
Zápis č. 14 

ze zasedání P ČMKU dne 24. 04. 2008, 
zasedací místnost Hall Park Office. 

 

 
 
Přítomni:  MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. 

Kašpar, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák, I. Nováková, B. Uchytil 
DR ČMKU:  M. Krinke 

Tisková mluvčí:  Bc. V. Tichá 
 
Program: 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 
2. Společné jednání s DR 

3. Došlá pošta  
4. Zprávy z odborných komisí 
5. Různé  

6. Závěr 
 

 
Ad 1) Kontrola zápisu 
 

- Usnesení VH č. 11 – velikost výstavních kruhů – bude řešit nový výstavní řád 
ČMKU 

- Vystavování certifikátů bude součástí nového SW, který bude jednotný pro celé 
ČMKU. 
 

2/3/07  Webová prezentace – anglická verze je téměř hotová 
P. Nováková navrhuje rozšíření smlouvy pro webmastera, který svou 

současnou činnost provádí bezplatně. Jednohlasně odsouhlaseno.  
Zodpovídá: I. Nováková , do příštího jednání 

 

11/5/07 Programové vybavení – uzavření výběrového řízení 
Závěrečná schůzka proběhla dne 17.4.08, bylo jednáno s dalšími 

přihlášenými.  
Účastnící výběrového řízení: Robert Hudec - Vyvojaplikaci.net, iSEC 

(výborné reference, ale firma nabídla pouze studii proveditelnosti), 
Ústav informatiky VUT v Brně (odstoupila z výběrového řízení), 
Mertz s.r.o. (nabídka nejkomplexnější, výborné reference). Komise 

pro SW jednohlasně doporučuje firmu Merz s.r.o. Komise pro 
výběrové řízení pro SW vybavení doporučuje firmu Merz s.r.o.  

P ČMKU jednohlasně odsouhlasilo. 
Termíny dodávek: Do konce roku funkční veškeré současné aplikace 
navzájem propojené + on-line přihlášky na výstavu a katalog. 

Komise pro výběrové řízení pro SW vybavení tímto ukončila činnost. 
Činnost firmy bude nadále sledovat dvoučlenná komise pro realizaci 

SW I. Nováková, V. Panuška, doplněná o vedoucí sekretariátu + 1 
pracovníka PK. 
Účastníci výběrového řízení budou o výsledku informováni do 14 dní.  

Zodpovídá: MVDr. L. Široký a sekretariát 
 



12/5/07 Předseda KR informoval o stavu kontroly aktivity rozhodčích. 

Doporučuje rozhodčí, kteří neodpověděli ani na 2. výzvu obeslat 
poslední doporučenou výzvou.  

P ČMKU souhlasí. 
Zodpovídá: M. Václavík a sekretariát 

  příloha č. 1 

 
14/5/07  Ţíhaná barva u bostonského teriéra: P ČMKU ţádá o odeslání další 

(poslední) urgenci dotazu na FCI. 
 Zodpovídá: J. Kudrnáčová a sekretariát 

 

1/1/08 Zapracování Velké ceny národních plemen do Výstavního řádu – 
úkol trvá 

 Zodpovídá: ing. R. Lysák a J. Kudrnáčová  
 

2/1/08 KCH českých teriérů dosud neodpověděl na výzvu k  vyjádření, P 

ČMKU ţádá vyzvat znovu. 
 Zodpovídá: Sekretariát a ing. Kubeš 

 
4/1/08 Převod domény: Splněno, doména je převedena na ČMKU, 

zodpovědnou osobou je MVDr. L. Široký. 
 
6/2/08 Směrnice řízení dokumentů – úkol trvá.  

 
7/2/08 Zakoupen typový skartační rejstřík a archivní kniha. Do příštího 

zasedání bude určen pověřený pracovník k vedení spisovny. 
Zodpovídá: MVDr. L. Široký a vedoucí sekretariátu 

 

9/2/08 P ČMKU zhodnotilo přihlášené kandidáty na pozici tajemníka 
ČMKU a jmenuje do této funkce Ivanu Jarošovou s platností od 1. 5. 

