Zápis č. 10.
ze zasedání P ČMKU dne 13.12.2007,
zasedací místnost ČMKU, Jankovcova 53, Praha 7
Přítomni:
P ČMKU:

MVDr.L.Široký, Ing.J.Kubeš, M.Václavík, M.Kašpar,
J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák, I.Nováková, B.Uchytil
Omluven:
A. Karban
DR ČMKU:
M. Krinke
Tisková mluvčí:
Bc. V. Tichá
K jednání přizváni: L. Šeráková a J. Suchý (bod 2 - VŘ ČMKU)
Navržený program:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání.
2. Projednání Výstavního řádu ČMKU.
3. Setkání chovatelských klubů dne 15.12.2007 /informace/
4. Došlá pošta
5. Různé
6. Závěr
Ad 1/ Kontrola zápisu
Usnesení VH č. 03 – Nové státy, které k navrţené dohodě přistoupí, bude na
internetové stránky doplňovat p. I. Jarošová jako administrátor.
Úkol ukončen.
Zodpovídá Ing. R. Lysák a I. Jarošová
Usnesení VH č. 04 – příprava Řádu pro jmenování rozhodčích – Řád schválen všemi
hlasy přítomných s platností od 01. 01. 2008. Řád bude
zveřejněn na webových stránkách ČMKU.
Zodpovídá: M. Václavík a I. Jarošová
Usnesení VH č. 11 – velikost výstavních kruhů – viz projednání Výstavního řádu
ČMKU.
Zodpovídá: Ing. R. Lysák
Usnesení VH č. 12 – vystavování exportních průkazů původu – úkol trvá. Ing. Kříţ
předloţil demoverzi programu pro evidenci vystavování
exportních průkazů původu k připomínkování všem pracovištím
PK. Paní I. Nováková upozornila, ţe v demo verzi chybí část pro
evidenci a vystavování certifikátů – jak rozhodlo P ČMKU dne
18. 10. 2007 – nutno dopracovat. Výroba reliéfních razítek ČMKU
pro všechna pracoviště PK je zajištěna, k dispozici budou od
01.01. 2008, stejně jako ostatní potřebná razítka. Pracoviště PK č.
2 a 3 je obdrţí za částku rovnající se výrobním nákladům.
usnesení 67/10/2007
usnesení 68/10/2007
Příloha č. 1
Zodpovídá: MVDr. L. Široký ved. sekretariátu
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Úkoly přecházející z minulých zasedání:
1/3/07 – ochranné holografické známky.
Smlouva s dodavatelem firmou Zetpress, s.r.o. podepsána, zadána výroba
holografického masteru. Oba druhy tiskopisů průkazů původu a certifikáty
chovatelských stanic budou opatřeny hologramy. Zajistí sekretariát ČMKU.
Formuláře opatřené nalisovanými hologramy začnou pracoviště plemenných
knih pouţívat po dočerpání zásoby ochranných samolepek, dosud pouţívaných
pro exportní průkazy původu. Cena formuláře průkazu původu se zvyšuje o
částku 2,-Kč + DPH.
Zodpovídá Ing. R. Lysák a ved. sekretariátu
2/3/07 - webová prezentace – překlady do němčiny budou zadány do 14. 12. 2007
akreditované překladatelské firmě.
Zodpovídá I. Nováková a ved. sekretariátu
4/4/07 – prověrka dodání klubových normativů – úkol trvá. DR konstatovala, ţe
v normativech některých čl. subjektů se nachází nedostatky. DR ČMKU se
touto záleţitostí bude dále zabývat a prostřednictvím sekretariátu upozorní
kluby, jichţ se to týká na nedostatky. DR ČMKU předloţí P ČMKU do příštího
zasedání seznam konkrétních závad.
Zodpovídá: DR ČMKU
5/4/07 - Šampión šampiónů – úkol trvá. Informace o další přípravě podal p. Dr.
Široký. Před uzávěrkou přijato cca 120 přihlášek. Akce se uskuteční 19. 01.
2008 a zúčastní se jí všichni členové P a DR.
Zodpovídá: MVDr. L. Široký
7/4/07 - Schůzka chov. klubů a subjektů je připravena. Účast potvrdil pan
Ing. Š. Štefík, předseda SKJ a člen předsednictva FCI.
Zodpovídá: MVDr. L. Široký
11/5/07 – Programové (SW) vybavení na ČMKU. Doposud nebylo zveřejněno
výběrové řízení. Musí se dopracovat přesné znění a specifikace poţadavků.
Dr. Široký a p. I. Nováková informovali o schůzce s p. Lukešem. Do příštího
zasedání P ČMKU se uskuteční schůzka jmenované komise, kterou svolá p.
Nováková. Návrh znění VŘ bude rozeslán všem členům komise do plánované
schůzky.
Zodpovídá: MVDr. L. Široký a I. Nováková
12/5/08 – Provedení revize stávajícího sboru rozhodčích – úkol trvá. Sloţitější
problém se serverem (systém Oracle) přetrvává.
