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Zápis č. 13 

ze zasedání P ČMKU dne  20.03.2008, 
zasedací místnost ČMKU 

 
Přítomni: 
P ČMKU: MVDr.L.Široký, Ing.J.Kubeš, M.Václavík,  A.Karban, M.Kašpar,  
 J.Kudrnáčová, Ing.R.Lysák, I.Nováková, B.Uchytil 
DR ČMKU: Krinke M. 
Tisková mluvčí: Bc. V. Tichá 
 
Navržený program:  

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 
2. Zpráva z dostihové komise 
3. Zprávy z odborných komisí ČMKU (komise pro rozhodčí, výstavní komise, 

komise pro chov a zdraví) 
4. Došlá pošta 
5. Různé 
6. Závěr 

 
Projednání: 
Ad 1/ Kontrola zápisu 
 
Usnesení VH č. 11 – velikost výstavních kruhů – bude řešit nový výstavní řád ČMKU. 

V současné době se připravovalo doplnění řádu  o Velkou 
národní cenu a pracuje se na sankcích, které by měly být také 
součástí nového řádu. 

Zodpovídá: Ing.R.Lysák 

Usnesení VH č. 12 – v programu pro PK, na zadávání exportů stále chybí část pro 
vystavování certifikátů.  

zodpovídá: MVDr. Široký 

Úkoly přecházející z minulých zasedání: 
2/3/07  - webová prezentace – I. Nováková informovala, ţe je podepsána smlouva o 

překladu stránek do NJ, anglická verze je z části hotová. Dle poţadavku 
webmaistera se jazykové mutace zveřejní aţ budou překlady kompletní.   

Zodpovídá I. Nováková 

  
4/4/07 - prověrka dodání klubových normativů – předseda DR M. Krinke předal návrh 

dopisu určeného k zaslání členským subjektům (klubům).  Členové PČMKU 
mohou znění připomínkovat do 28. 3. 2008, s konečnou platností bude dopis 
projednán na dalším zasedání. 
PČMKU a DR obdrţeli upozornění od: Klubu American Akita klub -1082, Klub 
chovatelů tibetských španělů - 1034, Klub anglických buldogů ČR 1004, Klub 
chovatelů a přátel barzojů 1068, Novofundland klub ČR – 2016, ţe své 
normativy na  ČMKU předaly. M Krinke upozornil, ţe kluby chyběly na 
seznamu, který byl DR předán sekretariátem. Tímto se uvedeným klubům 
omlouváme.   

 Zodpovídá: DR ČMKU 
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11/5/07-programové (SW) vybavení na ČMKU. Ing. Lysák a MVDr. Široký informovali 
o schůzce výběrové komise, která navrhla termín ukončení výběrového řízení 
do konce měsíce dubna. Schváleno jednohlasně.  

Zodpovídá: MVDr. Široký a I. Nováková  

Usnesení: 8/03/2008 
12/5/07 - provedení revize stávajícího sboru rozhodčích – info samostatně ve zprávě 

z KR. 
Zodpovídá: M. Václavík 

 
14/5/07 - ţíhaná barva u boston teriéra. Byl vznesen 2x dotaz emailem, 22.12.2007  

odešel dotaz poštou - doposud ţádná odpověď z FCI. 
 Zodpovídá: J. Kudrnáčová a ved. sekretariátu 

 
1/1/08 - návrh na doplnění výstav o Velkou cenu národních plemen. J. Kudrnáčová 

předloţila návrh vzniku této soutěţe. PČMKU jednohlasně odsouhlasilo, aby 
tato soutěţ byla na českých výstavách zavedena.  Velká národní cena se 
bude skládat z přehlídky všech přihlášených jedinců národní plemen a 
následně vlastní soutěţe. Byly předloţeny dva návrhy na to, kdo půjde do 
soutěţe. O návrzích se hlasovalo následně:  
a/ soutěţe se zúčastní všichni psi, kteří na výstavě získali CAJC, CAC a 

nejlepší veterán 
hlasování pro: Nováková, Kudrnáčová, Dr. Široký, Ing. Lysák 
zdržel se: Karban, Ing. Kubeš, Kašpar, Uchytil, Václavík 

b/soutěţe se zúčastní všichni psi, kteří na výstavě získali CAJC, BOB, nejlepší 
veterán 
hlasování pro: Václavík, Karban, Ing. Kubeš, Kašpar, Uchytil 
zdržel se:  Nováková, Kudnáčová, Dr. Široký, Ing. Lysák 