2008. Ostatním kandidátům bude zasláno oznámení o ukončení 
výběrového řízení.  

 Schváleno jednohlasně. 

Zodpovídá: MVDr. L. Široký a sekretariát 
 

13/2/08 Splněno 
14/2/08 Splněno 
 

16/2/08 Trestní oznámení na J. Podzemskou: Problém bude 
zkonzultován s dalším právníkem.  

Ţádost o převod CHS: Ţádost neobsahuje poţadované náleţitosti, 
bude vyţádána standardní smlouva s ověřenými podpisy. 

Zodpovídá: MVDr. L. Široký a sekretariát 

18/3/08 Splněno 
 

19/3/08 ŠŠ: náklady na ŠŠ 2007 byly  niţší neţ v loňském roce.  
ŠŠ 2008 – MVDr. L. Široký předběţně jedná se sponzory a Top 
hotelem, plánovaný termín: 17. 1. 2009.  

 
 

 



20/3/08 Top Dog: Bude zpracovávat a sponzorovat Pes přítel člověka. P 

ČMKU poţaduje dodávání průběţných výsledků. Zápis o dohodě 
s časopisem Pes přítel člověka zajistí MVDr. L. Široký. 

Top Dog Veterán: body budou uděleny také za umístění 1 aţ 3 
v závěrečných soutěţích.  
 

23/3/08 Splněno 
 

 
Ad Zápisy z komisí: 
DaCK:  Bude osloven předseda DaCK MVDr. Chrpa, aby DaCK navrhla 

kandidáta do komise pro chrty FCI. 
Zodpovídá: Sekretariát 

 
KR:  Vzhledem k technické chybě v zápise P ČMKU č. 13 se doplňuje 

navrţený seznam rozhodčích navrţených posuzovat JH na MV a NV o 

tyto rozhodčí uvedené v zápise z KR:  O. Dolejšová, V. Dvořáková, 
ing. H. Blatoňová + všichni univerzální rozhodčí. 

 
P ČMKU zhodnotilo dopad Řádu pro jmenování rozhodčích za 1.Q. 

2008 a na základě  připomínek a získaných zkušeností mění znění 
těchto bodů: článek III, bod f), 2. odstavec,  článek IV, bod b), 2. 
věta, takto: 

- článek III, bod f), 2. odstavec: Doporučující klub určí, u kterých 
mezinárodních rozhodčích a na kterých výstavách (minimálně 2x se 

zadáváním CAC), případně bonitacích, můţe čekatel hospitovat. 
Pokud klub neurčí, určí Komise pro rozhodčí. 

- článek IV, bod b), 2. věta: Klub určí, u kterých mezinárodních 

rozhodčích a na kterých výstavách (případně bonitacích) můţe 
rozhodčí hospitovat. Pokud klub neurčí, určí Komise pro rozhodčí.  

Jednohlasně schváleno. 
Zodpovídá: Sekretariát 

 

 
VK: Termín MV v Českých Budějovicích je stanoven na 24. -25. 10. 

2009. FCI bude poţádáno o schválení.  
Zodpovídá: Sekretariát 

 

Subjekty pořádající národní výstavy budou vyzvány, aby návrhy 
termínů NV na rok 2009 dodaly do konce května 2008.  

Zodpovídá: Sekretariát 
 
Termíny dodání ţádostí o pořádání výstav budou zapracovány do 

VŘ, a to takto: 
mezinárodní výstavy do 31. 1. předchozího roku 

národní výstavy do 30.4 předchozího roku 
krajské a oblastní výstavy do 30.6 předchozího roku 

Zodpovídá: ing. R. Lysák  

 
26/3/08 Splněno 

27/3/08 Splněno 
28/3/08 Splněno 

29/3/08 Splněno 



30/3/08 Splněno 

 
Ve 12:00 se dostavili P. Spoustová, J. Novák, MUDr. Raba a ing. R. Fiala na 

společné zasedání P ČMKU a DR ČMKU. 
 
