Zápis č. 6
ZE ZASEDÁNÍ P ČMKU DNE 23. 08. 2007,
ZASEDACÍ MÍSTNOST BUDOVY A HALL PARK OFFICE, U PERGAMENKY 2, PRAHA 7, OD V 11:00 HOD.

Přítomni:
P ČMKU:

MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, Ing. R. Lysák,
M. Kašpar, J. Kudrnáčová, I. Nováková, B. Uchytil
DR ČMKU:
M. Krinke
Tisková mluvčí: Bc. Vladimíra Tichá
Navržený program:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Informace z výběrového řízení
3. Zprávy z odborných komisí
4. Projednání dopisu Mgr. Aleny Abbidové
5. Ceník ČMKU (změny)
6. Došlá pošta
7. Různé
8. Závěr
Projednání:
Ad 1/ Kontrola zápisu
Usnesení VH č. 3 – úkol trvá, odsouhlasené znění smlouvy bude do 14 dnů odesláno do
schválených států.
Zodpovídá: Ing. R. Lysák + I. Jarošová
Usnesení VH č. 4 – přepracování Řádu pro jmenování rozhodčích ČMKU, p. Václavík předal
členům předsednictva návrh znění řádu, který zpracovala komise pro
rozhodčí, k připomínkování do dalšího zasedání. Návrh nebyl rozeslán před
zasedáním elektronicky z důvodu opomenutí p. Jarošové. Po připomínkování
od PČMKU bude následně zveřejněn na internetu do 30.9.2007. Úkol
pokračuje.
Zodpovídá: M. Václavík
Usnesení VH č. 5 – splněn – úkoly z něho plynoucí jsou zahrnuty v samostatných úkolech
z minulého zasedání.
Usnesení VH č. 11 – velikost výstavních kruhů, tento problém bude řešen v rámci připravovaného
Výstavního řádu - úkol trvá.
Zodpovídá: Ing. R. Lysák
Usnesení VH č. 12 – vystavování exportních průkazů původu, návrh I. Novákové na jednotnou
databázi v rámci všech třech pracovišť, bude realizováno - úkol trvá.
Zodpovídá: I. Nováková, MVDr. L. Široký
Úkoly přecházející z minulých zasedání:
1/3/07- ochranné holografické známky, je připravena smlouva k připomínkování. Do příštího zasedání
/musí být sepsaná/.
Zodpovídá: Ing. R. Lysák, B. Uchytil
2/3/07- webová prezentace – v současné době je hotová administrace stránek a dochází
k postupnému naplňování obsahu. I. Nováková předala adresu dočasného uloţení stránek, aby
tyto mohly být připomínkovány. Úkol pokračuje.
Zodpovídá: I. Nováková, MVDr.L. Široký
3/4/07- ekonomický rozpočet výstavy pořádané ČMKU – předloţen, splněno.
4/4/07- dodání klubových normativů – čeká se na doběhnutí termínu předání, kontrola proběhne
v září.
Za PČMKU zodpovídá: I. Nováková, J. Kudrnáčová