Vzhledem k této soutěţi budou od schválení nového výstavního řádu česká 
neuznaná plemena vystavována místo v neděli v sobotu. Za zapracování do 
výstavního řádu 

Zodpovídá: Ing. Lysák a J. Kudrnáčová 

Usnesení: 9/03/2008 
2/1/08 - Klub chovatelů českých teriérů – stíţnost na činnost klubu. Sekretariát opět 

nevyţádal stanovisko klubu. Nutno okamţitě provést a kopii dotazu zároveň 
zaslat stěţovateli. 

Zodpovídá: sekretariát + Ing. Kubeš 

 
4/1/08 - převod domény. Převod bude proveden v měsíci březnu. 

Zodpovídá: Dr. Široký a V. Tichá 

 
6/2/08 - kontrola dodrţování směrnice o řízení dokumentů na sekretariátu ČMKU. 

I.Nováková informovala, ţe sekretariát se touto směrnicí neřídí. 
 

7/2/08 - archivace. Sekretariát zajistí zakoupení Archivní knihy a Typového 
skartačního rejstříku.  Dr. Široký, Ing. Kubeš a M. Václavík jmenují pracovníka 
zodpovědného za vedení této agendy, tento pracovník se zúčastní školení.  
Nebylo splněno. Vzhledem k reorganizaci sekretariátu (odchod vedoucí 
sekretariátu) bude řešeno následně. 

Zodpovídá: Ing. Kubeš, I. Nováková 
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  8/2/08 -problematika jednotných chovných podmínek pro plemeno novofundlandský 
pes. Plánovaná schůzka proběhla. Bylo konstatováno, ţe původní dohoda 
z roku 1999 je platná. P ČMKU informaci vzalo na vědomí. Úkol ukončen. 

 
9/2/08  výběrové řízení na tajemníka ČMKU. Předseda informoval, ţe poţadavek byl 

zároveň zveřejněn na úřadu práce.  Pověření členové PČMKU dokončí 
výběrové řízení. Na příštím zasedání budou informovat o výsledku. 

 
13/2/08 oznamovací dopis JUDr. Durdíka rozhodnutí soudu o zákazu chovu psů 

v dospělosti přesahující 20 kg a jejich kříţenců M. Neprašovi. Adresa bude 
odkontrolována v rejstříku CHS a oznámeno všem pracovištím PK. 
Neprovedeno. 

Zodpovídá sekretariát + Ing. Kubeš 

14/2/08 stíţnost na bonitaci grifonků a brabantíků. PČMKU se nebude zabývat 
záleţitostmi klubů. V tomto smyslu měla být informována komise pro chov a 
zdraví. Nebylo splněno. 

Odpoví sekretariát + V. Tichá 

15/2/08 splněno 
 
16/2/08  Bohemia Acro - v souvislosti s tímto případem bude poţádán právní 

zástupce o formulaci trestního oznámení. 
Zodpovídá: Dr. Široký a sekretariát 

17/2/08  - splněno 
 
18/3/08 - M. Krinke jménem dozorčí rady poţádal o dodání: 

1/ organizační strukturu sekretariátu; 
2/ organizační strukturu - funkce doplnit o konkrétní jména pracovníků; 
3/ náplně práce a platové výměry k jednotlivým funkcím; 

Zodpovídají: Dr. Široký, Ing. Kubeš 

 
19/3/08 -  Šampion Šampionů – do konce dubna 2008 bude dodáno vyúčtování. 

Zodpovídá: Dr. Široký 

20/3/08 – TOP DOG – V. Tichá předloţila nové vyhodnocování této soutěţe. 
Hlasování: 
pro nové hodnocení: Ing. Lysák, Dr. Široký, Ing. Kubeš, M. Kašpar, B.Uchytil, 
J.Kudrnáčová, I.Nováková, M. Václavík¨ 
zdržel se: A. Karban 

 Za uveřejnění tabulky na webových stránkách  
zodpovídá: Ing. Lysák, I. Nováková 

Předseda ČMKU Dr. Široký je pověřen jednat s časopisy Svět psů a Pes 
přítel člověka. Na příštím zasedání bude informovat, který s uvedených 
kynologických měsíčníků bude soutěţ zpracovávat a za jakých podmínek. 