usnesení 69/10/2007
Zodpovídá: M. Václavík, MVDr. L. Široký, I. Jarošová
14/5/08 – ţíhaná barva u boston teriéra. Urgence odeslána e-mailem, urychleně
bude odeslána i poštou.
Zodpovídá: J. Kudrnáčová
26/8/07 - certifikáty pro třídu pracovní – projednán návrh na úpravu směrnice
„Závazné pokyny k zařazování psů neloveckých plemen do pracovních tříd, tak
aby odpovídala usnesení PČMKU - změny připravil p. Karban. V souvislosti
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s touto úpravou sekretariát odpoví zájemci o vystavení certifikátu na zkoušku
sloţenou mimo území ČR.
usnesení 70/10/2007
Příloha č. 2
28/7/07 – ţádost o vystavení KL pro chovatelku p. Velenovou. P. Kudrnáčová
navrhuje schůzku zástupců P a DR ČMKU za účasti p. Velenové a zástupců
klubu. P. Krinke za DR se schůzkou souhlasí, bude informovat DR na
nejbliţším zasedání.
Ad 2/ Projednání řádu pro jmenování rozhodčích.
usnesení 71/10/2007
usnesení 72/102007
Příloha č. 3
Ad 2/ Projednání Výstavního řádu.
K jednání přizváni členové VK ČMKU. Došly připomínky jak od subjektů, tak od
fyzických osob. Obsáhlý materiál předloţený Ing. Lysákem byl P ČMKU projednán.
Ing. Lysák projednané připomínky zapracuje a rozešle členům P ČMKU k závěrečné
korekci před příštím zasedáním P ČMKU.
Ad 3/ Setkání chovatelských klubů.
Viz bod 7/4/07 zápisu.
Informace z DR ČMKU.
Na ţádost předsedy DR ČMKU zařazen tento bod mimo program.
Pan M. Krinke přednesl:
- stíţnost pana Marka na komunikaci mezi klubem a P ČMKU v případě ţádosti o SV
pro plemeno PON.
- Doporučil, aby dopis chovatele ve věci problémů Klubu chovatelů kníračů byl předán
ČKS, kam projednání náleţí. P ČMKU s tímto postupem souhlasí.
32/10/2007 Předání dopisu stěţovatele ČKS zajistí sekretariát.
Z jednání omluveni p. J. Kudrnáčová a p. M. Kašpar (16:30).
Ad 4/ Došlá pošta.
- Problematika FCI nově zařazené barvy „červená“ u plemene pudl. P ČMKU
souhlasí s návrhem Klubu chovatelů pudlů (1043), který schválila Komise pro
chov a zdraví ČMKU. Všechny kluby budou písemně informovány.
zodpovídá sekretariát
- Problematika uchovnění feny leonbergera Celesta Najmurská cesta. P ČMKU
souhlasí se schůzkou zástupců P ČMKU a Klubu chovatelů psů leonbergerů
(3021), celá záleţitost bude projednána na zasedání Komise pro chov a zdraví
ČMKU.
pozvánky a informace zajistí sekretariát
- Problematika jednotných chovných podmínek pro plemeno novofundlandský
pes. P ČMKU obdrţelo ţádost Novofundland klubu ČR (2016) o prošetření
nedodrţování společně dohodnutých podmínek ze strany Klubu
novofundlandský pes (1036). P ČMKU ţádá klub 1036, aby okamţitě začal
reagovat a sjednal nápravu. Pokud k tomu nedojde do konce ledna 2008, bude
klubu okamţitě pozastavena činnost.
zodpovídá sekretariát
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Ţádosti klubu chovatelů honičů (3014). Klub ţádá o zařazení nových plemen
vydrař-otterhound, brandlbracke, bosenský hrubosrstý honič-barak a německý
brakýř. P ČMKU souhlasí vyjma plemene vydrař, které přísluší do sk. VIII. FCI.
Dále klub ţádá P ČMKU o uznání nové formulace stanov a zastřešování
dalších plemen sk. VI. FCI, jejichţ majitelé se do klubu přihlásí, pokud tato
plemena nejsou zastřešena v jiných klubech. Této ţádosti P ČMKU nemůţe
vyhovět, ale doporučuje prolém řešit dodatkem ke stanovám (seznam
zastřešených plemen). Dle Stanov ČMKU rozhoduje P ČMKU o kaţdém
plemenu jednotlivě.
usnesení 73/10/2007
Ţádost Klubu chovatelů málopočetných plemen psů (1052) o zařazení nově
dovezeného plemene Romanian Carpathian Shepherd do klubu.
usnesení 74/10/2007
Ţádosti Klubu chovatelů málopočetných plemen psů (1052) o převod plemene
Lagotto romagnolo (sk. VIII. FCI) do Klubu chovatelů loveckých slídičů (3022) a
FCI dosud neuznaného plemene moskevský stráţní pes do Klubu ruských a
asijských ovčáckých psů (1025), kde je také zapisováno.
usnesení 75/10/2007