5/4/07- Šampion šampionů, MVDr. Široký předloţil propozice a informoval o přípravě, úkol trvá
Zodpovídá: MVDr. Široký, V. Tichá
6/4/07- Případ Klubu naháčů (p. Linhart) J. Kudrnáčová v tomto směru doporučila svolat ke
konečnému dořešení celého dlouhotrvajícího problému společnou schůzku za účasti:
p.Linharta, p. Růţičkové (KCHN) zástupce DR a zástupce PČMKU (zúčastní se
p.Kudrnáčová) včetně pořízení písemného záznamu z tohoto jednání. Vedoucí sekretariátu
pozve zúčastněné strany pozvánkou na 13.9. 2007 od 10,00 hod
Zodpovídá: J. Kudrnáčová + vedoucí sekretariátu
7/4/07- Schůzka chovatelských klubů – úkol trvá.
8/4/07- Řešení problematiky uznávání nových chovatelských klubů – úkol trvá.
9/5/07 -Vypracování spisového a skartačního řádu ČMKU – úkol trvá.
Zodpovídá: Ing.Kubeš + sekretariát
Termín: konec srpna
10/5/07 - Řízení dokumentů na ČMKU – p. Karban připravil metodický pokyn, který bude rozeslán
v elektronické podobě všem členům PČMKU k připomínkování na příštím zasedání – úkol
trvá.
Zodpovídá: A. Karban + sekretariát
11/5/07 - Programové vybavení pro vedení agendy rozhodčích a následné SW vybavení ČMKU je
v jednání, připravuje se schůzka. M.Václavík předal poţadavky pro vedení agendy
rozhodčích.
Zodpovídá: MVDr. L. Široký, I. Nováková
12/5/07- Provedení revize stávajícího sboru rozhodčích – sekretariát pošle do konce srpna rozhodčím
z exteriéru ţádost o aktualizaci údajů a data jejich posledního posuzování.
Zodpovídá: M. Václavík, I. Jarošová
13/5/07- Schůzka se zástupcem Sdruţení ţivnostníků a podnikatelů proběhne v měsíci září.
Zodpovídá: MVDr. L. Široký
14/5/07- Dotaz ohledně ţíhané barvy u bostonského teriéra - čeká se na odpověď
Zodpovídá: vedoucí sekretariátu
15/5/07- Dotaz ohledně plemene americký mini-pei - z AKC dosud nedošla odpověď, nutno zaurgovat.
Zodpovídá: vedoucí sekretariátu
Ad 2 – Informace z výběrového řízení
Do výběrového řízení se přihlásilo 11 uchazečů. Byla přijata p. M. Truksová na pracoviště PK a ing.
Fialová. V současné době má sekretariát 7 zaměstnanců (3 plemenná kniha, 4 sekretariát) + vedoucí
sekretariátu (1 pracovník není zaměstnán na plný úvazek). MVDr. Široký seznámil PČMKU
s pracovními náplněmi jednotlivých pracovníků.
Ad 3 – Zprávy z odborných komisí
16/6/07 - Doposud se nesešla komise pro mládeţ. A. Karban byl pověřen vstoupit v jednání
s předsedkyní komise a zajistit funkčnost komise. Termín do 20. 9. 2007
a/ Výstavní komise ze dne 16. 8. 2007 - zápis příloha č. 1
bod 1/ PČMKU souhlasí
bod 2/ P ČMKU souhlasí s tím, ţe bude postupováno stejně jako v případě předchozích klubů
(dalmatin, NKO), tzn. v příštím roce nebude povoleno pořádání KV bez zadávání Klubového
vítěze.
Zodpovídá sekretariát – I. Jarošová
bod 3/ P ČMKU souhlasí
bod 4/ P ČMKU souhlasí. Případy, kdy klub nesouhlasí, aby jeho plemeno posuzoval některý
z rozhodčích, budou přeposílány na pořadatele výstav. Konečné rozhodnutí je na pořadateli
výstavy.
Za přeposílání zodpovídá vedoucí sekretariátu
Bod 5/ P ČMKU souhlasí

