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Zápis č. 40 
z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU)  

dne 23.11.2010 
Zasedací místnost ČMKU 

 
Přítomni:  
P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, Ing. R. Lysák, B. Uchytil, M. Kašpar, I. Nováková, J. 

Kudrnáčová, A. Karban 
 
DR:  M. Krinke od 10:20 
 
Tisková mluvčí: Bc. Vladimíra Tichá   
 
Program: 
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 

2. Zprávy z odborných komisí 

3. Hospodaření rok 2010/10 

4. XI. valná hromada ČMKU 

5. Došlá pošta 

6. Různé 

 

 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání 

 
Dogoffice  

SW komise se sejde v termínu školení pracovníků plemenné knihy 2 a 3 pro program exportů.  

Veškeré vícepráce je možné zadávat pouze po konzultaci s předsedkyní SW komise I. Novákovou. 

 

ad Výstavní komise z 25. 8. 2009, bod 13 

ČMKU znovu podala trestní oznámení prostřednictvím státního zastupitelství s doplněním podkladů z národní 

výstavy v Klatovech a mezinárodních výstav zastřešených Českomoravskou kynologickou jednotou.  

 

Ad 1/7/09 Zpráva DR o přezkoumání činnosti Whippet klubu –  Sekretariát vyzval klub k dodání jednotných 

chovných podmínek, termín dodání do konce listopadu. Pokud nebude dohoda dodána, předloží P 

ČMKU požadavek na určení chovných podmínek pro plemeno vipet Komisi pro chov a zdraví.  

 Jednotné chovné podmínky je možné nahradit prohlášením všech klubů pro plemeno vipet, že si 

kluby mezi sebou uznávají chovné jedince. 

 
 

 Provedení schváleného personálního auditu – 3 firmy zaslaly své nabídky v cenových relacích 50-120tis, 
jednání s firmami s nejvýhodnější nabídkou proběhne 7.12.2010 
 

1/9/10 S. Suda – žádost o odbornou a právní radu při udělení 1. výkonnostní třídy Svazu záchranných brigád 
kynologů – Sekretariát odeslal k vyjádření Svazu záchranných brigád kynologů. 

 
ad Komise pro chov a zdraví ze dne 2.5.2010 
Případ odchovu Š. Bajerové prostřednictvím jiné organizace – sekretariát odeslal chovatelce žádost o vysvětlení. 
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Chovatelské kluby:  

3/3/10 Klub Anglický špringršpaněl (KASS) – klub doložil prohlášení, že plně akceptuje stávající chovné podmínky 
Klubu chovatelů loveckých slídičů. A. Karban požaduje, aby se hlasovalo o přijetí KASS za chovatelský klub, 
jak bylo odsouhlaseno na zářijovém zasedání.  V průběhu jednání P ČMKU A. Karban doložil seznam jedinců 
plemene v majetku členů klubu KASS (34 jedinců). 

 Návrh: V návaznosti na čl. 2.3. Stanov ČMKU, pís. q) vyslovuje P ČMKU souhlas se začleněním plemene 
 anglický špringršpaněl do Českého kynologického svazu, rozšiřuje pověření plemenné knihy č. 2 o plemeno 
 anglický špringršpaněl s tím, že číselnou řadu na základě předložené přihlášky vrhu povede nadále 
 Českomoravská kynologická jednota, která má právo vyžádat si veškeré podklady k chovným jedincům.  
 Sekretariát ČMKU vyzve KASS k dodání aktualizovaného seznamu jedinců v majetku členů klubu včetně 
 zápisových čísel a majitelů. 
 Pro:  MVDr. L. Široký, Ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, I. Nováková, A. Karban, B. Uchytil  
 Zdrželi se:  Ing. J. Kubeš, M. Kašpar, M. Václavík   
 
 Klub Anglický špringršpaněl byl přijat jako chovatelský klub Českého kynologického svazu. Číselnou řadu 
 povede plemenná kniha č. 3.  

 
7/3/10 Klub chovatelů čínských chocholatých psů – odvolání proti rozhodnutí P ČMKU o nepřijetí klubu za 
 prozatímního člena.  
 Vzhledem k nově zjištěným skutečnostem budou zástupci Klubu chovatelů naháčů a Klubu chovatelů 
 čínských chocholatých psů pozváni na lednové zasedání P ČMKU. 
   