Ad 5/ Různé.
- Projednání zápisu z Výstavní komise ČMKU ze dne 06.12.07. Zápis schválen.
Příloha č. 4.
usnesení 76/10/2007
- Informace k auditu – audit probíhá, jednání za účasti p. Bauerové proběhlo dne
11.12. 2007, zprávu podal p. Ing. Kubeš. ČMKU obdrţí zprávu o auditu dne
21.12.07.
- Ekonomika ČMKU - členové P ČMKU přijali další návrhy od p. Václavíka a
Ing.Lysáka.
- Informace z komise pro rozhodčí ČMKU přednesl předseda komise p.M.Václavík.
Bylo dokončeno projednání Zápisu ze zasedání Komise pro rozhodčí ČMKU ze
dne 01. 11. 2007. Zápis schválen. Příloha č. 5.
Závěrečných teoretických zkoušek adeptů na rozhodčí dne 08.12.07 se
zúčastnilo 10 z 11 pozvaných, kteří splnili podmínky. Prospělo 5. Paní M.
Jurčovská se bez omluvy nedostavila. Téhoţ dne vykonali úspěšně rozšiřovací
zkoušky p. Ing. L. Jančík a p. M. Krinke.
Výsledky teoretických zkoušek adeptů na rozhodčí ze dne 08.12.07:
Adam Petr
jezevčík
neprospěl
Čopjaková Dana
americký kokršpaněl neprospěla
Drábek Jiří
pointer
prospěl
Fiala Vítězslav
německý ovčák
prospěl
Jurčovská Monika
knírači
nedostavila se
Kučerová Chrpová Veronika vipet
prospěla
Malovič Kateřina
dalmatin
neprospěla
Minarčíková Kateřina
čivava
prospěla
Plšková Oldřiška
bílý švýcarský ovčák neprospěla
Soldánová Ivana
chodský pes
prospěla
Urban Petr, MVDr.
bígl
neprospěl

