Zápis č. 15
ze zasedání P ČMKU dne 29. 05. 2008
zasedací místnost ČMKU

Přítomni:

MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, J.
Kudrnáčová, Ing. R. Lysák, I. Nováková, B. Uchytil
M. Krinke od 12:30 – 14:30, MUDr. M. Raba 13:00 – 13:30
Bc. V. Tichá
Helena Šabatová

DR ČMKU:
Tisková mluvčí:
Host:

Program:
1. Boxer klub a výstavy
2. Kontrola zápisu z minulého jednání
3. Zprávy z odborných komisí
4. Došlá pošta
5. Různé

Ad 1) Boxer klub a výstavy
Na akcích Boxerklubu ČR se sídlem v Praze se i přes jednání jeho zástupců s VK stále vystavují a
posuzují kupírovaní jedinci. Na základě porušení řádu pro ochranu psů při veřejném vystoupení a
svodu P ČMKU odebírá Boxerklubu ČR se sídlem v Praze veškeré výstavy se zadáváním CAC plánované
v termínu 1. 7. 2008 - 31. 12. 2008.
Schváleno jednohlasně.
Ad 2) Kontrola zápisu
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2/3/07

Webová prezentace – AJ verze je předaná webmasterovi, který připravuje rozšíření
administrace, upravuje se do nové podoby kniha vzkazů a další.
Na základě některých nerelevantních požadavků na zveřejnění bylo rozhodnuto, že
do rubriky Novinky budou uváděny pouze akce pořádané pod patronací ČMKU +
všechny akce mimořádného významu.
Zodpovídá: I. Nováková

11/5/07

Smlouva se společností Merz – upravena dle doporučení právníků. Dále bude
projednána s dodavatelem a podepsána.
Počáteční práce jsou již v běhu.
Fa. Merz navrhla zpracovat internetovou prezentaci, v daném okamžiku je zajištěna.
P ČMKU navrhuje ve spolupráci s dodavatelem stanovit harmonogram probíhajících
prací.
Zodpovídá: MVDr. L. Široký

12/5/07

je součástí zápisu z KR

14/5/07

Žíhaná barva u bostonského teriéra: Došla odpověď z Komise pro standardy FCI,
oficiální překlad odpovědi bude rozeslán tazateli a všem rozhodčím pro bostonského
teriéra. Úkol ukončen.
PŘÍLOHA 1
Zodpovídá: Sekretariát

1/1/08

Zapracování Velké ceny národních plemen do Výstavního řádu – Nový VŘ bude
předložen ke schválení na příštím zasedání P ČMKU. Úkol trvá.
Zodpovídá: Ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová

2/1/08

KCH českých teriérů, výzva k vyjádření ke stížnosti – P vzalo na vědomí změny ve
vedení klubu a informaci o projednání stížnosti přímo se stěžovatelem v rámci klubu.
V tomto smyslu bude stěžovateli odpovězeno.
Zodpovídá: Sekretariát

6/2/08

Směrnice řízení dokumentů – úkol trvá
Za zavedení do praxe zodpovídá: A. Karban a sekretariát

7/2/08

Pracovníkem pro vedení archívu a spisovny byla stanovena I. Leová. Instrukce
k vedení archívu a spisovny
podá I. Nováková, termín: Do příštího jednání

9/2/08

Ukončeno

16/2/08

J. Podzemská – žádost o převod CHS na p. Podzemského. P ČMKU v souladu
s respektováním presumpce neviny odkládá vyřízení tohoto převodu až do vyřešení
probíhajících soudních sporů. O výsledek těchto sporů bude požádán KCHMPP.
Pro:
MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, M. Kašpar, M. Václavík, A. Karban, B.
Uchytil, J. Kudrnáčová
Proti:
0
Zdrželi se:
ing. R. Lysák, I. Nováková
Návrh ing. R. Lysáka: Podat trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření
z falšování razítka a podpisu veterináře při hlášení vrhů.
Pro:
ing. R. Lysák, I. Nováková
Proti:
J. Kudrnáčová, ing. J. Kubeš, M. Kašpar, MVDr. L. Široký, B. Uchytil
Zdrželi se:
A. Karban, M. Václavík