 
21/3/08 k proběhlé MVP v Brně (09. -10.2.). Dr. Široký informoval, ţe se předpokládá 

kladný hospodářský výsledek, vyúčtování předloţí organizační výbor do 
konce dubna 2008. 

Zodpovídá: MVDr. Široký  

Dozorčí rada připomínkovala výstavu v následujících bodech: 
- chyby ve zpracování přihlášek a to jak systémové tak personální; 
- nevhodně zajištěné povrchy v kruzích a v některých případech chybně 

volená velikost kruhu vzhledem k vystavovanému plemeni; 
- upozornila na nutnost optimalizace závěrečných soutěţí; 
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Na některé připomínky odpověděl předseda Dr. Široký a předseda výstavní 
komise Ing.Lysák. Do budoucna se pořadatelé budou snaţit vybavit výstavní 
kruhy koberci v daleko větší míře, stejně tak bude řešen problém zpracování 
přihlášek. V. Tichá byla pověřena připravit návrh závěrečných soutěţí na 
duoCACIB Brno 2009. 

 
Ad 2/ Zpráva z dostihové a coursingové komise 
Jednání se zúčastnil MVDr.  S. Chrpa, který informoval o činnosti DaC.  

- DaC zpracovala nový Národní dostihový a coursingový řád – Příloha č. 1; 
- DaC připravila dostihový a coursingový kalendář na rok 2008; 
- 1.3. 2008 proběhl v H.Králové Dostihový meeting s vyhlášením dostihových a 

coursingových vítězů za rok 2007; 
- 22. 3. 2008 proběhne školení rozhodčích dostihů a coursingu. Aktuální 

seznam rozhodčích a protokoly o zkouškách budou předloţeny a nadále 
předkládány PČMKU, aby vše mohlo být archivováno na sekretariátu ČMKU;  
Usnesení: 10/03/2008 

- jednaní s UKOZ ve věci Řádu ochrany zvířat při dostizích chrtů. Do jeho 
schválení platí jiţ schválený Řád ochrany zvířat při sportovních akcích; 

- DaC navrhne jmenování do komise FCI nového delegáta; 
 

předloţený Národní dostihový a coursingový řád byl PČMKU jednohlasně schválen 
Usnesení: 11/03/2008 

Za zveřejnění řádu na web. stránkách zodpovídá: I. Nováková   

 
ad. 3 Zápisy z odborných komisí 

KOMISE PRO ROZHODČÍ  Příloha č. 2 
k bodu 1/ Předseda sboru rozhodčích M. Václavík informoval o odpovědi z belgické 

střešní organizace ve věci rozhodčí pí. De Wine, která dlouhodobě ţije 
mimo ČR. Belgie respektuje její získané aprobace v ČR. Materiály ohledně 
této rozhodčí budou odeslány na belgický svaz s tím, ţe na tuto rozhodčí 
bude z pohledu ČMKU nadále pohlíţeno jako na rozhodčí zahraniční. 

  Obdobně bude postupováno v případě rozhodčího p. T. Kučery, který také 
ţije mimo ČR.   

Zodpovídá: I. Jarošová, M. Václavík 

k bodu 2/ návrh na rozhodčí oprávněné posuzovat Junior handling na MV a NV: 
L. Frnčová, E. Hájková, Z. Holmerová, Z. Jílková, D. Kapounová, Ing. A. 
Košťálová, M. Krinke, M. Marušková, A. Mudra, Ing. I. Němečková, RNDr. 
J. Ovesná CSc., L. Pavlíková, F. Polehňa, Ing. I. Síbrtová, P. Spoustová, 
Bc. V. Tichá, PhDr. I. Světlá, MUDr. J. Čelakovský, Ing. J. Daňková, 
A.Kunfalvi, V. Ronovská, A. Weinlichová. PČMKU seznam doplnilo o Ing. 
N. Klírovou. 
 