4

33/10/2007 Komise pro rozhodčí ČMKU dle nového řádu vyhodnotí čestné
rozhodčí, jmenování jim bude následně zasláno písemně, dále připraví návrhy
na rozhodčí s oprávněním posuzovat BIS a další soutěţe dle Mezinárodního
výstavního řádu FCI.
usnesení 77/10/2007
usnesení 78/10/2007
usnesení 79/10/2007
-

Zápis ze zasedání Dostihové a coursingové Komise ČMKU ze dne
23.10.2007. P ČMKU zápis schvaluje vyjma rozpočtu.Dotaz ohledně jmenování
DaC komise zodpoví sekretariát. Příloha č. 6.
zodpovídá sekretariát

-

Zápis ze zasedání Rady plemenných knih ze dne 10. 10. 2007. P ČMKU při
projednání zápisu konstatovalo:
a) Neschvaluje bod II. návrh p. Suché na doplnění Zápisního řádu ČMKU IX.
bod 6).
b) Nesouhlasí s bodem II. návrhy p. Šestákové:
- úprava směrnice pro CHS: rozšíření počtu znaků u názvu CHS a
doplnění směrnice pro označování štěňat v bodě 4) slovy „nebo čipování“
c) Neschvaluje bod II. návrh p. Šestákové na změnu bodu X. 2) Zápisního řádu
ČMKU – (ponechává se ověřeným přepisem).
S ostatními body zápisu P ČMKU souhlasí Příloha č. 7.
usnesení 80/10/2007
Zápis ze zasedání Rady plemenných knih ze dne 10. 12. 2007. Příloha č. 8.
P ČMKU upozorňuje RPK k bodu č. I.
a) ţe moţnost exportu dat při vkládání duplikátů na webové stránky existuje
od počátku.
c) P ČMKU neschvaluje, řešení problematiky je v kompetenci chovatelského
klubu.
d) plemeno bude sekretariátem ze ZŘ vyjmuto neprodleně.
Bod II. bude řešen v souvislosti s novým software.
S ostatními body zápisu P ČMKU souhlasí.

