Zápis č.19
ze zasedání P ČMKU dne 06. 11. 2008
zasedací místnost ČMKU

Přítomni:

MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, J. Kudrnáčová, ing. R. Lysák, M.
Kašpar, I. Nováková, B.Uchytil
DR:
P. Márová
Tisková mluvčí: Bc V. Tichá
Pozván:
Z. Spolek

Program:
1. Kontrola zápisu z minulého jednání
2. Zpráva z meziresortního jednání
3. Zprávy odborných komisí
4. Hospodaření
5. Došlá pošta
6. Různé
7. Diskuse a závěr
1. Kontrola zápisu z minulého jednání
2/3/07

Webová presentace – nutné okamžité uhrazení platby překladatelce.
Zodpovídá: MVDr. L. Široký, sekretariát

11/5/07

Programové vybavení – Metodický pokyn k převodu dat schválen jednohlasně (ing.
R. Lysák, I. Nováková, A. Karban nebyli hlasování přítomni“pozdní příchod“).
Za další postupy zodpovídá komise pro IS a MVDr. L. Široký.
O stavu přípravy SW referuje I. Nováková:
Převod dat: Pracoviště PK 2 - převede data pan Novák (SN Data), ale pouze na základě
smlouvy nebo dodatku ke smlouvě.
T.č. jsou data převedena pouze z 1/3.
S firmou Merz proběhly dvě schůzky, p. V. Panuška zaslal objednávky.
Schválené jednotné číselníky jsou bez výhrady platné. Jednotné číselníky pro všechna
pracoviště budou uloženy v systému ČMKU s tím, že oprávnění k doplňování bude mít
jen osoba s přístupovým právem (Bc. L. Hromádko). Ostatní pracoviště v rámci
zachování kontinuity si budou číselníky aktualizovat stahováním ze systému ČMKU.
Po uskutečněné změně v číselnících bude automaticky generována zpráva (např. email) pro všechna pracoviště PK o tom, že došlo k aktualizaci číselníku.
Platnost okamžitá.
Schváleno jednohlasně
Nyní se veškerá činnost firmy Merz soustředí na portál přihlášek na výstavu ČMKU.
Další schůzka s Merzem bude ve středu 12. 11. 2008.

7/2/08

Spisová a skartační služba – úkol trvá.

19/3/08

Šampion šampionů: Příprava včetně zajištění sponzorů probíhá.
Zodpovídá: MVDr. L. Široký

20/3/08

Top dog: Výsledky jsou průběžně dodávány, poslední aktualizace 28. 10. 2008.
Příští doplnění a zpracování výsledků do tisku bude po MVP Praha.
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V tisku bude upozornění pro zájemce o účast a žádost o kontrolu údajů u vlastních
zvířat.
Zodpovídá: Bc. V. Tichá
1/4/08

Certifikát DKK: Navržený formulář KVL schválila, bude vyvěšen i na stránkách ČMKU.
Zodpovídá: MVDr. L. Široký

5/5/08

Chov nečlenů klubů - bude řešeno v došlé poště.

2/6/08

Standardy národních plemen – některé kluby nedodaly materiály, úkol trvá

4/6/08

Návrhy na nové chovné podmínky společné pro oba kluby NF – po nedohodě platí
původní dohodnuté podmínky pro oba kluby bez dalšího.

6/6/08

Klub chovatelů ČF: Došla odpověď z VDH, že záležitost zevrubně prošetří.
Zodpovídá: sekretariát

3/8/08

Změny směrnice Závazné pokyny pro zařazování psů neloveckých plemen do
pracovních tříd:
Certifikáty (=Potvrzení) se na základě pověření P ČMKU budou vydávat na
jednotlivých pracovištích Plemenné knihy ČMKU a budou potvrzovány razítkem
ČMKU (stejným jako Exportní potvrzení). Pověřená pracoviště jsou o vydaných
certifikátech povinna vést evidenci a zapisovat je do databáze ČMKU podobnou
formou, jako duplikáty. Dále budou certifikáty vydávat organizace MSKS, KJ ČR a SZBK
ČR. Tisk bude prováděn na nový formulář dle FCI.
Úprava dle cirkuláře FCI 50 (Příloha 1) – zkoušky pro prac. třídu a pro ICH:
A. Karban připraví směrnici pro pracovní plemena
M. Kašpar připraví směrnici pro lovecká plemena
Ing. R. Loučka připraví směrnici pro ovčácká plemena
ing. R. Lysák připraví směrnici pro saňová plemena
Projedná P ČMKU na příštím zasedání.