31/3/08 Ţádost KJ ČR o dotaci: P ČMKU souhlasí s proplacením daňového 

dokladu do výše 5000,- na Mistrovství ČR v pasení. 
 Schváleno jednohlasně. 

  
32/3/08 Splněno 
 

 
 

Ad. 5. Různé  
1/4/08  Certifikát DKK – MVDr. L. Široký jednal s MVDr. K. Danielem 

presidentem Komory veterinárních lékařů. P ČMKU doporučuje 

zveřejnit oficiální tiskopis pro vyhodnocení DKK na webu k volnému 
staţení a poskytnout ho v elektronické podobě KVL. MVDr. L. Široký 

bude o tomto postupu dále jednat s KVL. Na příštím jednání P ČMKU 
bude předloţen návrh tiskopisu pro ČR doplněný o logo ČMKU a 

české texty.  
Zodpovídá: MVDr. L. Široký a sekretariát 

 

- Standardy národních plemen: Stav zjistí Bc. V. Tichá ve spolupráci se 
sekretariátem. 

 
- Noví adepti na čekatele rozhodčího: 53 ţádostí – vstupní podmínky 

budou stanoveny pode řádu, který platil v době obdrţení ţádosti. Ostatní 

podmínky podle nového řádu platného od 1.1.2008. Budou pozváni 
všichni, kteří se přihlásili a splnili podmínky řádu platného v době 

přihlášení. Starší 50. let a majitelé společných CHS budou osloveni.  
Zodpovídá: M. Václavík a sekretariát 

 

 
Ad 2) Společné jednání s DR 

 
1. Normativy klubů – kontrola: DR doporučuje obeslat kluby, které mají 

nedostatky v normativech, výzvou k jejich odstranění. Členství klubů, 

které na výzvu nereagovaly, bude dále řešeno P ČMKU. P ČMKU souhlasí 
se zněním textu vypracovaném DR ČMKU.  

 
2. Audit: závěry auditu projedná EK v květnu 2008, závěr poskytne P ČMKU a 

DR. 

 
3. Předseda DR ČMKU informoval P ČMKU o výši cestovních nákladů  

PČMKU+DR ČMKU za rok 2007. 
 

4. Další činnost DR pro 2008:  

- Kontrola efektivního vynaloţení cestovních nákladů 
- Kontrola čerpání mzdových nákladů 

- Kontrola PK – formální, zaměřená zejména na dodrţování smluv  
 



5. Fungování sekretariátu, podrobné pracovní náplně. Aktualizace 

podpisového pověření k vydaným částkám a povolením k pracovním 
cestám. Obě agendy budou upraveny a zpracovány do konce května 2008.  

Zodpovídá: MVDr. L. Široký a vedoucí sekretariátu  
 

6. DR vznesla dotaz na platnost Řádu pro jmenování rozhodčích 

 
7. Stíţnost KCHMPP na J. Podzemskou – neoprávněné přihlášení na výstavu 

s neplatným PP – případ je v řešení, P ČMKU čeká na vyjádření RKF. 
 

 

Ad 3) Došlá pošta 
 

2/4/08 Odvolání proti napomenutí K. Hořáka: Napomenutí bylo vydáno 
na základě opakovaného nevhodného chování, P ČMKU na svém 
rozhodnutí trvá. V tomto smyslu budou připomínkující informováni. 

Zodpovídá: M. Václavík a sekretariát 
 

3/4/08 Předloţení materiálů týkajících se Eurasier Klubu – případ 
projednala DR, P ČMKU navrhne stěţovatelce moţnost osobního 

jednání.  
Zodpovídá: J. Kudrnáčová 

   

 
4/4/08 Stíţnost na práci VK – VK nedeleguje rozhodčí, rozhodčí 

doporučené klubem deleguje pořadatel výstavy. Konečnou delegaci 
provádí pořádající organizace. V tomto smyslu bude stěţovatelce 
odpovězeno. 