4/7/10 Žádost o umožnění chovu plemen irský vlkodav a deerhound prostřednictvím Klubu chovatelů chrtů –  
 Po prověření dostupných materiálů J. Kudrnáčová navrhuje, aby chov byl nadále veden pouze samostatnými 
 kluby. Chov irského vlkodava je zastřešen Wolfhound Clubem, chov skotského jeleního psa je zastřešen 
 Czech Deerhound Clubem. 
 Pro:  MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, Ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, I. Nováková, B. Uchytil, M. Kašpar, M.  
  Václavík  
 Zdržel se:  A. Karban   

 

 
 

2. Zprávy z odborných komisí 
 

Komise pro chov a zdraví - zápis z 25. 10. 2010   PŘÍLOHA 1 
Pro: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, Ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, B. Uchytil, M. Kašpar, A. Karban, M. Václavík  
Zdržela se:  I. Nováková  
 

Rada plemenných knih - zápis z 15. 11. 2010   PŘÍLOHA 2 
P ČMKU jednomyslně souhlasí 
 

Komise pro rozhodčí  

 Setkání rozhodčích se uskuteční v sobotu 12. 2. 2011 v Top hotelu Praha. 
 

 Neuznaná plemena a jejich přidělení ke skupinám FCI: Objednána úprava aplikace rozhodčích v programu 
Dogoffice 
 

 Spolumajitelství zapůjčených zahraničních psů rozhodčími a jejich vystavování: Věcná úprava usnesení 
205/10/10 

 Doplnění Řádu pro rozhodčí: 
 Článek V, bod h):  ...V případě spoluvlastnictví musí být rozhodčí uveden v katalogu výstavy.  
 Článek V, bod i): Rozhodčí nesmí posoudit psa, kterého prodal před méně než půl rokem.  
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 Předseda Komise pro rozhodčí navrhuje, aby rozhodčím, kteří mají aprobaci na plemeno pudl, byla 
automaticky udělena aprobace na FCI neuznané plemeno vícebarevný pudl  

 Předseda Komise pro rozhodčí navrhuje, aby rozhodčím, kteří mají aprobaci na plemeno vipet, byla 
automaticky udělena aprobace na FCI neuznané plemeno dlouhosrstý vipet 

 P ČMKU jednomyslně souhlasí 
 
 

Dozorčí rada 
 

 Žádost o uvolnění dotací na Dostihovou dráhu Kolín – P ČMKU respektuje rozhodnutí DR o pozastavení 
rozhodnutí P ČMKU 2/11/08 ze dne 6. 11. 2008. 

 Vzhledem k tomu, že Dostihová dráha Kolín je subjektem Kynologické jednoty ČR, požádá P ČMKU 
 prostřednictvím sekretariátu ČMKU o vyjádření ze strany zastřešujícího subjektu. Výše dotace bude 
 předmětem příštího jednání P ČMKU. 
 Požadavek Dozorčí rady: Vypracovat závaznou metodiku pro hospodaření s příjmy a výdaji Dostihové a 
 coursingové komise. Pracovní skupina pro vypracování metodiky: P. Márová, M. Václavík. 
 

 Žádost p. Brothánkové o omluvu předsedy Dozorčí rady - P ČMKU považuje celou záležitost za uzavřenou, 
rozhodnutí nepřísluší P ČMKU. Vysvětlení obdržel zastřešující subjekt Český kynologický svaz. P ČMKU 
poskytne žadatelce toto vyjádření. 

 Zodpovídá: Sekretariát  
 

 DR doporučuje, aby P ČMKU přehodnotilo situaci a jmenovalo novou Ekonomickou komisi. P ČMKU trvá na 

původním návrhu ekonomického garanta – Ing. N. Klírová  

 Pro:  M. Kašpar, Ing. J. Kubeš, MVDr. L. Široký, Ing. R. Lysák, B. Uchytil, J. Kudrnáčová,  
 Zdrželi se:  A. Karban, I. Nováková  
 Nepřítomen:  M. Václavík  

 
 

3. Hospodaření  

 

Byla předložena výsledovka za 10/2010.  

