlouva v originále, nutno 

doložit další 3 smlouvy. 
- Platby: uhrazeno ¾, poslední faktura neuhrazena, DR prozatím nedoporučuje 

provádět další platby 
   
 DR navrhuje konkrétně projednat každou další platbu P a prodloužit dobu splatnosti 

min. na 1 měsíc. 
  

 Komentář I. Nováková k informacím z DR: 
I. Nováková upřesnila, že se jedná o dva projekty. Přičemž  ¾ jsou zaplaceny z první 
části projektu, postup plateb odpovídá  podepsané smlouvě. Prodlení v realizaci této 
části nastalo vinou spuštění druhé části projektu tzn. webového portálu majitelů – 
výstava. Dodavatel garantoval, že oba projekty dokáže realizovat současně, což se mu 
nepovedlo. Druhá část projektu webový portál – výstava byl spuštěn na základě 
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předsednictvem odsouhlasené „Smlouvy o smlouvě budoucí“ a z této části nebylo 
doposud nic proplaceno. V současné době  v aplikaci webový portál - výstava byly 
zpracovány i přes některé potíže čtyři akce (NV Olomouc, Šampion Šampionů, 2x 
CACIB Brno – výsledky z těchto akcí byly zpracované a publikované v rekordním čase). 
 Právě nasazení programu do praxe ukázalo na nutnost optimalizovat některé 
procesy, a proto nedošlo k předání programu. 

  
7/2/08         Spisová a skartační služba – úkol trvá. 
 
19/3/08       Šampion šampionů: Proběhl bez závad, přihlášeno 246 psů. Příští rok proběhne 

šampion šampionů 16. nebo 24. ledna 2010, zodpovědná osoba MVDr. L. Široký. 
Zodpovídá: MVDr. L. Široký 

 
20/3/08       Top dog:  Příští ročník nebude zpracovávat redakce Psa přítele člověka. Zájemci o 

účast se přihlásí pomocí formuláře, výsledky prověří a zpracuje ČMKU. 
 Souběžně bude vytvořeno počítání pomocí webové aplikace navazující na 

zpracovávání výsledků z programu výstava – závisí na elektronickém dodání výsledků 
od pořadatelů (bylo v pověření pořadatelům k výstavám).   

                             Zodpovídá: MVDr. L. Široký 
 
1/4/08         Certifikát DKK: Vyvěsit na stránkách ČMKU – úkol trvá. MVDr. Široký dodal webový 

formulář, po jehož vyplnění  je možno vygenerovat přímo tiskopis používaný 
veterináři. Bylo konstatováno, že tímto způsobem by mohlo docházet k  zneužití. 
Nový  návrh dodá  MVDr. Široký  pouze jako formulář s  podtiskem VZOR. 
 
Pro: MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, ing. R. Lysák, A. Karban, I. Nováková, M. 

Kašpar, B. Uchytil 
Zdrželi se:  J. Kudrnáčová, M. Václavík 

                                                                    Zodpovídá: MVDr. L. Široký 
 

5/5/08          Chov nečlenů klubů  - ÚOHS po minulém P informován (včetně kopií urgenčních 
dopisů klubům). 

Za průběžně zasílané informace zodpovídá: MVDr. L. Široký a sekretariát 
 
6/6/08          Klub chovatelů ČF: Došla odpověď z VDH, že záležitost zevrubně prošetří.  VDH 

zaurgováno, zatím bez odezvy. Zaurgovat znovu, příp. řešit přes FCI. Úkol trvá     
 Zodpovídá: MVDr. L. Široký a sekretariát 

3/8/08           Změny směrnice Závazné pokyny pro zařazování psů neloveckých plemen do 
pracovních tříd: 

 Vytvoření směrnice – úkol trvá, skupina pro vytvoření směrnice se sejde před příštím 
jednáním P od 9:00. 

