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Zápis č.26 
ze zasedání P ČMKU dne 18.6. 2009 

zasedací místnost ČMKU 
 
Přítomni:  
P ČMKU: MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, I. Nováková, B. 

Uchytil, M. Kašpar, A. Karban  
Omluveni:   M. Václavík, M. Krinke 
DR:   zástupce nepřítomen 
Tisková mluvčí:   Bc. Vladimíra Tichá 
Pozvání:   MVDr. S. Chrpa, MVDr. P. Vodička 
 
 
Program: 

1. Zprávy z komisí 

2. Informace o ME v coursingu 

3. Došlá pošta 

4. Hospodaření za 1.Q 2009 

5. Kontrola zápisu z minulého jednání 

6. Diskuze a závěr 

 

1) Zprávy z komisí 

 

Komise pro chov a zdraví PŘÍLOHA 1 

zápis schválen vyjma bodu 6 

Ad bod 6: P. L. Dvořáková bude požádána o písemné vyjádření ke stížnosti, zaslané do 14 dnů. O 

dalším postupu rozhodne P ČMKU po obdržení tohoto vyjádření.   

Nepřítomni: I. Nováková, A. Karban  

 

FCI komise záchranářských psů  PŘÍLOHA 2 

P ČMKU bere na vědomí.  

Ing. Šabatová bude požádána o vyžádání adekvátního daňového dokladu, který bude proplacen. 

Zástupci ČMKU v komisích FCI musí předem informovat P ČMKU o plánovaném zasedání konaném na 

území ČR. 

 

FCI chovatelská komise  PŘÍLOHA 3 

P ČMKU bere na vědomí.  

 

2) Informace o ME v coursingu  

 

K jednání byli pozváni: MVDr. Stanislav Chrpa, předseda DaCK a MVDr. Petr Vodička, pověřený 

organizátor akce. 

Dle informace organizátora je akce zajištěna, příprava probíhá bez problémů. 
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3) Došlá pošta 

 

 

5/2/08  žádost Chihuaha klubu o prozatímní členství - na základě informace předsedy byl 

klub zastřešen MSKS, P ČMKU nemá vůči tomuto zastřešení námitky.  

Chihuahua klub a MSKS budou požádáni o formální dořešení. P ČMKU definitivně 

rozhodne o členství Chihuahua klubu na svém příštím zasedání po obdržení veškerých 

písemností. 

Zajistí: Sekretariát  

 

1/6/09  Na základě rozsudku okresního soudu v Brně a vyjádření právního zástupce ČMKU P 

ČMKU bere na vědomí, že Ing. Petr Kotěra je osobou oprávněnou jednat za Klub 

chovatelů rhodéských ridgebacků. O této skutečnosti budou informovány všechny 

zúčastněné strany.  

Zodpovídá: Sekretariát  

 

2/6/09  Stížnost na chování rozhodčího – je nutné řešit přímo na výstavě v souladu s platným 

VŘ. 

 

3/6/09  Žádost o zavedení nového plemene FCI Cimarrón Uruguayo do Moloss klubu  

Pro:  MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, I. Nováková, B. 

Uchytil, A. Karban  

Nepřítomen:  M. Kašpar  

Žádost byla schválena. 

 

4/6/09  Žádost Czech Irish Wofhound Clubu o přijetí – plemeno irský vlkodav v současnosti 

zastřešeno Wolfhound a deerhound klubem a Klubem chovatelů chrtů. 

Pro přijetí:  0 

Proti: MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, B. Uchytil, A. 

Karban  

Zdržela se:  I. Nováková 

Nepřítomen:  M. Kašpar  

Žádost byla zamítnuta. 

 

5/6/09  Stížnost na chování rozhodčího na základě protestu podaného na výstavě – pro 

dnešní nepřítomnost předsedy Komise pro rozhodčí byl tento případ odložen na příští 

zasedání P ČMKU. 

 

6/6/09  Žádost o finanční příspěvek na MS RTW – P ČMKU jednomyslně schvaluje 10 000,- Kč 

proti daňovému dokladu. 
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7/6/09  Návrh na úpravu Zápisního řádu ve věci nevyzvednutých a neuhrazených 

chovatelských stanic. 

A. Karban navrhuje předložit potvrzení o zaplacení již při žádosti. 

Pro:  A. Karban 

Proti:  MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, B. Uchytil, M. 

Kašpar 

Zdržela se:  I. Nováková 

 

Doplnění ZŘ čl. II, o bod 8 c): Není-li stanovený poplatek za registraci chovatelské 

stanice uhrazen do dvou měsíců po odeslání z ČMKU, je schválený název uvolněn pro 

další zájemce. 