Rozpočet na 2011 bude předmětem prosincového zasedání P ČMKU. 

Ing. R. Lysák se dotázal na středisko „Ostatní služby“ – rozbor byl předložen, položku za ubytování p. Hogana 

přeúčtovat do nákladů 920 /DUOCACIB Brno/ 

Sekretariát zaurguje Ing. R. Bauerovou a Ing. N. Klírovou o výhled do konce roku a rozešle členům P ČMKU do konce 

listopadu. 

Vyúčtování zasedání Evropské sekce FCI Celje předloženo. 

 

Kontrola hospodaření Dostihové a coursingové komise Dozorčí radou: 

P ČMKU bere na vědomí zjištěné skutečnosti. Kontrolu a nápravu provede na základě střediskových účtu M. Václavík, 

P. Márová a I. Jarošová.  

Schváleno jednomyslně. 

Na cestovních příkazech je třeba doplnit schvalovací podpisy.  

 

 

4. XI. valná hromada ČMKU 
 

XI. valná hromada ČMKU proběhne 12.3.2011 v malém kongresovém sále Top hotelu Praha. 

Byl rozeslán 1. dopis všem členským subjektům.  
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Návrh A. Karbana na zastupitelnost delegátů – návrh je třeba předložit k projednání VH. 

Předložen rozpočet VH, schválen jednomyslně 

Nepřítomen: Ing. J. Kubeš  

 

Dozorčí rada stahuje návrhy na změnu Stanov. 

 

Na příštím jednání je třeba určit členy P ČMKU, kteří se budou zabývat: 

 připomínkami a změnami stanov, termín zpracování do 31. 1. 2011 

 odvoláními k VH, termín zpracování do 31. 1. 2011 

 

Dále: 

 Do 15. 1. 2011 je nutné vypracovat ekonomický rozbor pro subjekty a zprávu o hospodaření ČMKU. 

Delegáti obdrží výsledovku. Souhrn vypracuje a případné dotazy bude zodpovídat garant za ekonomiku Ing. 

N. Klírová. 

 Sekretariát zajistí účast právníka a notáře 

 Do 15. 1. 2011 je třeba určit, kdo povede VH, složení pracovního předsednictva a komisí, skrutátory 

 Do 15. 1. 2011 se rozhodne o případných pozvánkách pro čestné hosty 

 Kontrolu usnesení provede Ing. R. Lysák 

 Směrnice k uznávání nových klubů - sešla se pracovní skupina ve složení A. Karban, J. Kudrnáčová, MUDr. 

M. Raba, M. Krinke, MVDr. L. Široký - J. Kudrnáčová předložila návrh směrnice, bude projednán na 

příštím zasedání. 

  

 

5. Došlá pošta 
 
1/11/10 Žádost Klubu chovatelů polských ovčáků nížinných o pracovní třídu pro plemena polský a podhalaňský 
 ovčák - pracovní třídu pro plemena bez povinné pracovní zkoušky lze otevírat pouze do úrovně národních 
 výstav.  Pracovní třídu pro výše uvedená plemena lze otevřít na zkoušky, na které se vydává certifikát – 
 z požadovaných jsou to ZVV1, SchH, HWT-T 
 Schváleno jednomyslně. 
 
2/11/10 Žádost o monitorování situace v Klubu chovatelů málopočetných plemen psů  -  Návrh M. Václavíka: 
 Pozvat žadatele a současné zástupce klubu,  aby vysvětlili své postupy. Schůzka by proběhla za účelem 
 prokázání jednoznačné legitimity současného vedení klubu a legitimity provedených úkonů. Na  místě 
 musí být předloženy normativy, podle kterých klub při svých rozhodnutích postupoval.  
 Schváleno jednomyslně, za P ČMKU se schůzky zúčastní J. Kudrnáčová, M. Václavík, Ing. J. Kubeš a 2 členové 
 Dozorčí rady. Termín sdělí po dohodě. 
 
3/11/10 Žádost o zavedení nového plemene Ciobanesc Romanesc Mioritic – plemeno je řádně zastřešeno Pannonia 
 klubem, P ČMKU jednomyslně souhlasí. 
 
