
Zápis č. 9. 
ZE  ZASEDÁNÍ P ČMKU DNE 15.11. 2007, 

ZASEDACÍ MÍSTNOST BUDOVY A HALL PARK OFFICE, U PERGAMENKY 2, PRAHA 7, OD 10:00 HOD 

Přítomni: 
P ČMKU: MVDr.L.Široký, Ing.J.Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M.Kašpar,  
 J. Kudrnáčová, I. Nováková, B. Uchytil, Ing. R. Lysák 
DR ČMKU: M. Krinke 
Tisková mluvčí: Bc.V. Tichá 
K jednání přizváni:  Z. Antonovič, J. Šiška - omluven (k řádu pro jmenování rozhodčích). 
 
Navržený program:  

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání. 
2. Projednání Řádu pro jmenování rozhodčích. 
3. Došlá pošta. 
4. Různé. 
5. Závěr. 
 

Ad 1/ Kontrola zápisu 
Usnesení VH č. 3 – úkol trvá. Očekává se odpověď od dalších severských států. Schválená 

reciproční dohoda bude zveřejněna na webových stránkách. 
Zodpovídá: Ing. R. Lysák a Nováková I. 

 
Usnesení VH č. 4 – příprava Řádu pro jmenování rozhodčích – úkol 
trvá, řešeno v samostatném bodě. 

Zodpovídá: M. Václavík 
 
Usnesení VH č. 11 – velikost výstavních kruhů, řešeno v návrhu výstavního řádu, jehoţ 

znění připravila výstavní komise. Řád bude k dispozici na webových 
stránkách ČMKU k připomínkování od 22. 11. 2007 do 8. 12. 2007. 

Zodpovídá: Ing. R. Lysák 
 
Usnesení VH č. 12 – vystavování exportních průkazů původu. Z nabídek na vytvoření 

programu pro vystavování exportních PP a certifikátů, byla vybrána 
nabídka Ing. Kříţe Ph.D. Tento program bude k dispozici na 
odzkoušení všem pracovištím PK nejpozději do 1. 12. 2007. 
Komunikací s PK 2 byl pověřen p. Karban a s PK 3 p. Uchytil. Úkol 
pokračuje. 

        Zodpovídá: MVDr. L. Široký 
 
Úkoly přecházející z minulých zasedání: 
1/3/07 – ochranné holografické známky. Čeká se na vyjádření právníka 

Zodpovídá: Ing. R. Lysák, B. Uchytil, ved. sekretariátu 
 
2/3/07 - webová prezentace – byla přidělena přístupová práva, která mají v různém rozsahu: 

MVDr. Široký, I. Nováková, V. Tichá, Ing. Lysák, I. Jarošová, za plemenné knihy: č. 1 
p. Pečená, č. 2 p. Suchá, č. 3 – dosud nepřiděleno,  p.Uchytil zjistí odpovědnou 
osobu za vkládání, aby jí mohlo být přiděleno heslo. Za dokončení  stránek . 

            Zodpovídá: I. Nováková 
 
4/4/07 - prověrka dodání poţadovaných klubových normativů. Za DR ČMKU informoval 

p.Krinke, ţe bude provedena podrobná analýza do konce února. Na úkolu pracuje  
p. Spoustová z DR. 

 
5/4/07 - Šampión šampiónů – info o další přípravě a stavu přihlášek podal MVDr. Široký – 

úkol trvá. 
Zodpovídá: MVDr. L. Široký 



 
7/4/07 - Schůzka chov. klubů a subjektů – byly rozeslány pozvánky. Předseda informoval, ţe 

byl pozván místopředseda FCI a předseda SKJ Ing. Štefík. 
Zodpovídá: MVDr. L. Široký 

 
8/4/07 - Řešení problematiky uznávání nových chovatelských klubů – úkol trvá. 
 
9/5/07 - Vypracování spisového a skartačního řádu ČMKU – návrh předloţený Ing. Kubešem 

a sekretariátem – byl jednohlasně odsouhlasen. Od 1. 1. 2008 bude realizováno. 
Zodpovídá: Ing. Kubeš a sekretariát 

 
10/5/07 - Řízení dokumentů – splněno 
  
11/5/07 – Programové (SW) vybavení na ČMKU. Do 14dnů bude zveřejněno výběrové řízení 

na webových stránkách ČMKU. Komise bude v následujícím sloţení: MVDr. Široký, 
Ing. Kubeš, Ing. Panuška, Ing. Lysák, I. Nováková.  