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

Kašpar 

Proti:  A. Karban 

Zdržela se:  I. Nováková  

  

Tento bod nabývá platnosti od 1.1.2010. 

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

Proti:  J. Kudrnáčová, A. Karban 

 

8/6/09  V návaznosti na změnu řádů proti týrání zvířat, změnu vyhlášek (státní legislativu) a 

úpravu Chovatelského řádu FCI Bc. Vladimíra Tichá předložila návrh na úpravy 

stávajících řádů (Řád ochrany zvířat při chovu, Zápisní řád).  PŘÍLOHA 4, 5 
Řády ochrany zvířat při chovu nemusí být v současnosti schváleny ÚKOZ. ČMKU 

zachová tento řád s provedenými úpravami jako doporučenou metodiku pro své 

členské subjekty.   

Změny stanovené vyhláškou budou zapracovány do ZŘ. ZŘ je závaznou normou pro 

všechny členské subjekty, kterou musí respektovat. V pravomoci subjektů je 

stanovené podmínky zpřísnit, nikoli však zmírnit. 

Změny mají okamžitou platnost s přechodným obdobím k 1.1.2009. 

Schváleno jednomyslně. 

  

4) Hospodaření za 1.Q 2009 

 

 Nováková vznesla následující dotazy: 

o skutečný hospodářský výsledek za 2008 - Není ještě k dispozici daňové přiznání za 

2008, po obdržení bude poskytnuto všem členům P ČMKU. 

o jak bude nadále řízena ekonomika ČMKU, eventuelně ustanovení nové Ekonomické 

komise 

Pro ustanovení: ing. R. Lysák, B. Uchytil, ing. J. Kubeš, M. Kašpar, I. Nováková 

Zdrželi se:  MVDr. L. Široký, J. Kudrnáčová, A. Karban 

EK bude znovu jmenována.  

Návrhy členů připraví a subjekty osloví: MVDr. L. Široký a tajemnice 
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 Případné otázky k rozpočtu a hospodaření si členové P ČMKU připraví, budou odeslány 

finanční poradkyni, která pro příští zasedání P ČMKU zašle odpovědi a případná objasnění. 

 

 I. Nováková se dotázala, zda může dostávat měsíčně po odvodu DPH výsledky hospodaření 

(hlavní knihu, výsledovku, příp. saldo) ke kontrole. P ČMKU souhlasí. 

 

 

5) Kontrola zápisu z minulého jednání  

 

Úkoly z X. VH: 

I. Nováková upozornila, že se P ČMKU doposud nezabývalo usneseními z VH. Zároveň se dotázala na 

zápis z VH. V současnosti k dispozici pouze hlasový záznam, o který I. Nováková požádala. P ČMKU 

nemá námitky, poskytne MVDr. L. Široký. 

 

Usn. 9   podklady k případu připraví sekretariát 

Usn. 10  splněno 

Usn. 14  bude řešeno v pověření na rok 2011 

Usn. 15  P ČMKU projednalo tuto možnost 

Usn. 17  zajistí sekretariát  

 

. 

11/5/07     Programové vybavení – dodatek ke smlouvě podepsán. 
NV Klatovy prozkoušela program Dog Office modul výstava; bylo konstatováno, že je 
použitelný a připraven k předání. I. Nováková navrhuje nabídnout program 
pořadatelům všech výstav (včetně klubů) k zapůjčení zdarma do konce roku 2009. 
Schváleno jednomyslně. 
Na příštím zasedání P ČMKU proběhne krátká prezentace nového programu 
DogOffice. 

 
8.6.2009 začalo předávání Dog office pro agendy sekretariátu a plemenné knihy, 
obslužnost a některé kompletní agendy se zkouší v testovací verzi. 

 
2/3/07  Webová prezentace – I. Nováková konstatuje, že na hlavních stranách v zahraniční 

části by mělo být úvodní slovo, úkol trvá, termín: 15.7.2009 
připraví MVDr. L. Široký 

 
- Evidence certifikátů: Evidence bude vedena v novém programu. Souvisí se 

směrnicí pro zkoušky, úkol trvá, evidence bude navázána po spuštění Dog Office. 
Zodpovídá: I. Nováková  

 
 
5/5/08          Chov nečlenů klubů  - ÚOHS byl informován o stávajícím stavu. Dle usn. 10 X. VH se 

22.6.2009 uskuteční schůzka na ÚOHS za účasti právního zástupce ČMKU. 
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6/6/08          Klub chovatelů ČF: Došla odpověď z VDH, ve které nebyl zodpovězen původní dotaz.  
VDH bylo obesláno znovu s původní žádostí o vysvětlení. Byly odeslány 2 urgence. 
Pokud ČMKU neobdrží odpověď, požádá o pomoc FCI. 