  
- Základní normativy ke vzniku nových klubů: J. Kudrnáčová předložila návrh směrnice, bude 

zasláno e-mailem k prostudování P, DR a střešním svazům. 
Do dokončení směrnice platí usnesení 72/01/09 
 

- Výstavní komise vypracuje jednotná pravidla pro výjimky na vrcholné akce plemen (EV apod.) 
– úkol trvá   

Zodpovídá: Ing. R. Lysák 
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ad Odborné komise: 
Komise pro rozhodčí 

- Školení JH:  Školení se bude konat 22. března 2009 
- Setkání rozhodčích se uskuteční 21. 02. 2009 v Top hotelu, kongresový sál č. 2 
- Ad KR – 7x žádost o ing. Jančíka na pozici univerzálního rozhodčího, P ČMKU navrhuje 

jmenovat ing. Jančíka univerzálním rozhodčím. 
Schváleno jednohlasně. 
Usnesení 78/02/09 
 

Rada plemenných knih  
ad I. b) P ČMKU nesouhlasilo s označováním  rodokmenů "nestandardní" bez souhlasu klubu  – 
chovatelský klub nesouhlasí s označením PP vícebarevných pudlů, kteří vykazují jednobarevné 
zbarvení, jako nestandardních. P ČMKU akceptuje názor klubu za předpokladu, že klub zajistí, aby s 
takto zbarvenými jedinci nebylo nakládáno jako s FCI uznaným plemenem „pudl“ (výstavy, chov 
apod.). Majitelka těchto jedinců bude informována, že je s nimi možno disponovat pouze jako s FCI 
neuznaným plemenem „vícebarevný pudl“. Případným vystavováním v jiném plemeni může být 
majitelce vysloven zákaz vystavovat na dobu určitou. 
Schváleno jednohlasně. 

Zodpovídá: Sekretariát 
 
DR 

- Případ MVDr. O. Petříkové: Činnost pozastavena do doby šetření. MVDr. Petříková bude 
informována, že záležitost je v šetření; po shromáždění materiálů bude pozvána na KR. 

- Klub bílého švýcarského ovčáka – P ČMKU se omluví klubu, že dostalo dvě rozporuplné 
odpovědi.  Původní žádost předložena P ČMKU v r. 2006, sekretariát dohledá původní 
materiály a zašle k prostudování p. Kudrnáčové. Případ projedná P ČMKU na příštím zasedání. 

Zodpovídá: J. Kudrnáčová  
                   

Ad 4 – MVP Brno  
Proběhlo bez problémů, ohlasy rozhodčích i vystavovatelů jsou kladné a budou prezentovány na 
webu. Zpráva hl. rozhodčího – bez problémů. 
Velká národní cena – je třeba dopracovat strategii vracení poplatků u DuoCACIB výstav. 

I. Nováková upozornila na chybné vyplácení národní ceny při DuoCACIB, kdy byli vypláceni i 
psi, kteří se přehlídky nezúčastnili. Pokud je třeba něco upřesňovat pak, že Velká národní 
cena má dvě části - 1. přehlídku, kam mohou všichni přihlášení a vlastní soutěž o titul BONB - 
viz výstavní řád. 

 
Příští DuoCACIB 6. - 7. 2. 2010, pořádá ČMKU, zodpovědná osoba MVDr. L. Široký. 
Schváleno jednohlasně. 
 
1/9/08  Klub chovatelů leonbergerů ČR – žádost o informaci – úkol ukončen. 
 
1/8/08 Odvolání p. Pražákové proti nevydání PP s doložením stanoviska ÚKOZ – případ byl 

předložen právnímu zástupci ČMKU k vyjádření, chovatelka bude informována. Úkol 
trvá. 

Zodpovídá: Sekretariát  
 
3/9/08  Stížnost majitele na nevydání PP – chovatelka R. Volšická byla znovu vyzvána 

k předání; dle řádů může být potrestána i pozastavením chovatelské činnosti. 
 
10/9/08  Případ nevhodného chování M. Auterského: na návrh KR P ČMKU pozastavuje 

činnost výše jmenovanému rozhodčímu do vyřešení stížnosti. Dodatečně doloženo 
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vysvětlení p. Auterského, předáno k prostudování P ČMKU, bude projednáno na 
příštím zasedání. M. Auterský bude pozván na následující zasedání KR.  