Zodpovídá: MVDr. L. Široký, I. Nováková 
 
12/5/08 – Provedení revize stávajícího sboru rozhodčích – úkol trvá. V současné době 

problém se serverem, kde jsou uloţena data.  
Zodpovídá: M. Václavík, I. Jarošová, MVDr. Široký 

 
13/5/07 – Proběhla informační schůzka se zástupcem Sdruţení ţivnostníků. 
 
14/5/07 – Ţíhaná barva u bostonského teriéra – dosud ţádná odpověď. Zajistit urgenci 

dotazu. 
Zodpovídá: J. Kudrnáčová 

 
25/7/07 – Stanovisko klubů k FCI nově uznané barvě u plemene pudl – Nutno dořešit 

naplnění závěrů CHK. Úkol pokračuje. 
Zodpovídá: MVDr. L. Široký 

 
26/7/07 – Certifikáty pro třídu pracovní. A. Karban seznámil s návrhem pro vydávání 

certifikátů. Návrh rozešle jednotlivým členům k připomínkování – úkol pokračuje.  
Zodpovídá: A. Karban 

 
28/7/07 – Ţádost o vystavení KL pro chovatelku p. Velenovou. Před jednáním bylo 

v materiálech předáno odvolání klubu proti rozhodnutí PČMKU (odvolání je z 2. 10. 
2007) I. Nováková upozornila, ţe vzhledem k datumu mělo být toto odvolání 
předmětem jednání uţ na minulém zasedání, kde bylo vedoucí sekretariátu sděleno, 
ţe k případu ţádná pošta pro PČMKU nedošla. Případ bude řešen na dalším 
zasedání po prostudování materiálů.  
Postupem vedoucí sekretariátu se budou zabývat Ing. Kubeš a MVDr. Široký 
 

29/8/2007 – Ing. Lysák informoval o korespondenci s VDH ohledně posuzování a 

vystavování psů s kupírovaným ocasem u plemen, kde došlo ke změně standardu. 
V Německu je zákaz vystavování kupírovaných psů s výjimkou loveckých plemen 
podle zvláštního předpisu a psů kupírovaných ze zdravotních důvodů (potvrzení 
veterináře). Posuzování kupírovaných psů (ocasy) těchto plemen v ČR je záleţitostí 
rozhodčích - předáno do komise pro rozhodčí. Úkol ukončen. 

 
 
 
 
 
 
 



Ad 2/ Projednání řádu pro jmenování rozhodčích 
P ČMKU jednotlivě prošlo všechny připomínky, které byly zaslány na sekretariát. Zároveň se 
zabývalo návrhy, které k připomínkám připravila komise pro rozhodčí. Bylo akceptováno 35 
připomínek. Komise pro rozhodčí připomínky zapracuje do řádu tak, aby mohl být řád 
schválen. Termín: do příštího zasedání. 

zodpovídá: M. Václavík  
záleţitosti rozhodčích 

- v minulém zápise nebylo u rozhodčích, kteří absolvovali závěrečné zkoušky uvedeno 
plemeno, na které při zkouškách rozšiřovali. Jednalo se o: 

Auerbach Alena manchester teriér, silky teriér,  west highland white teriér 
Vojáčková Hana bruselský grifonek, belgický grifonek 
Dolejšová Olga gordonsetr 
Dvořáková Věra rhodéský ridgeback , bígl 
Frnčová Lenka karelský medvědí pes,  basenji 
Hořák Karel šiperka 
Volšická Jiřina kernteriér , Jack Russel teriér, český teriér 
Janická Stanislava bígl 
Klaška Petr, ing výmarský ohař, pudlpointr, maďarský ohař krátkosrstý 
Kliment Zdeněk boston teriér 
Klírová Naděţda, ing. coton de tuleár 
Krömerová Taťána Bišonek, boloňský psík 
Marušková Marie border kolie, holandský ovčák 
Mayerová Eva, ing kavkazský ovčák, bernský salašnický pes, jihoruský ovčák 
Müller Luděk německý dl. ohař, malý mün.ohař, velký mün.ohař 
Ovesná Boţena,  Mgr irský teriér, soft coated wheaten teriér, skotský teriér 
Ovesná Jar.  RNDr,DrSc šeltie , irský teriér, kernteriér 
Petrusová Hana, ing. německý špic,  eurasier 
Roubalová Ivana, ing. rhodéský ridgeback 
Šimek František, MVDr. německý špic, sibiřský husky, aljašský malamut 
Jančík Leoš, ing. anglický setr, pointr, maďarský ohař krátkosrstý 