 Zodpovídá: MVDr. L. Široký a sekretariát 
 

3/8/08           Zkompletování směrnice o vydávání certifikátů 
 Úkol trvá. 

Koordinuje: I. Nováková  
   Zodpovídá: A. Karban, I. Nováková, M. Kašpar, ing. R. Lysák    

 
 

3/9/08  Stížnost majitele na nepředání PP chovatelkou – chovatelka odmítá přebírat 
zaslanou poštu. P ČMKU pozastavuje chovatelskou činnost chovatelské stanice 
Revoka do 30.6.2010. 

  V tomto případě, kdy PP nebyl záměrně předán, a chovatelka odmítla jakoukoli 
komunikaci s ČMKU, P ČMKU rozhodlo o vystavení duplikátu PP feny eurasiera Arishy 
Revoka. Původní originál PP pozbývá vydáním duplikátu platnosti.  

       Zodpovídá: Sekretariát a plemenná kniha 1  
 
 
13/2/09 Žádost o schválení Catahoula klubu – vzhledem k současným okolnostem, tj. sporem 

mezi Catahoula klubem a KCHMPP budou zástupci obou klubů pozváni ke schůzce, 
která se uskuteční 16.7.2009 od 9:00 v prostorách ČMKU za přítomnosti J. 
Kudrnáčové a ing. J. Kubeše. Chov plemene je třeba stabilizovat. 
Schváleno jednomyslně.   

 
1/3/09  Návrh ČKS na zrušení reliéfního razítka – nová raznice se ve zkušebním provozu 

osvědčila, ČMKU objedná další dvě raznice pro pracoviště plemenné knihy 2 a 3. 
poplatek bude přefakturován těmto pracovištím. 

Zajistí: Sekretariát  
 

 
6/4/09  Žádost o příspěvek na zasedání komise FCI (kontinentální ohaři, ing. Vlasák) – 
příspěvek bude vyplacen po dodání zprávy, která bude zveřejněna na webu ČMKU. Úkol trvá, 
sekretariát zaurguje. 

Zajistí: Sekretariát  
 
 
15/4/09  Žádost o členství Czech Deerhound Clubu vyčleněného z Wolfhound a deerhound 

klubu – P ČMKU jednomyslně přijímá tento klub za prozatímního člena.  
Jedná se o vyčlenění celého plemene ze stávajícího klubu. 

 
2/5/09   Vyjádření SMSC k zápisu z DaCK komise – dopis byl předán předsedovi DaCK 

k vyjádření. Sekretariát zaurguje. 
 
5/5/09  Odvolání proti usnesení P ČMKU 60/8/2007 ve věci rozhodčí p. Schwippelové – 

vzhledem k nepřítomnosti předsedy KR na dnešním jednání bude projednáno příště. 
 
1/9/08   Japan klub (S. Rosenthalová) žádá opravu sdělení uveřejněného pod bodem 1/9/08  
 P ČMKU vycházelo z vyjádření p. Pražákové. Po předložení informací členky KK JK P 

ČMKU bere na vědomí kárné řízení klubu s p. Pražákovou a shledává je adekvátní – 2 
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postihy za 2 přestupky. Tímto P ČMKU přehodnotilo původní sdělení pod bodem 
1/9/08. 

  
Evropská výstava v Dublinu, Irsko:  
Po vzorné prezentaci ve stánku ČMKU proběhlo jednání Evropské sekce FCI, na kterém se mj. 
prezentovali 3 uchazeči o Evropskou výstavu v roce 2013 – Kypr, ČR, Švýcarsko. Do 2. kola postoupila 
ČR a Švýcarsko, které vyhrálo při poměru hlasů 13:15. 
ČR byla pochválena za nejlepší prezentaci. Ing. J. Kubeš navrhuje ucházet se o pořadatelství v r. 2014. 
Pro:  MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, I. Nováková, B. Uchytil, M. Kašpar 
Zdržel se:  A. Karban  
 
Návrh ing. J. Kubeše: Přípravou bude pověřen MVDr. L. Široký + tým, který si vybere 
Pro:  MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, I. Nováková, B. Uchytil, M. Kašpar 
Zdržel se:  A. Karban  
 
Návrh MVDr. L. Širokého: Otevřít stánek ČMKU na SV v Bratislavě  
Pro:  MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, I. Nováková, B. Uchytil, M. Kašpar 
Zdržel se:  A. Karban  
 