4/8/08

Žádost klubu pinčů ČR se sídlem v Brně o zařazení plemene opičí pinč – bylo
provedeno písemné referendum mezi majiteli psů (pouze dva lidé), jeden žádá o
zařazení do výše uvedeného klubu a druhý majitel chce setrvat v KCHMPP – z toho
vyplývá, že plemeno zůstává v původním klubu KCHMPP.

5/8/08

Příspěvek na cestu delegáta na zasedání Komise pro pasení FCI - Schválen v obvyklé
výši

9/8/08

Stížnost na zmírnění podmínek zápisů do PP - úkol ukončen.

3/9/08

Uveřejnění nutnosti předání PP novým majitelům na webu ČMKU – úkol splněn

4/9/08

Stížnost na nedodržení řádů při odchovu plemene čau-čau
Návrh řešení připraví J. Kudrnáčová

7/9/08
9/9/08

Žádost o zavedení nových plemen lapinkoira a polský honič – úkol splněn
Návrh směrnice pro jmenování universálních rozhodčí – úkol trvá
Zodpovídá: M. Václavík
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Základní normativy ke vzniku nových klubů: Materiály k dosavadnímu stavu členům P
ČMKU předala J. Kudrnáčová. Po jejich prostudování bude na příštím zasedání P ČMKU
rozhodnuto o dalším postupu.



Výstavní komise vypracuje jednotná pravidla pro výjimky na vrcholné akce plemen (EV
apod.) – úkol trvá
Zodpovídá: Ing. R. Lysák



Úkol pro VK + KR: Uvést do souladu řády ČMKU s řády FCI – úkol trvá



Evropská výstava 2012:
Presentace provedena, existovali 3 kandidáti (IT, RO, CZ), z nichž bylo vybráno Rumunsko.
Po předběžném projednání odstranění některých překážek je přislíbena podpor pro naši
kandidaturu na rok 2013 (evtl. výměna termínů NV Brno a MVP Brno).
Kandidatura na EV 20013 schválena jednohlasně.
Zodpovídá: MVDr. L. Široký




Pověření na výstavy - úkol ukončen
Informace o MS v agility 2012 - reference podal Z. Spolek

Dozorčí rada:
Revize normativů klubů dokončena, 4 kluby nedodaly/nekomunikují.
ČMKU: 1005 - Buldog klub a 1027 – Spolek chovatelů slovenských čuvačů
ČMKJ: 3016 – Russian canis club vyloučen z ČMKJ
KJ ČR: 7001 – Český klub chovatelů šeltií (P ČMKU tento klub přijalo za asociovaného člena
s číslem 5024)
DR navrhuje pozastavit jim činnost až do konání VH, P ČMKU návrh přijímá.
Kluby obdrží dopis s výzvou k nápravě s termínem do konce listopadu. U klubů 3016 + 7001
dostanou na vědomí zastřešující subjekty.
Schváleno jednohlasně.
Zodpovídá: MVDr. L.Široký
 Revize pracovišť Plemenné knihy ČMKU – t.č. vše v pořádku, drobné nedostatky vyřešeny na
místě.
 Odvolání proti rozhodnutí P ČMKU (K. Hořák) – DR doporučuje výkon rozhodnutí pozastavit. P
ČMKU doporučení akceptuje s tím, že případ bude předán k došetření Komisi pro rozhodčí
ČMKU. Schváleno jednohlasně. Dále projednáno v Došlé poště.
 Odvolání klubu bílého švýcarského ovčáka k VH – není členem ČMKU.