22/3/08  V. Tichá provede opětovné proškolení všech těchto rozhodčích. PČMKU 
jmenované rozhodčí potvrdí za předpokladu, ţe se zúčastní tohoto 
proškolení. 

 
Bod 3/ Ţádosti o rozšíření aprobací: 
Alena Auerbach – kernteriér, norfolk teriér, norvič teriér. Ing. Lysák navrhl potvrdit 

výjimku vzhledem k málopočetnosti plemene a doporučil rozšiření i 
na požadované čtvrté plemeno australský teriér. Hlasování: 
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Pro udělení výjimky na 4 plemena: Dr. Široký, Ing. Kubeš, M. Kašpar, 
J.Kurdnáčová, I.Nováková, A.Karban, B.Uchytil, Ing. Lysák 
Zdržel se: M. Václavík 

Petr Broukal – bobtail 
Ing. Jana Daňková – stafordšírký bulteriér, kernteriér, norfolk teriér 
Ing. Renata Hejčová – dandie dinmont teriér, west  whighland white teriér, skotský 

teriér 
Ing. Leoš Jančík – malý munsterlandský ohař, velký munsterlandský ohař, německý 

dlouhosrstý ohař; 
Stanislava Janická – porcelaine, sedmihradský honič; 
Milan Krinke – bobtail; 
Ladislav Kukla – kavkazský ovčák, australský ovčák, belgický ovčák;  
Luděk Muller – anglický setr, pointr, irský setr; 
Iveta Nováková – český horský pes; 
Mgr. Božena Ovesná, CSc – kerry blue terriér, Irish soft coated wheaten teriér, 

bedlington teriér; 
Ing. Hana Petrusová – basenji, čau-čau, peruánský naháč; 
Ing. Ivana Roubalová – německý pinč, trpasličí pinč; 
MVDr. Jaroslav Švec – velký hrubosr. vendéeský baset, malý hrubos. vendéeský 

baset; 
 
PČMKU schvaluje zápis z KR v bodech 1, 4 v plném znění. Body 2 a 3 jsou doplněné 
a schválené ve znění viz. výše.  
 
23/3/08  Předseda komise pro rozhodčí informoval o podané písemné stíţnosti na 

nevhodné chování rozhodčího p. K. Hořáka a navrhl pozastavení činnosti 
rozhodčího. PČMKU rozhodlo, ţe tomuto rozhodčímu bude nejdříve zaslán 
vytýkací dopis s upozorněním, ţe při opakované stíţnosti bude vůči jeho 
osobě postupováno dle stanov ČMKU článek 2. 

Za odeslání dopisu zodpovídá: M. Václavík, I. Jarošová 

 
 

VÝSTAVNÍ KOMISE Příloha č. 3 
k bodu 2. – p. Uchytil informoval o změně termínu MVP v Č. Budějovicích na 03. -

04.10.2009 
 
- ČKS ţádá o Národní výstavu v Klatovech termín 13. -14. 6. 2009. 
 
PČMKU jednohlasně odsouhlasilo zápis z VK včetně změny termínu MVP v 
Č.Budějovicích  a NV v Klatovech. 
 

KOMISE PRO CHOV A ZDRAVÍ Příloha č. 4 
PČMKU projednalo jednotlivé body a zápis odsouhlasilo. Hlasování: 

Pro: Dr. Široký, Ing. Kubeš, M. Kašpar, M. Václavík, A. Karban, J. Kudrnáčová, B.Uchytil,      
Ing.Lysák 
Proti: I.Nováková  

 
24/3/2008 Nováková I. upozornila, ţe klub ČSV doposud neobdrţel odpověď ze 

sekretariátu na jeho ţádost ohledně uvedení československého vlčáka 
mezi národní plemena. 
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Odpověď připraví V. Tichá ve spolupráci se sekretariátem 