  Zodpovídá: ing. R. Lysák a sekretariát 
 

5/4/08 P ČMKU prověřilo nedodrţení termínů při vydávání průkazů 
původu a zkonstatovalo, ţe stav se výrazně zlepšil. 
V rámci zefektivnění práce P ČMKU rozhodlo, ţe PK nebude nadále 

urgovat nedoloţené tituly. Průkazy původu budou vystaveny pouze 
s tituly řádně doloţenými v době vystavení PP. Urgence 

nedoloţených podkladů nutných pro vydání PP budou 
zpoplatňovány. Kluby budou o tomto opatření informovány. 

Zodpovídá: Sekretariát 

 
6/4/08 Nesouhlas KCHMPP s vydáváním pomocného registru pro plemeno 

shih-tzu. P ČMKU konstatuje, ţe o pomocný register nebylo 
k dnešnímu dni poţádáno. 

 

7/4/08  Stíţnost na postupy pracovníka PK – průkazy původu byly 
zapsány dle regulí, označení zvířat nebylo přelepené ani jinak 

změněné, majitel je vyznačen.  P ČMKU konstatuje, ţe k pochybení 
nedošlo. 

 

8/4/08  Stíţnost KCHMPP na přihlášení na výstavu na základě 
neplatného PP – P ČMKU konstatuje, ţe přiloţený PP je národním 

PP Ruska. Pro potvrzení bylo vyţádáno stanovisko RKF, zatím bez 
reakce. 

 



16:00 se z jednání omluvil M. Kašpar  

 
9/4/08  Ţádost o přijetí Schnauzer Clubu CZ – P ČMKU nesouhlasí 

s přijetím tohoto klubu. V tomto smyslu bude informován i stávající 
klub pro plemena kníračů.  

Zodpovídá: Sekretariát 

 
10/4/08 P ČMKU bere na vědomí oznámení Shih-Tzu klubu Evropa o 

nepodání odvolání proti rozhodnutí DR ČMKU. 
 
11/4/08 Dotaz Klubu novofundlandský pes na dvojí bonitaci feny Aranky 

z Kazničovské hůrky. P ČMKU ţádá vznést dotaz na Novofundland 
klub ČR, z jakého důvodu byla jiţ jednou uchovněná fena znovu 

bonitována. 
Zodpovídá: Sekretariát 

 

12/4/08 Dotaz Klubu novofundlandský pes na chybějící vysvětlení ve 
stávajícím výstavním řádu - Záleţitost bude komplexně řešena 

v novém VŘ 
 

13/4/08 Ţádost o povolení vystavení PP – doloţena zpráva KVS pro 
Jihomoravský kraj, která případ řešila. P ČMKU nemá námitek proti 
vystavení PP pro německého ovčáka Nazgara Černý Obelisk.  

 
14/4/08 Ţádost o evidenci nového plemene - P ČMKU souhlasí se 

zařazením kanaánského psa do KCHMPP. Ţádost podléhá souhlasu 
KCHMPP. 

 

 
15/4/08 Ţádost Novofundland klubu ČR o rozšíření zkoušek pro vystavení 

malého certifikátu pro třídu pracovní pro plemeno 
novofoundlandský pes. P ČMKU souhlasí s rozšířením zkoušek o: 
FCI IRO mimo RH-E, BAG-RHV mimo RHT-E, IPO 1-3, zkoušky dle 

NZŘ mimo ZZO, záchranářské zkoušky dle NZŘ mimo ZZZ, KJ ČR 
zkouška ZPU2. V tomto smyslu bude doplněna příslušná směrnice. 

Zodpovídá: A. Karban  
 

16/4/08 Ţádost MSKS o schválení akcí se zadáváním CACT - P ČMKU 

schvaluje 
 

17/4/08 Ţádost ČKS o schválení akcí se zadáváním CACT - P ČMKU 
schvaluje 

 

18/4/08 P ČMKU vzalo na vědomí zprávu L. Kotěrové  
příloha č. 2 

P ČMKU stanovilo povinnost podat zprávu ze všech akcí, na které 
vysílá nominované vystavovatele. 
 

19/4/08 viz 31/3/08 kontrola minulého zápisu. 
 