2. Zpráva z meziresortního jednání






Referuje Bc. V. Tichá: Změna návrhu Vyhlášky o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a
při chovu §7, odst. 1 bod e) - připomínkován návrh na časový rozestup mezi vrhy – dle
posledních zpráv by mělo zůstat původní znění. Po definitivním schválení vyhlášky bude
třeba provést i úpravy řádů ČMKU.
Návrh na školení tetovačů (KVL)
MVDr. L. Širokého kontaktovala KVL, má zájem o ustanovení zástupců pro jednání
s ÚKOZem spolu s ČMKU.
MVDr. L. Široký informuje, že dle EK se budou psi povinně čipovat od počátku roku 2011.
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3. Zprávy odborných komisí ČMKU (VK, KCHZ, DK, KPM, KPR)

Výstavní komise (Příloha 2)
P ČMKU požaduje vyžádat od p. Hanzlové písemnou omluvu.
Zodpovídá: Sekretariát
Zápis jednohlasně schválen
Komise pro chov a zdraví (Příloha 3)
PP pro australské ovčáky (CHS Green Ranch) je možno vydat.
PP pro shar-peie (CHS Amandas Dream) nebudou vydány – porušení zákona (věk feny)
Bude vyžádáno stanovisko země původu (FR) k meziplemennému křížení obou plemen pyrenejských
ovčáků (PYOV x PYOK).
Zodpovídá: Sekretariát
P Reg/NO – úkol ukončen
Zápis jednohlasně schválen.
Dostihová komise (Příloha 4)
Úkol z minulého jednání ukončen
K bodu 3) zápisu Nechrtí plemena – P ČMKU doporučuje umožnit účast nechrtům, ale bez možnosti
získání titulu.
Zápis + termínový kalendář jednohlasně schválen
Dopis ze ZO Kolín – projednán v došlé poště
Komise pro mládež (Příloha 5)
Návrh společné akce pro mládež Junior Open s rozpočtem mimo rozpočet komise
P ČMKU souhlasí s celkovým navýšením rozpočtu KM na 120.000,- Kč s podmínkou, že akce bude
pořádána a hrazena z tohoto navýšeného rozpočtu.
Zápis + upravený rozpočet jednohlasně schválen.

Komise pro rozhodčí (Příloha 6)
Zkoušek se zúčastnili:
Vstupní zkoušky čekatelů 23.10.2008
jméno, příjmení
plemeno
Romana Mašková
čínský chocholatý pes
František Matouš
německý ovčák
Michaela Dočekalová
labradorský retriever
Lenka Malíková
labradorský retriever
Ing. Jan Bušta
jezevčík
Kamila Dlabalová
bišonek
Ivana Slapničková
bišonek
Jitka Dopitová
karelský medvědí pes
Ladislav Frnčo
Jack Russel teriér
Jana Hrbková
pražský krysařík
Jiří Kalivoda
český fousek
MVDr. Jana Kočová
výmarský ohař
Michal Korynta
anglický buldok

prospěl/neprospěl
prospěla
neprospěl
neprospěla
neprospěla
prospěl
neprospěla
neprospěla
neprospěla
prospěl
neprospěla
neprospěl
neprospěla
neprospěl
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Vstupní zkoušky čekatelů 25.10.2008
jméno, příjmení
plemeno
MVDr. Štepánka Kotoučová
šarplaninec
Petra Kučerová
pudl
MVDr. Lenka Martinková
alpský jezevčíkovitý brakýř
Ing. Pavel Zuzaník
bavorský barvář
Regina Samlíková
bulteriér
Ing. Vladimír Hutěčka
drsnosrstý, hladkosrstý foxteriér
Dalibor Smékal
drsnosrstý, hladkosrstý foxteriér
Věra Slapničková
irský vlkodav
Kateřina Šaldová
bulteriér
Ing. Miroslava Šišková
beagle
Roman Trojka
border teriér
Hana Vaněčková
brazilská fila
Ing. Jiří Formánek
německý krátkosrstý ohař
Jakub Kadlec
brabantík, brus. a bel. grifonek

prospěl/neprospěl
neprospěla
prospěla
prospěla
prospěl
prospěla
prospěl
prospěl
neprospěla
prospěla
prospěla
prospěl
neprospěla
prospěl
prospěl

Protokol ze zkoušek adeptů - jednohlasně schválen.
Čekatelé, kteří úspěšně vykonali vstupní zkoušku - jednohlasně schváleni.
Žádost o zapsání Ing. R. Fialy do seznamu mezinárodních rozhodčích - jednohlasně schválena.