25/3/2008 P ČMKU jednohlasně schvaluje doplnění zápisního řádu ČMKU v čl. IX. 
Zápisy štěňat do plemenné knihy takto: 
10. V případě opakovaného nebo závažného porušení chovatelských předpisů ČMKU nebo FCI 
ze strany chovatele může Předsednictvo ČMKU rozhodnout, že nebudou prováděny zápisy 
vrhů na registrovaný název chovatelské stanice příslušného chovatele, a to po dobu předem 

určenou nebo až do odvolání. 
Za aktualizaci řádu zodpovídají V. Tichá, I. Nováková a sekretariát 

 
 
 V 17.20 se z jednání omluvili a odešli p. Uchytil a Ing. Kubeš 
 
Ad. 4 Došlá pošta 
26/3/08 – DR ţádá o dořešení záleţitosti p. Marka. Odpověď s konečnou platností 

připraví V. Tichá. 
Zodpovídá: V. Tichá 

 
- PČMKU bere na vědomí zprávu DR ohledně stíţnosti pí. Ţanety Ţiškové; 
- Došla podepsaná reciproční dohoda z Norského kennel klubu; 
- PČMKU jednohlasně schvaluje návrh DaC kalendáře; 
- P ČMKU obdrţelo „Odůvodnění přípravy návrhu zákona upravujícího chov 

nebezpečných psů“.  ČMKU s návrhem podobného zákona jednoznačně 

nesouhlasí. Návrh zákona je přílohou č. 5.  
- PČMKU bere na vědomí stanovisko KABT k připravovanému návrhu zákona; 

27/3/2008 Dotaz KMDPP ohledně vztahu kynologie a zákonů ČR. Na dotaz odpoví 
Dr. Široký ve spolupráci s p. Tichou. Odpověď bude zveřejněna na webových 
stránkách ČMKU. 

Zodpovídá: Dr. Široký  

- Sdělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe. PČMKU bere na vědomí a 
problematikou se bude nadále zabývat. 

28/3/08 Ţádost německých chovatelů a majitelů praţských krysaříků o spolupráci 
v chovu. Ţadatelé budou odkázáni na Klub chovatelů a přátel praţských 
krysaříků. 

Odpověď: V. Tichá a L. Pečená 

29/3/08 – Dotazy z Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR na normativy a pravomoc 
PČMKU. 

Odpovědí pověřena J. Kudrnáčová 

 
30/3/08 – Dopis MVDr. Schánilce k jeho jiţ dříve pozastavené činnosti rozhodčího 

z exteriéru psů. 
Odpověď: M. Václavík, V. Tichá 

- PČMKU bere na vědomí sdělení stanoviska KCHK ČR; 
- PČMKU jednohlasně odsouhlasilo příspěvek ve výši 5000,- Kč na zasedání 

FCI komise pro britská stavěcí plemena, který se koná dne 30.3.2008 
v Remeši (Francie). Usnesení: 13/03/2008 

31/3/08 Ţádost KJ Brno o dotaci. KJ bude pořádat Mistrovství ČR v pasení ovcí a 
následně vyšle  zástupce na Mistrovství Evropy a Světa. PČMKU ţádá o 
přesnější informace o celé akci. 

Odpovědí pověřena J. Kudrnáčová 

- Ţádost o poskytnutí finančního příspěvku na závod seriálu mezinárodního 
mistrovství České republiky v tahu břemene. Ţádá Musher´s club Pohoda, 
který není členem ČMKU. Zamítnuto. 
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- Pozvánka na Junior Handling při Světové výstavě ve Stockholmu. Účastníci 
budou vytipováni a osloveni. 

- PČMKU bere na vědomí vyloučení p. Podzemské z Shih-tzu klubu Evropa; 
32/3/08 Ţádost chovatelů a přátel plemene pomeranian o zařazení do Klubu 

chovatelů málopočetných plemen psů.  Vzhledem k tomu, ţe PČMKU se 
ztotoţnilo s názorem komise pro chov a zdraví tzn. plemeno má stejné číslo 
standardu FCI jako německý špic, bude nadále zapisováno jako trpasličí 
špic/pomeranian. Není tedy moţné vyčlenění plemene z klubu chovatelů 
špiců.  

Odpověď: J. Kudrnáčová 

- stíţnost p. Romany Jebavé – odpověď připraví V. Tichá 
-    ţádost KCHŠ o změnu zapisování názvu plemene do PP. Plemeno bude 

zapisováno do PP v souladu s platným standardem FCI. 
 