 
 

2. Projednání zasedání odborných komisí 
 

RPK (PŘÍLOHA 4) 
a) P souhlasí 
b) P souhlasí 
c) P žádá členy RPK o konkrétní důvod, proč neakceptují předloženou dohodu mezi kluby.  

Zajistí: Sekretariát  
 
Návrh: Materiály ke komisím předkládat pouze ve sporných případech. 
Pro:   MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, J. Kudrnáčová, M. Václavík, ing. R. Lysák, B. Uchytil, M. 

Kašpar, A. Karban 
Nepřítomna: I. Nováková  
 

KCHZ (PŘÍLOHA 5) 
P jednohlasně schvaluje 
 

DaCK (PŘÍLOHA 6) 
P schvaluje zápis DaCK. 
P neschvaluje předložený Národní dostihový a coursingový řád, který bude projednán v závislosti na 
zákonu na ochranu proti týrání. 
 

VK (PŘÍLOHA 7) 
P jednohlasně schvaluje 
 

KR 
- Zkoušky závěrečné + přezkoušení rozhodčích, kteří neposuzovali více než 5 let  

(PŘÍLOHA 1, 2, 3) 
Ti, kteří neposuzovali více než 5 let a bez omluvy se nedostavili k přezkoušení, budou 
vyškrtnuti ze seznamu – schváleno jednohlasně. 
P ČMKU jednohlasně schvaluje výsledky závěrečných zkoušek a přezkoušení. 

 
- Praktické závěrečné zkoušky pro čekatele proběhnou v sobotu 25. 4. 2009 při MVP v Českých 

Budějovicích – zkouší M. Václavík + MVDr. Šimek  
 

3. Došlá pošta 
 
1/2/09  Ing. Loučka předložil přeložené FCI řády pro pasení.  

P ČMKU předložené řády jednohlasně schvaluje. 
 
2/2/09  Návrh KCHK na ocenění formou vyznamenání MVDr. Procházky, který ČKS 

nedoporučil.  
Pro:  M. Václavík, ing. R. Lysák, B. Uchytil  
Proti:   I. Nováková, A. Karban 
Zdržel se:  J. Kudrnáčová, ing. J. Kubeš, MVDr. L. Široký  
Nepřítomen: M. Kašpar  
Návrh KCHK nebyl přijat. 
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Návrh J. Kudrnáčová: MVDr. Procházkovi poděkovat a poblahopřát k životnímu 
jubileu. 
Pro:  Ing. R. Lysák ing. J. Kubeš, J. Kudrnáčová, MVDr. L. Široký, B. Uchytil 
Proti:   I. Nováková, A. Karban  
Nepřítomni:  M. Kašpar, M. Václavík  
Návrh J. Kudrnáčové byl přijat. 

 
3/2/09   Žádost o změnu v podmínkách při udělování titulu Český šampion pro plemeno 

briard: Briard je plemeno podléhající povinně pracovní zkoušce; udělování titulu 
Český šampion plemenům podléhajícím povinně pracovní zkoušce řeší závazná 
směrnice pro vydávání tohoto titulu. P ČMKU nesouhlasí se změnou podmínek. 
Schváleno jednohlasně. 

 
4/2/09  Žádost KSP o výjimku ze Zápisního řádu pro dodatečné vydání PP vrhu S Bohemia 

Amarok. 
Jednohlasně schváleno. 

 
5, 6/2/09  Ing. Šabatová, SZBK ČR – žádost o příspěvek na komisi FCI odsouhlaseno 2x 5 000,- 

Pro:  MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, J. Kudrnáčová, M. Václavík, ing. R. 
Lysák, B. Uchytil, M. Kašpar 

Proti:   A. Karban 
Zdržela se:  I. Nováková 
 
I. Nováková požádala o předložení směrnice, která  určuje pravidla vyplácení  
podobných příspěvků. Jedná se o usnesení 13/02, plné znění bude předloženo. 

Zodpovídá: Sekretariát  
 
7/2/09  Mgr. Herian, norníci – žádost o příspěvek na komisi FCI – dle usnesení 13/02 

odsouhlaseno 5 000,- splatných po předložení zprávy  
Schváleno jednohlasně. 
 