Bod 6/ P ČMKU souhlasí se zřízením pracovní třídy pro plemena aljašský malamut, grónský pes,
samojed a sibiřský husky, a to aţ do úrovně NV po schválení příslušnými orgány. Termín od
1.1. 2008
Bod 7/ Změna termínu MVP v Praze na 22.- 23. 3. 2008
b/ Komise pro rozhodčí ze dne 7. 8. 2007 – zápis příloha č. 2
Bod 1/ PČMKU souhlasí
Bod 2/ viz usnesení VH č. 4
Bod 3/ PČMKU pozastavilo p. Karbanovi posuzování plemene mops do 31.12.2007, do kdy můţe
doloţit potvrzení o provedené závěrečné zkoušce.
Bod 4/ PČMKU souhlasí
Bod 5/ Dne 4. 11. 2007 (neděle) proběhne seminář pro čekatele.
Přednášející Bc. V. Tichá, M. Václavík. Nutno potvrdit účast
Za rozeslání pozvánek odpovídá vedoucí sekretariátu.
Termín: září
Bod 6/ Dne 8. 12. 2007 proběhnou závěrečné zkoušky čekatelů – termín přihlášení do 30.10.2007
Zkušební komise: J. Šiška – předseda, M. Václavík, V. Tichá
Přihlášeni: Veronika Kučerová Chrpová - vše v pořádku
Kateřina Minarčíková – PČMKU souhlasí s návrhem KR
Monika Jurčovičová – P ČMKU souhlasí s návrhem KR
Jiří Drábek – nesplňuje
Bod 7/ Rozšiřující zkoušky proběhnou 20. 9. 2007 (čtvrtek) od 9.00
Zkušební komise: M. Václavík – předseda, V. Tichá, Ing. Z. Antonovič, J. Němec
Další plánovaný termín 12/2007 – bude upřesněno. K 31.7. přihlášeno 22 rozhodčích.
Ing. Mayerová – hlasováno o zaslání vytýkacího dopisu, nebo nepřipuštění ke zkoušce,
vzhledem k tomu, ţe uvedená se ještě před splněním zkoušky nechala
napsat jako rozhodčí na výstavu na plemeno, na které ještě nemá aprobace.
Hlasování: zaslání vytýkacího dopisu Ing. Mayerové
Pro: MVDr. Široký, Ing. Kubeš, M. Kašpar, I. Nováková,
A. Karban, J. Kudrnáčová, B. Uchytil, Ing. Lysák R.
Proti: M. Václavík
MVDr. F. Šimek – ţádá dodatečně zařadit mezi ţadatele o rozšiřující zkoušky. Jeho ţádost
byla z objektivních příčin zdrţena. PČMKU jednohlasně souhlasí s moţností
zúčastnit se zkoušek.
Bod 8/ PČMKU souhlasí se zařazením paní Mgr. Naděţdy Střalkové mezi mezinárodní rozhodčí.
Bod 9/ PČMKU souhlasí s návrhem KR;
Bod 10/ PČMKU souhlasí s odpovědí KR;
Bod 11/ PČMKU souhlasí, aby všechny hospitační listy , které nebyly vystaveny na konkrétní jméno a
plemeno, ukončily svou platnost k 31.12. 2007. Od 1.1.2008 bude hospitace platná pouze na
hospitačním listu vydaném na jméno rozhodčího a rozšiřované plemeno.
c/ Dostihová a coursingová komise
zápis ze dne 15. 7. 2007 – zápis příloha č. 3
- P ČMKU schvaluje zápis z 15. 7. 2007;
- P ČMKU schvaluje komisi v následujícím sloţení:
MVDr. S. Chrpa, Ing. Z. Barák, D. Bejčková, K. Jeřábková, J. Šimek
zápis ze dne 10. 8. 2007 – zápis příloha č. 4
Bod 1/ P ČMKU neschvaluje;
Bod 2/ P ČMKU neschvaluje;
Bod 3/ P ČMKU schvaluje termíny mezinárodních závodů na rok 2008
Dostihy:
5. 4. 2008
– Kolín – Interbohemia
25.5.2008
– Mladá Boleslav –Grand Prix Bohemia, CACIL, mez. Mistr. ČR
6. 7. 2008
– Lednice – Grand Prix, CACIL
9. 8. 2008
- Kolín – Středoevropský pohár , CACIL
23.8.2008
- Lednice – Letní pohár

Coursing:
9.-10.2. 2008 - Mariánské Lázně – Snow coursing, CACIL
27.-28. 9. 2008 - Mariánské Lázně – Mezin. Mist. ČR, open, CACIL
Bod 4/ P ČMKU bere na vědomí;
Bod 5/ P ČMKU neschvaluje;
Bod 6/ P ČMKU bere na vědomí;
Bod 7/ P ČMKU bere na vědomí;
Bod 8/ P ČMKU bere na vědomí;
d/ Ekonomická komise – 17.7.2007
P ČMKU bere zápis na vědomí.
P ČMKU odsouhlasilo na návrh předsedy ČMKU na jednorázové navýšení platů zaměstnanců ČMKU
k 1. 8. 2008 o 2,5% hrubé mzdy. Kaţdé opětovné zvyšování podléhá schválení PČMKU.
P ČMKU vzalo na vědomí zápis z Rady plemenných knih a zápis zástupce pro chov a zdraví v FCI.
Bude zveřejněno na webových stránkách.
Zodpovídá I. Nováková
Ad 4. Projednání dopisu Mgr. Aleny Abbidové
17/6/07 - J. Kudrnáčová byla pověřena prošetřit fakta uváděná v dopise. Bude informovat na dalším
zasedání.
Zodpovídá: J. Kudrnáčová
ad 4/ Ceník ČMKU
- Návrh na zrušení poplatku za vystavení Šampiona práce – odsouhlaseno jednohlasně.
- Návrh na jednotné poplatky za sluţby ČMKU pro české i zahraniční poplatníky+ expediční náklady.
Hlasování pro jednotné poplatky. Pro: MVDr. Široký, Ing. Kubeš, M. Kašpar, I. Nováková,
A.Karban, B. Uchytil, M. Václavík
Zdržel se: J. Kudrnáčová, Ing. Lysák R.
Zodpovídá vedoucí sekretariátu
Termín od 1.9. 2007
Ad 5/ Došlá pošta
ţádost ČMKJ o prodlouţení termínu na dodání normativů do 15. 9. 2007 – odsouhlaseno
jednohlasně;
-