 

ad 5 – Různé 
- ţádost o zařazení třech rumunských pasteveckých plemen do klubu chovatelů 

maďarských pasteveckých plemen, který s přiřazením souhlasí za 
předpokladu změny stanov. PČMKU rozhodlo, ţe nejdříve musí být vznesen 
dotaz na KCHMPP, kam jiţ bylo jedno z plemen dříve zařazeno. Bude 
projednáváno na příštím zasedání. 

Dotaz na KCHMPP I. Jarošová, V. Tichá 

- MVDr. Široký bude jednat s KVL na jednotném vystavování mezinárodního 
osvědčení o dysplazii kyčelního a loketního kloubu.  

Zodpovídá: MVDr. Široký 

- I. Nováková upozornila, ţe nemá, pro potřeby webů, k dispozici standardy 
národních neuznaných plemen. MVDr. Široký osloví garanta pro standardy 
H.Dvořákovou 

Zodpovídá: MVDr. Široký 

- I. Nováková vznesla dotaz na postup a termíny zpracování ţádostí nových 
adeptů na rozhodčí z exteriéru. M. Václavík odpověděl, ţe těmito ţádostmi se 
bude zabývat komise pro rozhodčí na svém příštím zasedání. Vzhledem 
k mnoţství budou muset být uchazeči rozděleni do několika skupin. 

 
 
Usnesení z 13. zasedání P ČMKU ze dne 20. 03. 2008. 
8/03/2008 P ČMKU odsouhlasilo termín ukončení výběrového řízení pro  SW do 

konce měsíce dubna. 
9/03/2008 PČMKU jednohlasně odsouhlasilo vznik Velké národní ceny a její doplnění 

do výstavního řádu ČMKU. 
10/03/2008 PČMKU ukládá DaC komisi pravidelně dodávat aktualizovaný seznam 

rozhodčích včetně protokolů o sloţených zkouškách;  
11/03/2008 PČMKU jednohlasně schválilo Národní dostihový a coursingový řád;   
 
12/03/2008 PČMKU schválilo následující rozšíření aprobací u rozhodčích: 

Alena Auerbach – kernteriér, norfolk teriér, norvič teriér, australský teriér;  
Petr Broukal – bobtail; 
Ing. Jana Daňková – stafordšírký bulteriér, kernteriér, norfolk teriér; 
Ing. Renata Hejčová – dandie dinmont teriér, west  whighland white teriér, skotský teriér; 
Ing. Leoš Jančík – malý munsterlandský ohař, velký munsterlandský ohař, německý dlouhosrstý ohař; 
Stanislava Janická – porcelaine, sedmihradský honič; 
Milan Krinke – bobtail; 
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Ladislav Kukla – kavkazský ovčák, australský ovčák, belgický ovčák;  
Luděk Muller – anglický setr, pointr, irský setr; 
Iveta Nováková – český horský pes; 
Mgr. Božena Ovesná, CSc – kerry blue terriér, Irish soft coated wheaten teriér, bedlington teriér; 
Ing. Hana Petrusová – basenji, čau-čau, peruánský naháč; 
Ing. Ivana Roubalová – německý pinč, trpasličí pinč; 
MVDr. Jaroslav Švec – velký hrubosr. vendéeský baset, malý hrubosr. vendéeský baset; 

 
13/03/2008 P ČMKU jednohlasně odsouhlasilo příspěvek ve výši 5000,- Kč na 

zasedání FCI komise pro britská stavěcí plemena dne 30. 3. 2008 
v Remeši (Francie). 

 
Přílohy: 

 č. 1: Národní dostihový a coursingový řád; 
   č. 2: Zápis z komise pro rozhodčí; 
   č. 3: Zápis z výstavní komise; 
   č. 4: Zápis z komise pro chov a zdraví; 

 č. 5: Text „Odůvodnění přípravy návrhu zákona upravujícího chov 
nebezpečných psů“;   

 
  
Zasedání ukončeno v 19.45 

Termín příštího zasedání: 24. 4. 2008 od 10.00 hod 
Zapsala: Iveta Nováková 
Za správnost: MVDr. Lubomír Široký 