usnesení: 63/9/2007 
 
- MVDr. Šimek František – poţádal o skupinu V – podmínky splňuje 
- p. Dvořáková Věra – poţádala o skupinu VI – podmínky splňuje 

usnesení: 64/9/2007 
30/9/2007 p. Jurčovičová  - problém uznání hospitací na plemeno knírač, které proběhly 
v různých rázech. Bude dotázán klub, zda s uznáním těchto hospitací souhlasí. 

Zodpovídá: M. Václavík, I. Jarošová 
 

Ad/ Došlá pošta: 
- P ČMKU v souladu se stanovami jednohlasně  přijímá Český klub šeltií o.s. za 

prozatímního člena ČMKU. Na nejbliţší VH bude předloţena jeho ţádost o uznání za 
řádného člena. 

usnesení: 65/9/2007 
- 31/9/2007 p. Kudrnáčová obdrţela dopis od p. Obermajerové – sdělení podmínek pro  

přijetí nového klubu. P. Kudrnáčová byla pověřena vypracováním odpovědi. 
Zodpovídá: J. Kudrnáčová  

 
- P ČMKU bere na vědomí rozhodnutí SHI-TZU KLUB ČR o okamţitém vyloučení 

p.Podzemské z tohoto klubu. Zároveň ţádá o zapsání štěňat do pomocného registru. Bude 
řešeno v souladu se zápisním řádem ČMKU. 

 
- I. Nováková předala na sekretariát ČMKU zprávu ze zasedání FCI pro pracovní psy, 

zprávu obdrţela od zástupce F. Rittera. J. Kudrnáčová připraví zprávu pro moţnost 
publikování na webech. Příloha č. 1 

 
 



Ad 4/ Různé: 
- Informace k auditu. O proběhlé schůzce informoval Ing. Kubeš - nabídka od 

auditorské firmy, při podepsání smlouvy na 3 roky, bude poskytnuta sleva. PČMKU 
jednohlasně odsouhlasilo pouze jednorázový audit.  

 
- Ekonomika ČMKU – PČMKU obdrţelo podrobné rozbory hospodaření ČMKU. 

Vzhledem k předpokládanému plusovému hospodářskému výsledku navrhla DR 
následující investice: 

a/ vybavit sekretariát notebooky (moţnost vyuţití pro MVP v Brně); 
b/ proinvestování v SW a za audit; 
c/ zbylé přebytky vrátit členským subjektům jako dotaci na činnost;  

Jednotliví členové PČMKU do týdne sdělí předsedovi své další návrhy. 
 

- zápis z rady plemenných knih – MVDr. Široký shledal v předloţeném zápise 
nedostatky a navrhl odloţit projednání zápisu na další jednání PČMKU. Hlasování o 
odloţení: 

pro: MVDr. Široký, Ing. Kubeš, M. Kašpar, M. Václavík, J. Kudrnáčová, Ing. Lysák, 
B. Uchytil 

proti: I. Nováková 
zdržel se: A. Karban 
 

- úkol: 30/9/2007 - do 26. 11. 2007 bude na webových stránkách ČMKU zveřejněno 
výběrové řízení na obsazení nové funkce tajemníka ČMKU.  

zodpovídá: MVDr. Široký, Ing. Kubeš, M. Václavík 
 

-     úkol: 31/9/2007 – změna zápisního řádu dle usnesení z minulého PČMKU. Za 
provedení změny na webových stránkách 

zodpovídá: I. Nováková 
 

- PČMKU schvaluje na základě ţádosti Klubu chovatelů a přátel Welsh corgi moţnost 
otevírat pracovní třídu pro plemena začleněná v tomto klubu tzn. welsh corgi cardigan 
a welsh corgi pembroke. Pracovní třídu lze otevírat aţ po Národní výstavy včetně a to 
na zkoušky: ZPOP1, ZMP1, ZMP2, ZPU1. Tímto se doplňuje příslušná směrnice 
ČMKU. 