4. Hospodaření
Ke dni 30. 09. 2008 je hospodářský výsledek ČMKU pozitivní



Hospodářský výsledek MVP Brno 2008 bude přerozdělen členským subjektům ve výši
dvojnásobku členských příspěvků odvedených na ČMKU.
Schváleno jednohlasně
Vybavení zasedací místnosti, HW,nábytek

5. Došlá pošta
23/3/08

P ČMKU akceptuje pozastavení svého rozhodnutí Dozorčí radou ČMKU ve věci
rozhodčího K. Hořáka. Projedná tuto věc na svém příštím zasedání s tím, že se
v mezičase bude případ řešit Komise pro rozhodčí. Do doby projednání P ČMKU na
základě stanov bod 2/d se K. Hořákovi pozastavuje činnost rozhodčího.
Pro: MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, M. Kašpar, B. Uchytil, M. Václavík, A. Karban
Proti: 0
Zdrželi se: J. Kudrnáčová, I. Nováková, ing. R. Lysák
Návrh byl schválen.

Ad usn.40/8/08
1/8/09

Odvolání MVDr. O. Petříkové – P ČMKU své rozhodnutí nebude revidovat

Odvolání – p. Pražáková (japan chin): Budou vyhledány materiály k obdobným
několika případům řešeným P ČMKU a P ČMKU rozhodne na příštím zasedání.
Zodpovídá: Sekretariát
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1/9/08
2/11/08

Klub chovatelů leonbergerů ČR – žádost o informaci – odpoví MVDr. L. Široký
Prostřednictvím DK žádá ZO Kolín Dostihová dráha o účelovou dotaci. Předsednictvo
zvyšuje celkový příspěvek na činnost Dostihové komise s podmínkou, že část této
částky bude použita na úhradu pronájmu časomíry s cílovou kamerou. Schváleno
jednohlasně

26/9/08

Klub chovatelů slovenských čuvačů v ČR žádá o povolení otvírat pracovní třídu na tyto
zkoušky:
- ZM, ZVV1, ZPS1 (ČKS)
- ZPU2, ZPOP1 (KJČR)
- IPO1, IPO-FH, BH, SChH/VPG1, FH1, FPr1 (ČKS, MSKS)
- ZZZ, ZZP1, ZLP1 (SZBK ČR)
Spolek chovatelů slovenských čuvačů souhlasí.
Pracovní třídu P ČMKU povoluje, Spolku chovatelů slovenských čuvačů na vědomí.
Zajistí: Sekretariát

5/5/08

Servis pro nečleny - celkem 117 klubů, z nich 12 neumožňuje chov nečlenům, 15
neodpovědělo.
Požadavek Úřadu pro hospodářskou soutěž je jednoznačný, proto tyto kluby nebudou
moci být od 1. 4. 2009 zastřešeny ČMKU. Tyto kluby obdrží dopis v tomto smyslu (na
vědomí zastřešujícím subjektům ČMKU - ČMKJ a ČKS).
Zodpovídá: MVDr. L. Široký
Dopis Úřadu pro hospodářskou soutěž
Zodpovídá: Bc. V. Tichá

6. Různé


Dopis sl. Seibertové (eurasier) - odpověď J. Kudrnáčová



Návrh změny znění Zápisního řádu - I. Nováková: Duplikát PP se vydává po zveřejnění
žádosti v kynologických časopisech (Pes přítel člověka, Svět psů, event. Myslivost) a na
webových stránkách ČMKU po uplynutí 30 kalendářních dní. O datu jeho vydání
rozhoduje datum uveřejnění v kynologickém tisku.
Schváleno jednohlasně.



Setkání rozhodčích se uskuteční 21. 02. 2008 v sále Depa Metro Kačerov.
Přípravu akce a pozvánky zajistí: Sekretariát a M. Václavík

7. Diskuse a závěr
USNESENÍ
51/11/08

Schválené jednotné číselníky jsou bez výhrady platné. Jednotné číselníky pro všechna
pracoviště budou uloženy v systému ČMKU s tím, že oprávnění k doplňování bude mít
jen osoba s přístupovým právem (Bc. L. Hromádko). Ostatní pracoviště v rámci
zachování kontinuity si budou číselníky aktualizovat stahováním ze systému ČMKU.
Po uskutečněné změně v číselnících bude automaticky generována zpráva (např. email) pro všechna pracoviště PK o tom, že došlo k aktualizaci číselníku.
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52/11/08