 

6. Různé 
 

 Žádost A. Karbana o vyřazení zkoušky IPO-V pro vystavení mezinárodního certifikátu. Na zkoušku je možné 
vystavit pouze národní certifikát pro plemena nepodléhající povinně pracovní zkoušce. Úprava je požadována 
v souladu s řády FCI. 

 Pro:  A. Karban, M. Václavík, I. Nováková, MVDr. L. Široký, Ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová  
 Zdrželi se: Ing. J. Kubeš, M. Kašpar, B. Uchytil  
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 Nováková se dotázala na partnery ČMKU uveřejněné na stránkách ČMKU. S generálním 
partnerem Eukanubou byla uzavřena smlouva, ostatní platby probíhají prostřednictvím faktur. 

 

 Bc. V. Tichá: Informovala o konferenci o welfare, která se konala v Praze na téma výchova chovatelů 
 FCI slaví 100 let, plánuje odbornou konferenci o budoucnosti chovu psů v listopadu 2011 – Bc. Vladimíra 

Tichá navrhuje započítat účast na této konferenci a na akci Šampion šampionů FCI (případně i příspěvek pro 
účastníka) do rozpočtu na rok 2011. 

 P ČMKU souhlasí 
 

 P ČMKU bere na vědomí zprávu Státní veterinární správy o cestování v rámci EU, které je v r. 2011 možné 
pouze s čipem. Zpráva je vyvěšena na hlavní straně webu ČMKU.  

 

 Na základě dotazů některých klubů P ČMKU sděluje, že od doby platnosti nového Výstavního řádu je možné 
otevírat třídu veteránů v souladu s Výstavním řádem od 8 let bez výjimky. 

 

 Na základě množících se dotazů na účast rozhodčích u bonitací P ČMKU upravuje Zápisní řád ČMKU a 
doplňuje článek III. o bod 4: Pokud klub zařazuje jedince do chovu na základě bonitací (popisných přehlídek), 
musí být součástí bonitační komise rozhodčí s aprobací pro příslušné plemeno. 
Schváleno jednomyslně. 

 
 

USNESENÍ 
205/10/10 Věcná úprava usnesení: P ČMKU s okamžitou platností schvaluje tyto úpravy Řádu pro jmenování  
  rozhodčích: 
  Článek V, bod h): ...V případě spoluvlastnictví musí být rozhodčí uveden v katalogu výstavy.  
  Článek V, bod i): Rozhodčí nesmí posoudit psa, kterého prodal před méně než půl rokem.  
 
211/11/10 P ČMKU přijímá Klub Anglický špringršpaněl jako chovatelský klub Českého kynologického svazu  
  pod číslem 2023. 

 Číselnou řadu plemene povede plemenná kniha č. 3  
 

212/11/10 Rozhodčím, kteří mají aprobaci na plemeno pudl, se automaticky uděluje aprobace na FCI  
  neuznané plemeno vícebarevný pudl. 
  Rozhodčím, kteří mají aprobaci na plemeno vipet, se automaticky uděluje aprobace na FCI  
  neuznané plemeno dlouhosrstý vipet. 
 
213/11/10 P ČMKU souhlasí s otevíráním pracovní třídy pro plemena polský a podhalaňský ovčák na základě 

zkoušek ZVV1, SchH, HWT-T 
 
214/11/10 P ČMKU souhlasí se zavedením nového FCI plemene Ciobanesc Romanesc Mioritic, které je řádně 

zastřešeno Pannonia klubem 
 
215/11/10 P ČMKU vyřadilo zkoušku IPO-V ze zkoušek pro vystavení mezinárodního certifikátu. Na zkoušku je 

možné vystavit pouze národní certifikát pro plemena nepodléhající povinně pracovní zkoušce. 
 
 216/11/10 P ČMKU schválilo úpravu Zápisního řádu ČMKU:  
  Článek III. o bod 4: Pokud klub zařazuje jedince do chovu na základě bonitací (popisných přehlídek), 
  musí být součástí  bonitační komise rozhodčí s aprobací pro příslušné plemeno. 
 
 
Zasedání ukončeno:   15:15 
Příští zasedání: společné s DR, úterý 21. 12. 2010, od 9:00 hodin   
Zapsala:    Ivana Jarošová 
Za správnost:   MVDr. L. Široký   