19/3/08

ŠŠ: Ekonomikou ŠŠ se bude P ČMKU zabývat příští zasedání po obdržení informací
z EK.
Návrh rozhodčích zpracován MVDR. Širokým a předložen P ČMKU, P ČMKU souhlasí.
Rozhodčí budou pozváni. Z oslovených zahraničních rozhodčích dosud pozvání přijali:
Damir Skok, Lisbeth Mach
Za další jednání ve věci ŠŠ zodpovídá: MVDr. L. Široký

20/3/08

Top Dog: Propozice připraveny, budou zveřejněni na webu ČMKU.
Zodpovídá: I. Nováková a MVDr. L. Široký

1/4/08

Certifikát DKK je zpracován, KVL se k němu vyjádří po jednání předsednictva KVL. P
ČMKU na znění formuláře trvá. Předsednictvo doporučuje vést komunikaci s KVL v
dané věci i písemnou formou (korespondence, zápisy z jednání zást. P ČMKU a KVL
ap.).

Jednáním s KVL pověřen: MVDr. L. Široký
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Standardy národních plemen: Národní plemena - standardy všechny, vyjma
standardu barevného pudla, který bude vyžádán na Pudl klubu, který plemeno
zastřešuje. Ostatní standardy budou poslány klubům ke kontrole. Kluby budou
zkontaktovány i ve věci případných překladů do AJ a NJ.
Návrh: Vyjmout z evidence plemena, která se v ČR nechovala, v současnosti se
nechovají, nemají zastřešení a do budoucna se s jejich chovem nepočítá: bílá kolie,
hahoavu, karelsko-finská lajka, eskymácký pes.
P ČMKU jednohlasně souhlasí.
Zodpovídá: Sekretariát
Ad DR:
1. Normativy klubů: Dopisem DR budou obeslány všechny kluby.
2. Projednání auditu v EK: Úkol trvá
3. Cestovní náklady: Na žádost A. Karbana předložil MVDr. L. Široký porovnání cestovních
nákladů s náklady za předchozí volební období. P ČMKU rozhodlo, že bude zavedena kniha
cest členů P + DR na ČMKU a to neprodleně od 1. 1. 2008. V knize bude evidován mimo jiné
také důvod cesty
Zodpovídá: Sekretariát
4. P ČMKU vzalo na vědomí plán DR
5. Fungování sekretariátu: Pracovní náplně – připravené k připomínkování
Vydané částky a povolení k cestám – úkol trvá
Zodpovídá: MVDr. L. Široký a tajemnice sekretariátu
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2/4/08

Ukončeno

3/4/08

Projednání materiálů týkajících se Eurasier Klubu: Schůzka J. Kudrnáčové se
stěžovateli proběhla 29. 5. 2008 od 9.00 hod. Úkol ukončen.

4/4/08

Ukončeno

5/4/08

Nedodržení termínů PK: P ČMKU konstatuje, že stav dodržování smluvních termínů je
v normě.
Nutnost stanovit postupy pro případy, kdy poradce chovu nebo chovatel dodá
podklady nesprávně zpracované. Urgence budou zpoplatněny.
Návrh zpracuje: Plemenná kniha a sekretariát, termín: Do příštího zasedání P

6/4/08
7/4/08
8/4/08
9/4/08

Ukončeno
Ukončeno
Ukončeno
Ukončeno

11/4/08

Dotaz Klubu novofundlandský pes na dvojí bonitaci feny Aranky z Kazničovské hůrky.
Odpověď nedošla, úkol trvá.

12/4/08

Ukončeno

13/4/08

Žádost o povolení vystavení PP pro německého ovčáka Nazgara Černý Obelisk: P
ČMKU v souvislosti se stanoviskem ÚKOZ konstatuje, že PP není možné vydat.
Zodpovídá: Sekretariát

14/4/08

Ukončeno

15/4/08

Žádost Novofundland klubu ČR o rozšíření zkoušek pro vystavení malého certifikátu
pro třídu pracovní pro plemeno novofoundlandský pes. Úkol trvá, směrnice
v novém znění bude umístěna na internetovou stránku ČMKU
Zodpovídá: Sekretariát

16/4/08

Ukončeno

17/4/08

Doplnění žádosti ČKS o schválení akcí se zadáváním CACT – P ČMKU schvaluje.

20/4/08

Žádost Klubu chovatelů belgických ovčáků v českých zemích o dotaci na
Světovou výstavu BO - Novou žádost klub předloží v r. 2009.