Certifikáty (= Potvrzení) se na základě pověření P ČMKU budou vydávat na
jednotlivých pracovištích Plemenné knihy ČMKU a budou potvrzovány razítkem
ČMKU (stejným, jako Exportní potvrzení). Pověřená pracoviště jsou o vydaných
certifikátech povinna vést evidenci a předávat ji podobnou formou, jako duplikáty.
Dále budou certifikáty vydávat organizace MSKS, KJ ČR a SZBK ČR. Tisk bude prováděn
na nový formulář dle FCI.

53/11/08

ČMKU bude kandidovat na pořádání Evropské výstavy v roce 2013.

54/11/08

Revize normativů klubů dokončena, 4 kluby nedodaly/nekomunikují.
ČMKU: 1005 - Buldog klub
1027 – Spolek chovatelů slovenských čuvačů
ČMKJ: 3016 – Russian canis club vyloučen z ČMKJ
KJ ČR: 7001 – Český klub chovatelů šeltií (je asociovaným členem s číslem 5024)
Kluby obdrží dopis s výzvou k nápravě s termínem do konce listopadu. U klubů 3016 a
7001 dostanou na vědomí zastřešující subjekty. Pokud náprava nenastane, bude jim
pozastavena činnost do VH.

55/11/08

P ČMKU akceptuje pozastavení svého rozhodnutí Dozorčí radou ČMKU ve věci
rozhodčího K. Hořáka P ČMKU předává tuto věc Komisi pro rozhodčí k prošetření. Do
doby projednání P ČMKU na základě stanov bod 2/d se K. Hořákovi pozastavuje
činnost rozhodčího od 1.12.2008.

56/11/08

Bude uspořádána společná akce pro mládež Junior Open. P ČMKU souhlasí
s celkovým navýšením rozpočtu KM na 120.000,- Kč s podmínkou, že akce bude
pořádána a hrazen z tohoto navýšeného rozpočtu

57/11/08

Tito čekatelé na rozhodčí, kteří úspěšně vykonali vstupní zkoušku, jsou zapsáni do
seznamu čekatelů:
Romana Mašková
Ing. Jan Bušta
Ladislav Frnčo
Petra Kučerová
MVDr. Lenka Martinková
Ing. Pavel Zuzaník
Regina Samlíková
Ing. Vladimír Hutěčka
Dalibor Smékal
Kateřina Šaldová
Ing. Miroslava Šišková
Roman Trojka
Ing. Jiří Formánek
Jakub Kadlec

58/11/08

čínský chocholatý pes
jezevčík
Jack Russel teriér
pudl
alpský jezevčíkovitý brakýř
bavorský barvář
bulteriér
drsnosrstý, hladkosrstý foxteriér
drsnosrstý, hladkosrstý foxteriér
bulteriér
beagle
border teriér
německý krátkosrstý ohař
brabantík, brus. a bel. grifonek

Ing. R. Fiala je zapsán do seznamu mezinárodních rozhodčích.
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59/11/08
-

P ČMKU schvaluje otevření pracovní třídy pro plemeno slovenský čuvač až po
národní výstavy na základě těchto zkoušek:
ZM, ZVV1, ZPS1 (ČKS)
ZPU2, ZPOP1 (KJČR)
IPO1, IPO-FH, BH, SChH/VPG1, FH1, FPr1 (ČKS, MSKS)
ZZZ, ZZP1, ZLP1 (SZBK ČR)

60/11/08

Změna znění Zápisního řádu čl.XII, bod 3: Duplikát PP se vydává po zveřejnění žádosti
v kynologických časopisech (Pes přítel člověka, Svět psů, event. Myslivost) a na
webových stránkách ČMKU po uplynutí 30 kalendářních dní od zveřejnění.

62/11/08

Kluby, které k 1.4.2009 nebudou poskytovat servis nečlenům, nemohou být z tohoto
důvodu zastřešeny ČMKU.

Zasedání ukončeno:
Termín příštího zasedání:
Zapsala:
Za správnost:

18:20 hod
25. 11. 2008 od 10:00 hod
Libuše Pečená
MVDR. L.Široký
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