-

18/6/07 p. Marek ţádá, aby KchPON mohl kaţdoročně pořádat Speciální výstavu pro
plemeno PON, jak bylo původně domluveno (momentálně pořádá i KCHMPP). J.Kudrnáčová
byla pověřena vyţádat kopii smlouvy a poţádat KCHMPP o stanovisko.
Zodpovídá: J. Kudrnáčová
Termín: příští zasedání PČMKU
Ţádost o pořádání výstavy v Lanškrouně – předáno výstavní komisi;

-

Ţádost V. Černého o dotaci na reprezentaci ME v dostizích chrtů pro psa Cassini Blue North.
Zamítnuto, jednotlivcům nejsou dotace poskytovány

-

Ţádost J. Sosnové o vývoz psa, jenţ nepochází z jejího chovu, nad rámec Zápisního řádu
ČMKU. Ţádost podpořena doporučením od chovatelského klubu.
Odsouhlaseno jednohlasně

-

Novofundland Klub České republiky – ţádost o posouzení moţnosti kontrolovat případně
regulovat chov plemeno NF z hlediska výskytu cystinurie. Předáno komisi pro chov a zdraví;

-

19/6/07 Ţádost Výstavního výboru NVP v Ostravě o zrušení titulů u feny německého ovčáka
Giga Avax Hof, která byla chybně zařazena a posouzena ve třídě otevřené. Výstavní výbor se
vystavovatelce omluvil a uhradil náklady spojené s výstavou. P ČMKU pověřuje dle článku 18
b výstavního řádu sekretariát odebráním získaných titulů.
Zodpovídá vedoucí sekretariátu

-

Ţádost I. Černé o začlenění nově dovezeného plemene English Toy Terrier do KCHT.
PČMKU souhlasí jednohlasně;

-

Ţádost B. Sochorové o zaslání PP štěňat plemene KKCHŠ na jinou adresu neţ chovatele.
Vedoucí sekretariátu odpoví, ţe nelze. Podobné případy musí být řešeny občansko právní
cestou.
Zodpovídá vedoucí sekretariátu

-

Klub chovatelů špiců – ţádost o změny v zapisování plemen špiců. Předáno k projednání radě
plemenných knih a komisi pro chov a zdraví.
Zodpovídá vedoucí sekretariátu

-

MVDr. Jansa – upozorňuje na velké mnoţství vystavovaných psů plemene jezevčík
připadajících na jednoho rozhodčího při MVP a NV. Předáno výstavní komisi.

-

Dotaz z ČKS ohledně druhého vrhu nad 8 let u feny NO Erika Černý obelisk. PČMKU
konstatovalo, ţe došlo k porušení normativů. Závěr vůči chovateli je v kompetenci
chovatelského klubu. PČMKU doporučuje klubu informovat UKOZ vzhledem k tomu, ţe došlo
k přestupku vůči „vyšší normě“;

Ad 6/ Různé
- P ČMKU ukládá pracovníkům ČMKU odpovídat do 5 pracovních dnů na veškerou
korespondenci.
Zodpovídá vedoucí sekretariátu
-

PČMKU obdrţelo ţádost o dotaci na výběrový závod pro MS boxerů – CACT.
Hlasování pro 2000,- Kč. Pro: MVDr. Široký, Ing. Kubeš, M. Kašpar, A. Karban, B. Uchytil,
Ing.R. Lysák, M. Václavík
Proti: I. Nováková, J. Kudrnáčová