21/4/08

viz. bod 10/5/08

22/4/08
23/4/08
24/4/08

Ukončeno
Ukončeno
Ukončeno

25/4/08

Žádost KCH terierů o změnu při udělování titulu ICH pro plemena Jack Russell teriér a
Parson Russell teriér: Zaslána žádost o změnu na FCI, potvrzení k dnešnímu dni
nedošlo.

Ad RPK:

P ČMKU požaduje RPK zpracovat definitivní číselník plemen s ohledem na plemenné
rázy do konce června, s využitím zkratek plemen běžně používaných u čísel zápisu.
Zodpovídá: RPK

MVDr. L. Široký:
- MVDr. L. Široký navrhuje, aby do Stockholmu, krom již navržených členů P ČMKU M. Václavíka a
ing. R. Lysáka jel ještě překladatel pro prezentaci Duo CACIB Brno 2009 a M. Krinke (z prostředků
DR).
- Ing. R. Lysák po zvážení ekonomického hlediska navrhuje, aby se SV ve Stockholmu za ČMKU
zúčastnil pouze MVDr. L. Široký .
Pro:
Ing. J. Kubeš, M. Kašpar, A. Karban, ing. J. Kudrnáčová, B. Uchytil, ing. R. Lysák
Proti:
0
Zdrželi se:
MVDr. L. Široký, M. Václavík, I. Nováková (I. Nováková se zdržela hlasování
z toho důvodu, že nebyl dodržen návrh odsouhlasený na minulém jednání P
ČMKU)
Ze všech zahraničních cest bude P ČMKU předloženo vyúčtování.

4

-

MVDr. L. Široký navrhuje pozvat předsedu EK na příští zasedání P. P ČMKU souhlasí.
Pozvánku zašle: MVDr. L. Široký
MVDr. L. Široký zúčastní pondělního zasedání EK a bude požadovat vysvětlení, proč EK
nepracuje.

-

MVP Brno: Přihlášky a propozice jsou vytištěny a připraveny.
Základní zpracování rozhodčích provedla L. Fairaislová, konečné zpracování: MVDr. L. Široký, M.
Václavík, Bc. V. Tichá
Hlavní rozhodčí: SO - M. Václavík, NE - L. Ubrová
Rozhodčí pro soutěže - zpracuje MVDr. L. Široký

Ad 3) Zápisy z komisí
Zápis z DaCK:
PŘÍLOHA 2
ad bod 3): P ČMKU bude akceptovat termín, který stanoví DaCK.
Ostatní body – P ČMKU bere na vědomí a schvaluje jednohlasně.
1/5/08

Zápis z KR
PŘÍLOHA 3
P ČMKU schvaluje jednohlasně
Školení JH: Školeným nebude propláceno cestovné.
P. Spoustová - žádost o snížení počtu hospitovaných jedinců u grónského psa – P
ČMKU souhlasí.

2/5/08

Zápis z KM
PŘÍLOHA 4
Ad 2) Způsob vyúčtování a proplacení dotace vypracuje A. Karban, termín: do příštího
jednání
Ostatní body – P ČMKU bere na vědomí a schvaluje jednohlasně.

3/5/08

Zápis z VK
PŘÍLOHA 5
P ČMKU bere na vědomí a schvaluje jednohlasně.

Ad 4) Došlá pošta
4/5/08

Zástupce ČMKU v komisi FCI p. H. Šabatová poreferovala o zasedání FCI Komise pro
záchranářské psy.
PŘÍLOHA 6, zpráva
- FCI doporučilo konání Mistrovství světa záchranných psů družstev v ČR v
termínu 29. - 31. 8. 2008.
- čestný ředitel MVDr. Široký, garant pro komunikaci s P ČMKU - I. Nováková.
P ČMKU jednohlasně schvaluje.

5/5/08

Sdělení ÚOHS - Sekretariát osloví všechny kluby, zda umožňují chov nečlenům
(dotazník + žádost o elektronické kontakty).
Změna Zápisního řádu ČMKU, Článek I., bod 4): Pokud je plemeno zastřešeno ve více
chovatelských klubech, může chovatel plemeno chovat, tj. zapisovat vrhy, pouze v
jednom klubu. Členství není omezeno na jeden chovatelský klub. Speciální podmínky
chovnosti určují chovatelské kluby. Tyto podmínky musí být v souladu s předpisy FCI a
závaznými právními předpisy, zejména zákonem c.166/1999 Sb., o veterinární péci a
zákonem č.246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisu.
Chovatelský klub garantuje pouze chov plemen, pro která byl ČMKU zmocněn.
Chovatelské kluby poskytují chovatelský servis pro chovatele, musí ale umožnit chov i
nečlenům klubu za podmínek platných pro chov příslušného plemene. Klub, který chov
nečlenům umožňuje, musí písemně vymezit smluvní podmínky s chovateli - nečleny. *
* V přechodném období do 31. 12. 2009 platí původní znění řádu („…může ale
umožnit chov i nečlenům klubu za podmínek platných pro chov příslušného plemene.
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Klub, který chov nečlenům umožňuje, musí písemně vymezit smluvní podmínky s
chovateli – nečleny“).
6/5/08