Různé: 

 24.9.2009 proběhne v Brně komise Welfare a ochrany zvířat – za ČMKU se zúčastní MVDr. L.  
Široký a Bc. V. Tichá  

 Nové dělení podle barev schválené X. VH nabývá platnosti pro výstavy konané od 1. 1. 2010 

 ÖKV slaví 100 let od založení, v rámci oslav 20. 8. 2009 ve Welsu proběhne i prezentace  
národních plemen z ostatních států. Účast a přípravu koordinuje MVDr. L. Široký  

 P ČMKU souhlasí s úpravou těchto věcných chyb ve Výstavním řádu, které vznikly v závislosti  
na  posledních úpravách:  
čl. 6 bod g): Nejlepší veterán plemene Pes nebo fena … 
čl. 6, bod h): Vítěz plemene FCI (BOB) Do soutěže nastupují Nejlepší mladý pes nebo fena 
plemene, nejlepší dospělí jedinci (NV, CACIB, Klubový vítěz či Vítěz speciální výstavy) a 
nejlepší veterán plemene … 

 
 

USNESENÍ 
95/06/09 P ČMKU bere na vědomí, že Ing. Petr Kotěra je osobou oprávněnou jednat za Klub 

chovatelů rhodéských ridgebacků. 
 
96/06/09 P ČMKU přijímá nové plemeno FCI Cimarrón Uruguayo a souhlasí se zastřešením 

Moloss klubem  

 
97/06/09 P ČMKU schvaluje finanční příspěvek na MS RTW ve výši 10 000,- Kč proti daňovému 

dokladu. 

 

98/06/09 P ČMKU schvaluje doplnění Zápisního řádu čl. II, o bod 8 c): Není-li stanovený 

poplatek za registraci chovatelské stanice uhrazen do dvou měsíců po odeslání 

z ČMKU, je schválený název uvolněn pro další zájemce. Platnost od 1.1.2010 

 
99/06/09 P ČMKU pozastavuje chovatelskou činnost chovatelské stanice Revoka do 30.6.2010. 
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100/06/09 Plemenná kniha ČMKU č. 1 vydá duplikát PP feny eurasiera Arishy Revoka. Původní 

originál PP pozbývá vydáním duplikátu platnosti.  
 
101/06/09 P ČMKU přijímá Czech Deerhound Club za prozatímního člena pod č. 5025.  
 
102/06/09 P ČMKU schvaluje Řád ochrany zvířat při chovu jako doporučenou metodiku ČMKU 

s těmito úpravami (s okamžitou platností, přechodné období do 31.12.2009):   
  Čl. 3 (4) – Vyjmuta klauzule o výběru do chovu 

Čl. 4 (1) – Vyjmuto Držení a chov psů v klecích 
Čl. 8 – Úprava článku dle vyhlášky 5/2009 

 
103/06/09  P ČMKU schvaluje tyto úpravy Zápisního řádu (s okamžitou platností, přechodné 

období do 31.12.2009):   
 Preambule, bod 6 a 7 – Úprava dle vyhlášky 5/2009 

Čl. III., bod 2 – Doplnění klauzule o jednotných chovných podmínkách 
Čl. IV., bod 9 – Vyjmuto dle řádu FCI 
Čl. VI., bod 12 – Doplnění výjimky dle řádu FCI 
Čl. VII, bod 2 a 3 – Přesunuto do preambule 

 
104/06/09 ČMKU se bude ucházet se o pořadatelství Evropské výstavy v r. 2014. Přípravou byl 

pověřen MVDr. L. Široký.  
 
105/06/09 Nové dělení plemen podle barev schválené X. VH nabývá platnosti pro výstavy 

konané od 1.1.2010 
 
106/06/09 P ČMKU souhlasí s úpravou těchto věcných chyb ve Výstavním řádu, které vznikly 

v závislosti na posledních úpravách:  
Čl. 6 bod g): Nejlepší veterán plemene: Pes nebo fena … 
Čl. 6, bod h): Vítěz plemene FCI (BOB): Do soutěže nastupují Nejlepší mladý pes 
nebo fena plemene, nejlepší dospělí jedinci (NV, CACIB, Klubový vítěz či Vítěz 
speciální výstavy) a nejlepší veterán plemene … 

 
 
 
Zasedání ukončeno:  16:00 
Příští zasedání:  čtvrtek 16. 7. 2009 od 10:00  
Zapsala:  Ivana Jarošová 
Za správnost:  MVDr. L. Široký   

 
 