zodpovídá: A. Karban 
Usnesení: 66/9/2007 

 
V 17.15 se z jednání omluvil p. B. Uchytil 
 

- PČMKU se zbývalo dopisem z ČKS ze dne 1. 6. 2007 a dopisem z Městské 
veterinární zprávy v Praze, kde je konstatováno, ţe při akci dne 11.6.2007 došlo 
k porušení zákona 246/1992 sb. Byl dán návrh, aby do komise pro rozhodčí byla 
pozvána MVDr. Petříková, která na dané akci vykonávala funkci rozhodčí a zástupce 
pořadatele akce = Boxer klub ČR,   do výstavní komise. 
Hlasování pro: MVDr. Široký, M. Václavík, Ing. Lysák, I. Nováková, J.Kudrnáčová, 

A.Karban 
zdržel se: Ing. Kubeš, M. Kašpar 

Pozvání zajistí sekretariát po domluvě s předsedou VK a KR 
 
     - PČMKU bere na vědomu zprávu Ing. Lysáka ze zasedání výstavní komise FCI 

v Poznani.  Příloha č. 2 
 
 
 
 
 
 



 
  
Usnesení z 9. zasedání P ČMKU ze dne 15. 11. 2007: 
63/9/2007 P ČMKU přiděluje níţe uvedeným rozhodčím následující aprobace: 

Auerbach Alena manchester teriér, silky teriér,  west highland white teriér 
Vojáčková Hana bruselský grifonek, belgický grifonek 
Dolejšová Olga gordonsetr 
Dvořáková Věra rhodéský ridgeback , bígl 
Frnčová Lenka karelský medvědí pes,  basenji 
Hořák Karel šiperka 
Volšická Jiřina kernteriér , Jack Russel teriér, český teriér 
Janická Stanislava bígl 
Klaška Petr, ing výmarský ohař, pudlpointr,  maďarský ohař krátkosrstý 
Kliment Zdeněk boston teriér 
Klírová Naděţda, ing. coton de tuleár 
Krömerová Taťána Bišonek, boloňský psík 
Marušková Marie border kolie, holandský ovčák 
Mayerová Eva, ing kavkazský ovčák, bernský salašnický pes, jihoruský ovčák 
Müller Luděk německý dl. ohař, malý mün.ohař, velký mün.ohař 
Ovesná Boţena,  Mgr irský teriér, soft coated wheaten teriér, skotský teriér 
Ovesná Jar.  RNDr,DrSc šeltie , irský teriér, kernteriér 
Petrusová Hana, ing. německý špic,  eurasier 
Roubalová Ivana, ing. rhodéský ridgeback 
Šimek František, MVDr. německý špic, sibiřský husky, aljašský malamut 
Jančík Leoš, ing. anglický setr, pointr, maďarský ohař krátkosrstý 

 
64/9/2007 P ČMKU jmenuje MVDr. Františka Šimka – skupinovým rozhodčím pro sk. V a 

p.Dvořákovovu Věru – skupinovým rozhodčím pro  sk.VI  
 
65/9/2007 P ČMKU v souladu se stanovami jednohlasně přijímá Český klub šeltií o. s. za 

prozatímního člena ČMKU. Na nejbliţší VH bude předloţena jeho ţádost o 
uznání za řádného člena. 

 
66/9/2007 PČMKU schvaluje na základě ţádosti Klubu chovatelů a přátel Welsh corgi 

moţnost otevírat pracovní třídu pro plemena začleněná v tomto klubu tzn. welsh 
corgi cardigan a welsh corgi pembroke. Pracovní třídu lze otevírat aţ  po Národní 
výstavy včetně. 

 
Přílohy: 
Příloha č. 1 Zápis ze zasedání FCI komise pro pracovní kynologii 
Příloha č. 2 Zápis ze zasedání komise pro pracovní psy FCI 
 
Zasedání ukončeno v 19:00 hod. 
Termín příštího zasedání: 13. 12. 2007 od 10:00 hod. 
Zapsala: Iveta Nováková 
Za správnost: MVDr. Široký Lubomír 