20/4/08 Ţádost Klubu chovatelů belgických ovčáků v českých zemích 
o dotaci na Světovou výstavu BO – akce se koná v květnu 2009, P 

ČMKU doporučuje klubu podat svou ţádost začátkem příštího roku. 



 

21/4/08 Ţádost OMS o dotaci – ţádost byla předána k vyřízení ČMKJ. 
Zodpovídá: B. Uchytil  

 
22/4/08 Ţádost KCH českých terierů o dotaci (45 let plemene) – P ČMKU 

jednohlasně souhlasí s dotací ve výši 3000,- Kč proplacené proti 

daňovému dokladu. 
Pro: MVDr. L. Široký, M. Václavík, ing. J. Kubeš B. Uchytil, 

I. Nováková 
Proti: A. Karban 

  

 
23/4/08 Ţádost KCH foxterierů o dotaci (80. výročí klubu) – P ČMKU 

souhlasí s dotací ve výši 5000,- Kč proplacené proti daňovému 
dokladu  
Pro: MVDr. L. Široký, M. Václavík, ing. J. Kubeš B. Uchytil  

Proti: A. Karban 
Zdržela se: I. Nováková  

 
24/4/08 Ţádost Pannonia Klubu o zařazení rumunských pasteveckých 

plemen - vzhledem k tomu, ţe oslovený KCHMPP nezaslal ţádnou 
reakci na výzvu, P ČMKU plemeno  Romanian Carpathian Shepherd 
Dog přeřazuje do klubu Pannonia. P ČMKU dále souhlasí se 

zařazením plemen Romanian Mioritic Shepherd Dog a Ciobanes 
Romanesc de Bucovina do Pannonia Klubu. 

Schváleno jednohlasně. 
 
25/4/08 Ţádost KCH terierů o změnu při udělování titulu ICH pro 

plemena Jack Russell teriér a Parson Russell teriér – v současnosti 
s povinnou zkouškou, klub ţádá změnu na 4x CACIB bez zkoušky. 

P ČMKU souhlasí, schváleno jednohlasně. 
Zodpovídá: Sekretariát 

 

 
 

 
 
4) Zprávy z odborných komisí  

 
1. Zápis z RPK z 25. 2. 08 

P ČMKU jednohlasně schvaluje. 
P ČMKU doplňuje Směrnici ČMKU k vystavování exportních průkazů 
původu bod 2) o formulaci: 

Majitel, který se prokazatelně stěhuje do zahraničí (musí tedy předloţit 
doklad o statusu resident habituel v dané zemi), můţe vyvézt všechny své 

psy, které má v majetku, v jednom kalendářním roce pouze na své jméno 
a novou adresu, a to i přesto, ţe jiţ jednoho psa v témţ roce do zahraničí 
vyvezl. 

příloha č. 3 
 

 
 

 



2. Zápis z RPK z 21. 3. 08 

P ČMKU jednohlasně schvaluje. 
příloha č.4 

P ČMKU bere na vědomí a ţádá po RPK do příštího zasedání P ČMKU 
předloţit zpracovaný číselník. 

 

3. Zápis z EK z 18. 3. 08 
P ČMKU bere na vědomí. 

 
5) Různé 
 

P. Nováková:  
Poţaduje, aby EK předkládala P ČMKU čtvrtletně výsledek hospodaření ČMKU 

v návaznosti na schválený plán a prováděla jeho srovnání. 
 
Ing. R. Lysák:  

Navrhuje, aby diplomy šampionů zůstaly prozatím na původním diplomu a pouţil 
se pouze nový SW na vystavení Grandšampiona. 

P ČMKU souhlasí. 
Zodpovídá: ing. R. Lysák a sekretariát 

 
M. Václavík: 

- Navrhuje, aby rozhodčí v ČR nesměli posuzovat psy s kupírovanýma 

ušima. Schváleno jednohlasně. 
- Aktualizace seznamu k zadávání titulů na NV – sekretariát provede 

aktualizaci, kterou zašle M. Václavíkovi a VK k schválení. 
- I. Nováková navrhuje uvést na webu i v AJ, ţe v ČR je vystavování 

kupírovaných psů zakázáno. Schváleno jednohlasně. 