Žádost KCH kavalír a king Charles španělů o oddělené posuzování barevných rázů u
plemene king Charles španěl – P ČMKU zamítá, problematika posuzování barevných a
velikostních rázů bude jednotně stanovena v novém Výstavním řádu.

7A/5/08

Žádost KCH foxteriérů o umožnění vstupních zkoušek na obě plemena foxteriérů
najednou jak bylo doposud obvyklé, pro čekatele ing. Hutěčku a p. Smékala
P ČMKU jednohlasně schvaluje.

7B/5/08

Žádost ing. Hutěčky o výjimku při zařazení ke vstupním zkouškám pro čekatele
(Odchovy realizoval společně s otcem, od r. 2006 je CHS převedena. Počet
odchovaných vrhů splňuje).
P ČMKU nemá námitek.

8/5/08

Stížnost na týrání zvířat, zaslala veterinární lékařka, která provedla šetření. P ČMKU
vyčká na oficiální potvrzení příslušné státní veterinární správy.

9/5/08

Žádost ČKS o zařazení plemene československý vlčák na seznam českých národních
plemen.
I. Nováková navrhla, aby byl ČSV na stránkách uveden stejným způsobem jako
ostatní s poznámkou, že garantem je Slovenská Republika.
Dle standardu FCI je země původu ČSV Československo, P ČMKU tedy navrhuje
zařadit ČSV na internetovou stránku ČMKU jako československé národní plemeno.
Pro:
MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, M. Václavík, ing. R. Lysák, B. Uchytil, J.
Kudrnáčová
Proti:
0
Zdrželi se:
A. Karban, I. Nováková
Návrh P ČMKU byl schválen.
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10/5/08

Žádost ČMKJ o dotaci – P ČMKU schvaluje dotaci v obvyklé výši, která byla zahrnuta
do rozpočtu pro letošní rok s přihlédnutím na rozdělení v minulém roce.
Pro:
MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, M. Václavík, ing. R. Lysák, B. Uchytil, J.
Kudrnáčová, I. Nováková
Proti:
A. Karban

11/5/08

P. Tichá přednesla informace z Propagační komise – intenzivní spolupráce s iDnes Mazlíčci
i Dnes žádá o možnost použití materiálů z ČMKU a o umístění odkazu na stránku
ČMKU.
P ČMKU jednohlasně souhlasí se spoluprací, schvaluje.
I. Nováková upozornila na nutnost, aby stejné materiály byly zveřejňovány i na
stránkách ČMKU. O spolupráci s aktualizací stránek ČMKU požádala sekretariát a
Propagační komisi.

12/5/08

Žádost p. Grünfeldové o řešení dohody mezi kluby chovatelů pudlů. P ČMKU se
ztotožňuje se závěrem VK, která tuto žádost již projednala (viz. zápis z VK). Umožní
zástupcům klubů chovatelů pudlů sejít se v prostorách ČMKU a dohodnout se na
případných společných podmínkách. Tato dohoda je zcela v kompetenci
zúčastněných chovatelských klubů, P ČMKU nehodlá do jednání jakkoli vstupovat.