-

20/6/2007 Ing. Lysák poţádal o zhotovení vizitek pro členy PČMKU a DR. Odsouhlaseno dle
ţádostí pro: Ing. Lysáka, A. Karbana, B. Uchytila a celou dozorčí radu;
Zodpovídá vedoucí sekretariátu

-

21.6/2007 J. Kudrnáčová předloţila ţádost chovatelů plemene eurasier o vznik nového
chovatelského klubu, vyčleněním z klubu špiců, který souhlasí. J. Kudrnáčová upozorní na
nesrovnalosti v předloţených klubových normativech. Po nápravě mohou znovu zaţádat.

-

PČMKU navrhuje Bc. V. Tichou a doporučuje MVDr. L. Širokého na soudní znalce v oboru
kynologie. Schváleno jednohlasně.

-

P ČMKU projednalo ţádosti p. Farhaislové a Maršálové o navrácení do sboru rozhodčích.
Hlasování o p. L. Farhaislové. Pro: MVDr. Široký, Ing. Kubeš, M. Kašpar, A. Karban,
B. Uchytil, Ing.R. Lysák, I. Nováková, M. Václavík
Zdržel se: J. Kudrnáčová
Proti: 0
Hlasování o p. M.Maršálové: Pro: MVDr. Široký, Ing. Kubeš, M. Kašpar, B. Uchytil,
Ing.R.Lysák, I. Nováková, M. Václavík
Zdržel se: Kudrnáčová J., A. Karban
Proti: 0
P ČMKU ukládá vedoucí sekretariátu před kaţdým zasedáním PČMKU doplnit do zápisu č.j.,
pod kterými byla přijata a odeslána korespondence vyplývající z jednotlivých úkolů
uloţených zápisem.
Zodpovídá vedoucí sekretariátu

-

-

I.Nováková vznesla dotaz ohledně normativů v chovatelském klubu grifonků a brabantíků
v souvislosti s případem p. Velenové. Tento případ má v řešení dozorčí rada, materiály
k tomuto případu si zároveň převzala p. Kudrnáčová.

-

22/6/2007 I. Nováková se dotázala, zda bylo odpovězeno všem uchazečům na ţádosti o
rozhodčí. Bylo konstatováno, ţe se tak doposud nestalo.
Zodpovídá: vedoucí sekretariátu
Termín neprodleně

Usnesení z 6. zasedání PČMKU dne 23. 8. 2007
31/6/2007- P ČMKU souhlasí se zřízením pracovní třídy pro plemena aljašský malamut, grónský
pes, samojed a sibiřský husky a to až do úrovně NV po schválení příslušnými orgány.
Termín od 1.1. 2008;
32/6/2006 - P ČMKU bere na vědomí změnu termínu MVP v Praze na 22.- 23. 3. 2008;
33/6/2007 - P ČMKU jmenuje pí. Mgr. Naděždu Střalkovou mezinárodní rozhodčí;
34/6/2007 - P ČMKU jmenovalo v konečné podobě Coursingovou a dostihovou komisi ve složení:
MVDr. S. Chrpa, Ing. Z. Barák, D. Bejčková, K. Jeřábková, J. Šimek
35/6/2007 - P ČMKU schvaluje termíny mezinárodních dostihů a coursingů na rok 2008;
36/6/2007- P ČMKU odsouhlasilo nový ceník za služby ČMKU;
37/6/2007 – P ČMKU souhlasí se začleněním English Toy Terrier do KCHT;
38/6/2007 – P ČMKU odsouhlasilo proplacení daňového dokladu do výše 2000,- Kč na výběrový
závod pro MS Boxerů – CACT;
39/6/2007 - PČMKU navrhlo Bc. V. Tichou a doporučilo MVDr. L. Širokého na soudní znalce v oboru
kynologie;
40/6/2007 – PČMKU vrátilo do sboru rozhodčích pí. M. Maršálovou a L. Farhaislovou;

Zasedání ukončeno v 19:00 hod.
Termín příštího zasedání: úterý, 13. 09. 2007 od 11.00 hod
Zapsala: Iveta Nováková
Za správnost: MVDr. Lubomír Široký, předseda ČMKU.