-

Usnesení z 10. Zasedání P ČMKU ze dne 13. 12. 2007.
67/10/2007 Pracoviště č. 2 a 3 plemenné knihy budou odvádět ČMKU částku 50,-Kč
z kaţdého vyhotoveného exportního průkazu původu
Hlasování se zdrţela p. I. Nováková.
68/10/2007 P ČMKU přijalo návrhy p. I. Novákové k úpravám Směrnice ČMKU
k vystavování směrnice pro exportní průkazy. (Příloha č. 1)
69/10/2007 P ČMKU souhlasí s úpravou hardware pro funkci programu pro rozhodčí.
Zajistí p. I. Jarošová do konce příštího týdne.
70/10/2007 V návaznosti na Usnesení 29/05/2007 P ČMKU upravuje Závazné
pokyny ČMKU k zařazování psů neloveckých plemen do pracovních tříd
na výstavách v ČR takto: v hlavě A bod 5 se vyškrtává věta „Ze zkoušek
provedených členy ČMKU mimo území ČR se pro vystavení velkého
certifikátu v ČR uznávají pouze zkoušky uvedené v bodech 3c) a 3d).
(Příloha č. 2.)
Hlasování se zdrţel p. Ing. R. Lysák
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71/10/2007 P ČMKU schvaluje Řád ČMKU pro jmenování rozhodčích, předloţený
Komisí pro rozhodčí ČMKU. (Příloha č. 3.)
72/10/2007 V souladu s Řádem pro jmenování rozhodčích a Stanovami ČMKU
pozastavilo P ČMKU činnost rozhodčí p. Jarmile Podzemské.
73/10/2007 P ČMKU souhlasí se zařazením plemen sk. VI. FCI brandlbracke,
bosenský hrubosrstý honič – barak a německý brakýř do KCHH (3014).
P ČMKU souhlasí se zařazením plemene sk. VIII. FCI vydrař-otterhound
do KCHLS (3022).
74/10/2007 P ČMKU zařazuje do KCHMPP plemeno Romanian Carpathian
Shepherd (sk. I. FCI)
75/10/2007 P ČMKU vyčleňuje ze zastřešení v klubu 1052 plemeno lagotto
romagnolo (sk. VIII. FCI) a zařazuje je do klubu 3022, dále vyčleňuje FCI
neuznané plemeno moskevský stráţní pes a zařazuje je do klubu 1025.
76/10/2007 Spolek chovatelů slovenských čuvačů je povinen předat sekretariátu
ČMKU do poloviny ledna 2008 kontaktní osobu za klub.
77/10/2007 P ČMKU přiděluje níţe uvedeným rozhodčím následující aprobace:
Černohubová Iva, Ing.
velký hr. vednéeský baset
Dolejšová Olga
pointr
Jančík Leoš, Ing.
irský červenobílý setr
Janická Stanislava
švýcarští honiči, bavorský barvář
Jíková Zdenka
curly coated retrívr, chesapeake bay
retrívr, nova scotia d.t. retrívr
Kadlecová Mirka
anglický špringršpaněl, německý
křepelák
Karban Antonín
bostonský teriér
Krinke Milan
kolie dlouhosrstá, kolie krátkosrstá,
šeltie
Nováková Iveta
briard
Pasák František
bulmastif, novofundlandský pes,
dobrman
Petrusová Hana, Ing.
bulteriér
Soukup Rostislav
brabantík, bruselský a belgický
grifonek
Soukupová Monika, Ing
kolie dlouhosrstá, kolie krátkosrstá
Střalková Naděžda, Ing.
bearded kolie
Šimek František, MVDr.
jezevčík
Švec Jaroslav, MVDr.
baset, dalmatin
Tomešková Jana
československý vlčák
Vojáčková hana
brabantík
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78/10/2007 P ČMKU uděluje napomenutí rozhodčí p. Horákové.
Hlasování se zdrţela p. I. Nováková, která s potrestáním nesouhlasí
79/10/2007 P ČMKU jmenuje mezinárodními rozhodčími exteriéru paní: Ing. Janu
Daňkovou, Simonu Svatoňovou a Petru Vodráţkovou.
80/10/2007 Sekretariát vyţádá od pracovišť plemenné knihy č. 2 a 3 data za rok
2006 tak, aby měl k dispozici čitelné datové soubory do konce ledna
2008. Následně (po uzavření roku) vyţádá sekretariát data za rok 2007.
81/10/2007 Sekretariát ručí za schválené změny v normativech ČMKU, za doplnění
a včasné vyvěšení na internetu.
Přílohy:
Příloha č. 1 Směrnice ČMKU k vystavování exportních průkazů původu.
Příloha č. 2 Závazné pokyny ČMKU k zařazování psů neloveckých plemen do
pracovních tříd na výstavách v ČR.
Příloha č. 3 Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů.
Příloha č. 4 Zápis ze zasedání Výstavní komise ČMKU ze dne 06.12.07.
Příloha č. 5 Zápis ze zasedání Komise pro rozhodčí ČMKU ze dne 01.11.07.
Příloha č. 6 Zápis ze zasedání Dostihové a coursingové komise ČMKU ze dne
23.10.07.
Příloha č. 7 Zápis ze zasedání Rady plemenných knih ze dne 10.10.07.
Příloha č. 8 Zápis ze zasedání Rady plemenných knih ze dne 10.12.07.
Zasedání ukončeno v 18:42 hod., kdy na jednání zůstali pouze MVDr. Široký,
p.Václavík, p. Nováková a p. Ing. Lysák.
Termín příštího zasedání: 08.01.2008 od 10:00 hod.
Zapsala: Ing. A. Košťálová
Za správnost: MVDr. L. Široký
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