8/2/09  A. Grygar, agility – žádost o příspěvek na komisi FCI - dle usnesení 13/02 
odsouhlaseno 5 000,- splatných po předložení zprávy (chybné datum?) 
Schváleno jednohlasně. 

 
P ČMKU navrhuje vyplácet příspěvek 5000,- Kč na komise FCI pouze 1x ročně na každou komisi 
Pro:   MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, M. Kašpar, M. Václavík, ing. R. Lysák, B. Uchytil, A. 

Karban  
Proti:   J. Kudrnáčová  
Zdržela se:   I. Nováková 
Návrh byl přijat, nahrazuje usnesení 13/02. 
 
9/2/09  Źádost KSP o poskytnutí příspěvku na MR v pullingu ve výši 10 000,- Kč 

Pro:  M. Václavík, ing. J. Kubeš, M. Kašpar, ing. R. Lysák, B. Uchytil  
Proti:   MVDr. L. Široký, J. Kudrnáčová, A. Karban  
Zdržela se:  I. Nováková  

 
10, 11, 12/2/09  ČKS, ČMKJ a KJ ČR předložily termíny MVP na rok 2010. P ČMKU navržené 

termíny schvaluje, podléhá potvrzení FCI. Sekretariát zašle termíny na FCI do konce 
týdne.  

Zodpovídá: Tajemnice 
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13/2/09 Žádost o schválení Catahoula klubu – předáno J. Kudrnáčové, bude projednáno 
v závislosti na nově vytvořené směrnici pro uznávání nových klubů 

 
 
 

4. X. valná hromada ČMKU 18.4.2009 v Top Hotelu 

 
Připomínky a náměty projedná skupina pro přípravu VH, zařadí na příští jednání P ČMKU. 
Materiály delegátům rozeslat ihned po příštím jednání P ČMKU.  
Předsedové komisí budou obesláni se žádostí o zprávu, zprávy musí být doručeny do 15.3.2009. 

Zodpovídá: MVDr. L. Široký a sekretariát  
 
Návrh na rozdělení barevných rázů na výstavách mimo MV – P ČMKU předloží VH k projednání  
 
Delegáti budou obesláni těmito materiály: Pozvánka, jednací řád, program, připomínky, odvolání, 
žádosti klubů o přijetí. 
 
Odchází P. Márová 
 
 

5. Rozpočet 
Schválen jednohlasně 
 
 

6. Různé 
 

- M. Václavík vznesl dotaz na zařazení do tříd dle věku: Např. ve věku 9 měsíců v den výstavy 
je možnost zařadit do tř. dorostu i mladých 
P ČMKU souhlasí 

 
- Do výstavního řádu bude doplněna klauzule o zákazu nadměrného vyvazování, lakování a 

pudrování  
Zodpovídá: ing. R. Lysák 

 
- Zasedání výstavní komise a komise pro rozhodčí FCI – informaci podal ing. R. Lysák 

Univerzální + skupinoví rozhodčí se nemusí vyžadovat na střešním svazu, povolení 
k posuzování je automatické. 
ing. R. Lysák seznámil s databází rozhodčích vytvořenou pro FCI Norskem (www.fci-judge.org) 
- národní svazy zde mohou vyvěsit své rozhodčí – poplatek 1 Euro za jednoho rozhodčího a 
rok. FCI žádá své členské země, aby na svých webových stránkách umístily odkaz na tuto 
databázi. 
 

- Žádost Boxer klubu o zrušení trestu – P ČMKU jednohlasně schvaluje povolit na akce tohoto 
klubu zahraniční rozhodčí. Zákaz výstav s CAC zůstává v platnosti. 
Schváleno jednohlasně. 
 

 
- MVDr. L. Široký obdržel pozvánku z Eukanuby na letošní Crufts 

Pro účast:  MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, J. Kudrnáčová, M. Václavík, ing. R. Lysák, B. 
Uchytil, M. Kašpar, A. Karban 

Zdržela se:  I. Nováková  

http://www.fci-judge.org/
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- ČMKU bude znovu žádat o EV 2013 na zasedání ES v Dublinu  

Zodpovídá MVDr. Lubomír Široký 
EV v Dublinu se zúčastní ing. R. Lysák  
Schváleno jednohlasně. 