- Zkoušky rozšiřujících se plánují na 1. 6. 2008 
Zkušební komise: M. Václavík, Bc. V. Tichá, ing. Z. Antonovič 

Schváleno jednohlasně. 
 

Bc. V. Tichá:  

- školení rozhodčích na juniorhandling proběhne 8.6.2008 
Schváleno jednohlasně. 

 
MVDr. L. Široký: 

- SV Stockholm: za ČMKU se zúčastní MVDr. L. Široký, ing. R. Lysák, M. 

Václavík se ke své účasti vyjádří do týdne. 
- MV Brno: jednání ohledně nájmu úspěšné, nadále probíhá. 

- Jednání ohledně tisku propozic a katalogů v jednání. 
 
J. Kudrnáčová : 

- Do programu příštího zasedání zařadit soulad směrnice na uznávání 
chovatelských klubů s ostatními normativy ČMKU. 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

Usnesení z 14. zasedání P ČMKU ze dne 24. 04. 2008. 

 
14/04/08 P ČMKU vybralo firmu Mertz s.r.o. jako zpracovatele SW ČMKU.  
15/04/08 P ČMKU jmenuje do funkce tajemníka ČMKU I. Jarošovou s platností 

od 1.5.2008 
16/04/08 P ČMKU mění znění Řádu pro jmenování rozhodčích takto: 

- článek III, bod f), 2. odstavec: Doporučující klub určí, u 
kterých mezinárodních rozhodčích a na kterých výstavách 
(minimálně 2x se zadáváním CAC), případně bonitacích, 

může čekatel hospitovat. Pokud klub neurčí, určí Komise pro 
rozhodčí. 

- článek IV, bod b), 2. věta: Klub určí, u kterých mezinárodních 
rozhodčích a na kterých výstavách (případně bonitacích) 
může rozhodčí hospitovat. Pokud klub neurčí, určí Komise 

pro rozhodčí. Řádu pro jmenování rozhodčích.  
17/04/08 P ČMKU přijalo plemeno kanaánský pes. 

18/04/08 P ČMKU doplňuje Závazné pokyny ČMKU k zařazování psů 
neloveckých plemen do pracovních tříd na výstavách v ČR o zkoušky 

pro vystavení malého certifikátu pro třídu pracovní pro plemeno 
novofoundlandský pes o tyto zkoušky: FCI IRO mimo RH-E, BAG-
RHV mimo RHT-E, IPO 1-3, zkoušky dle NZŘ mimo ZZO, 

záchranářské zkoušky dle NZŘ mimo ZZZ, KJ ČR zkouška ZPU2. 
19/04/08  P ČMKU schvaluje tyto dotace, které budou proplaceny proti 

daňovému dokladu: 
- KJ ČR 5000,- Kč 
- KCH českých teriérů 3000,- Kč  

- KCH foxteriérů 5000,- Kč  
20/04/08 P ČMKU vyjímá plemeno Romanian Carpathian Shepherd Dog 

z Klubu chovatelů málopočetných plemen psů a zároveň zařazuje do 
Pannonia klubu tato plemena:  
Romanian Carpathian Shepherd Dog, Romanian Mioritic Shepherd 

Dog a Ciobanes Romanesc de Bucovina 
21/04/08 P ČMKU doplňuje Směrnici ČMKU k vystavování exportních průkazů 

původu bod 2) o formulaci: 
Majitel, který se prokazatelně stěhuje do zahraničí (musí tedy 
předloţit doklad o statusu resident habituel v dané zemi), můţe 

vyvézt všechny své psy, které má v majetku, v jednom kalendářním 
roce pouze na své jméno a novou adresu, a to i přesto, ţe jiţ 

jednoho psa v témţ roce do zahraničí vyvezl. 
 
 

Další zasedání proběhne ve čtvrtek 29. 5. 2008 od 10:00 hodin. 
 

 
Zapsala: Jarošová Ivana 
 

Zkontroloval:MVDr.Široký Lubomír 