Ad 5) Různé
I. Nováková:
Žádá o předložení hospodářského výsledku z loňského roku na příštím zasedání P ČMKU. Zároveň
požádala, aby bylo hlasováno o úkolech pro EK. P ČMKU jednohlasně rozhodlo, aby EK předkládala
zprávu o hospodaření ČMKU ve čtvrtletních intervalech v porovnání na rozpočet a stejné období
předchozího roku s odůvodněním eventuálních rozdílů, a to v termínu do konce 2. měsíce
následujícího čtvrtletí.
Zodpovídá: EK
J. Kudrnáčová:
- Metodika uznávání chovatelských klubů: MUDr. M. Raba vznesl připomínky DR k procesnímu
postupu při uznávání nových chovatelských klubů, který byl přijat P ČMKU v r. 2006. P ČMKU se
bude danou problematikou zabývat.
V současné době P ČMKU bezvýhradně respektuje a uznává usnesení 10/06 ze dne 27. 11. 2003 a
metodiku pro uznávání chovatelských klubů schválenou P ČMKU 19. 10. 2006.
- Žádost o přijetí Chihuahua klubu ČR o.s. za člena ČMKU. Jedná se o žádost uznání nového
chovatelského klubu ČMKU. Bylo doloženo vyjádření stávajícího klubu (Klubu chovatelů čivav a
naháčů se sídlem v Brně) v tom smyslu, že souhlasí se vznikem nového klubu za podmínky, že toto
plemeno bude možno chovat v obou klubech. Toto vyjádření však nenaplňuje základní podmínku
pro možnost uznání nového chovatelského klubu z důvodu, že stávající klub zastřešující chov čivav
nesouhlasí s vyčleněním plemene do nového chovatelského klubu. V tomto smyslu bude žadateli
odpovězeno.
Zodpovídá: J. Kudrnáčová
Bc. V. Tichá
Vypracovala dle požadavku DR Návrh odpoledních soutěží na MVP v Brně 2/09. P ČMKU bere na
vědomí a souhlasí.
A. Karban
Z pověření ČKS zve představitele ČMKU na MČR ve výkonu podle IPO konané 14. -15. 6. 2008. Za
ČMKU se zúčastní MVDr. L. Široký a předá pohár.
Ing. R. Lysák:
ČMKJ a KJ ČR požádaly o termíny NVP 2009. O pověření rozhodne příští zasedání P ČMKU na základě
kontroly vyúčtování výstav za rok 2007. Vyúčtování, která ještě nebyla dodána, je třeba dodat do 15.
6. 2008.
Zodpovídá: Sekretariát
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Usnesení z 15. zasedání P ČMKU ze dne 29. 05. 2008.
22/05/08

P ČMKU schválilo konání Mistrovství světa záchranných psů družstev v Žatci v termínu
29. -31. 8. 2008.

23/05/08

P ČMKU odebírá Boxerklubu ČR se sídlem v Praze veškeré výstavy se zadáním
čekatelství CAC plánované v termínu od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2008.

24/05/08

EK bude předkládat zprávu o hospodaření ČMKU ve čtvrtletních intervalech
v porovnání na čerpání rozpočtu za stejné období předchozího roku s odůvodněním
eventuálních rozdílů, a to v termínu do konce 2. měsíce následujícího čtvrtletí.

25/05/08

P ČMKU bezvýhradně akceptuje rozhodnutí minulého P ČMKU ze dne 19. 10. 2006
ve věci projednávání žádostí o uznání chovatelských klubů ČMKU

26/05/08

P ČMKU jmenuje zástupcem do Dostihové komise FCI MVDr. Stanislava Chrpu.

27/05/08

P ČMKU upravuje znění Zápisního řádu ČMKU, Článek I., bod 4) takto: Pokud je
plemeno zastřešeno ve více chovatelských klubech, může chovatel plemeno chovat, tj.
zapisovat vrhy, pouze v jednom klubu. Členství není omezeno na jeden chovatelský
klub. Speciální podmínky chovnosti určují chovatelské kluby. Tyto podmínky musí být v
souladu s předpisy FCI a závaznými právními předpisy, zejména zákonem c.166/1999
Sb., o veterinární péci a zákonem č.246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisu. Chovatelský klub garantuje pouze chov plemen, pro která
byl ČMKU zmocněn. Chovatelské kluby poskytují chovatelský servis pro chovatele,
musí ale umožnit chov i nečlenům klubu za podmínek platných pro chov příslušného
plemene. Klub musí písemně vymezit smluvní podmínky s chovateli - nečleny. *
* V přechodném období do 31. 12. 2009 platí původní znění řádu („…může ale
umožnit chov i nečlenům klubu za podmínek platných pro chov příslušného plemene.
Klub, který chov nečlenům umožňuje, musí písemně vymezit smluvní podmínky s
chovateli – nečleny“).

28/05/08

Ze všech zahraničních cest bude předsednictvu ČMKU předloženo vyúčtování.

Další zasedání proběhne ve čtvrtek 26.6 2008 od 10:00 hodin.
Zapsala: Jarošová Ivana
Zkontroloval:MVDr.Široký Lubomír
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