 
Odchází M. Kašpar  

 
- Řád na ochranu zvířat při chovu: 

Z vyhlášky 5/2009 vyplynuly následující změny: 
1) Žádná organizace nemusí mít řád ochranu psů při chovu schválený MZe 
2) Řády ochrany zvířat při veřejném vystoupení – musí být i nadále schválené 
3) Zodpovědnost za porušení řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení nese  

organizátor 
4) Vyhláška o chovu – změna ve věku k reprodukci – 14 měsíců do 50 cm kohoutkové výšky a 17 

měsíců nad 50 cm kohoutkové výšky 
5) Písemný návod ke zvířeti je povinností ze zákona 
6) Feny nad 8 let lze krýt na výjimku, není specifikováno kolikrát 
7) Inseminace u psů, kteří se ještě nereprodukovali přirozeným způsobem, může být povolena  
Návrh: zapracovat změny ve vyhlášce do řádu na ochranu zvířat při chovu ČMKU. Pro tyto účely 
vytvořena pracovní komise ve složení: MUDr. M. Raba, ing. J. Kubeš, MUDr. V. Novotný, MVDr. L. 
Široký, Bc. Vladimíra Tichá   
Schváleno jednohlasně. 

 
- Propagace: P. Tetřevová z Pardubického muzea – expozice historie chovu v ČR, žádá o 

spolupráci – bude jednat s Bc. V. Tichou  
 

- Nový titul FCI – C.I.E.:  Zaslaný oběžník bude vyvěšen na webu ČMKU, řád dosud z FCI 
nepřišel. 
Plemenné knihy budou informovány o změně označení v titulech 

Od 1.5. 2009 s přechodným obdobím do 1.7. 2009 žadatelé o tituly FCI budou moci žádat 

přímo FCI (podléhá dohodě ČMKU s FCI).  

Pro:  MVDr. L. Široký, ing. R. Lysák, M. Václavík, ing. J. Kubeš, A. Karban, J. 
Kudrnáčová, B. Uchytil  

Zdržela se:  I. Nováková  
Nepřítomen:  M. Kašpar 

 
- Evidence certifikátů: Webmaster vytvoří správu certifikátů na webu ČMKU, subjekty budou 

ukládat seznamy podobným způsobem, jako např. duplikáty 
Zodpovídá: I. Nováková  
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USNESENÍ 
 
73/02/09 P ČMKU schvaluje dotaci ve výši 10 000,-  na 1. MR v pullingu 
74/02/09 P ČMKU schvaluje přezkoušení rozhodčích, kteří neposuzovali více než 5 let: 
   

příjmení jméno 

Jemelková, PhDr. Simona 

Nehyba Oldřich 

Srba Vlastimil 

Vyskočil Pavel 

 
 
75/02/09 P ČMKU schvaluje závěrečné teoretické zkoušky rozhodčích: 
 

příjmení jméno Plemeno 

Budková Barbora Beagle 

Dědouch Josef český fousek 

Plšková Oldřiška bílý švýcarský ovčák 

Sitterová Dagmar anglický setr 

 
76/02/09 P ČMKU ukončuje činnost rozhodčím, kteří se bez omluvy nedostavili k přezkoušení:  
 

příjmení jméno 

Doubek František 

Rötrekl, Mgr. Vladimír 

Ježek, JUDr. Václav 

Laňková Radmila 

 
 
77/02/09 P ČMKU schvaluje změnu ve vyplácení příspěvků na komise FCI. Příspěvek ve výši 

5000,- Kč se bude vyplácet pro 1 komisi FCI pouze 1x ročně. 
 
78/02/09  P ČMKU jmenuje Ing.Leoše Jančíka univerzálním rozhodčím 
 
 
Zasedání ukončeno:  16:30 
Příští zasedání:  12.3.2009 od 11:00 
Zapsala:  Ivana Jarošová 
Za správnost:  MVDr. L. Široký   


