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Zápis č.27 
ze zasedání P ČMKU dne 16.7 2009 

zasedací místnost ČMKU 
 
 
Přítomni:  
P ČMKU: MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, I. Nováková, B. 

Uchytil, M. Kašpar, A. Karban, M. Václavík 
DR:   M. Krinke, P. Márová  
Tisková mluvčí:   Bc. Vladimíra Tichá 
 
 
Program: 

1. Předvedení SW DOGOFFICE 
2. Zápisy z odborných komisí 
3. Došlá pošta 
4. Kontrola zápisu z minulého jednání 
5. Různé 

 

1) Předvedení SW DOGOFFICE 

Předvedení byli účastni: ing. P. Čapek za firmu Merz, ing. H. Brychta, V. Panuška, MUDR. M. Raba 
 
Ing. Čapek a ing. Brychta prezentovali ukázku z nového programu DOGOFFICE, možností a 
funkcionalit v jeho využití. 
V červnu se uskutečnilo první zaškolení zaměstnanců, v současnosti probíhá testování v testovacím 
provozu. 

 
 

2) Zprávy z komisí 
Komise pro rozhodčí       PŘÍLOHA 1 

- 21. 6. 2009 proběhlo jednání s MVDr. O. Petříkovou. KR navrhuje pozastavení činnosti do  
31. 12. 2009.  
P ČMKU souhlasí. 

- Zápis z KR dne 4. 6. 2009: 
KR navrhuje zařadit MUDr. J. Čelakovského mezi mezinárodní rozhodčí. P ČMKU souhlasí. 
KR navrhuje ukončit pozastavení činnost K. Schwippelové k 31. 10. 2009, P ČMKU souhlasí. 

- P ČMKU souhlasí s žádostí L. Frnčové o hospitace na jezevčíky. 

Pro: MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, ing. R. Lysák, B. Uchytil, M. Kašpar, A. Karban, M. Václavík 
Zdržely se:  I. Nováková, J. Kudrnáčová  
P ČMKU souhlasí se zápisem KR. 
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Rozšiřovací zkoušky proběhly 1. 7. 2009     PŘÍLOHA 2 

Příjmení jméno plemeno prospěl/neprospěl 

Kliment Zdeněk argentinská doga prospěl 

    malorská doga prospěl 

Blatoňová, Ing. Hana tibetská doga prospěla 

Daňková, Ing. Jana australský silky teriér prospěla 

    australský teriér prospěla 

Frnčová Lenka peruánský naháč prospěla 

Grygarová Alexandra border kolie prospěla 

    australský silky teriér prospěla 

    australský ovčák prospěla 

Hájková Eva kolie dlouhosrstá prospěla 

    kolie krátkosrstá prospěla 

    Šelfe prospěla 

Jílková Zdenka tibetská doga prospěla 

Krinke  Milan bobtail prospěl 

Kubeš Robert malý kontinentální španěl prospěl 

    havanský psík prospěl 

    kavalír king charles španěl prospěl 

Kukla Ladislav bílý švýcarský ovčák neprospěl 

    border kolie prospěl 

Mayerová, Ing. Eva černý teriér neprospěla 

    pyrenejský horský pes prospěla 

Nováková Iveta český teriér prospěla 

Novák Josef Pointr prospěl 

    anglický setr prospěl 

    irský setr prospěl 

Ovesná, RNDr. Jaroslava kerry blue teriér prospěla 

    bedlington teriér prospěla 

    skotský teriér prospěla 

Klírová, Ing. Naděžda Lvíček prospěla 

Roubalová, Ing. Ivana beagle prospěla 

Střalková, Mgr Naděžda novofundlanský pes prospěla 

Volšická Jiřina australský silky teriér prospěla 

    norwich teriér prospěla 

Márová Petra kerry blue teriér prospěla 

    irský teriér prospěla 

Janda Jiří bernský salašnický pes prospěl 

    landseer prospěl 

    leonberger prospěl 

Jandová Jiřina bernský salašnický pes prospěla 

    landseer prospěla 

    leonberger prospěla 

Kliment Zdeněk argentinská doga prospěl 
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    malorská doga prospěl 

Blatoňová, Ing. Hana tibetská doga prospěla 

Daňková, Ing. Jana australský silky teriér prospěla 

    australský teriér prospěla 

Frnčová Lenka peruánský naháč prospěla 

Grygarová Alexandra border kolie prospěla 

    australský silky teriér prospěla 

    australský ovčák prospěla 

Hájková Eva kolie dlouhosrstá prospěla 

    kolie krátkosrstá prospěla 

    Šelfe prospěla 

Jílková Zdenka tibetská doga prospěla 

Krinke  Milan bobtail prospěl 

Kubeš Robert malý kontinentální španěl prospěl 

    havanský psík prospěl 

    kavalír king charles španěl prospěl 

Kukla Ladislav border kolie prospěl 

Mayerová, Ing. Eva pyrenejský horský pes prospěla 

Nováková Iveta český teriér prospěla 

Novák Josef Pointr prospěl 

    anglický setr prospěl 

    irský setr prospěl 

Ovesná, RNDr. Jaroslava kerry blue teriér prospěla 

    bedlington teriér prospěla 

    skotský teriér prospěla 

Klírová, Ing. Naděžda Lvíček prospěla 

Roubalová, Ing. Ivana beagle prospěla 

Střalková, Mgr Naděžda novofundlanský pes prospěla 

Volšická Jiřina australský silky teriér prospěla 

    norwich teriér prospěla 

Márová Petra kerry blue teriér prospěla 

    irský teriér prospěla 

Janda Jiří bernský salašnický pes prospěl 

    landseer prospěl 

    leonberger prospěl 

Jandová Jiřina bernský salašnický pes prospěla 

    landseer prospěla 

    leonberger prospěla 

 
P ČMKU jednomyslně souhlasí s rozšířením aprobací na plemena, na která byla úspěšně vykonána 
zkouška. 
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Zpráva ze zasedání FCI komise pro pastevecká plemena  PŘÍLOHA 3 

P ČMKU bere na vědomí. 
P ČMKU schvaluje příspěvek na zasedání v obvyklé výši. 
 
 
 

Zpráva ze zasedání FCI komise pro kontinentální ohaře  PŘÍLOHA 4 

P ČMKU bere na vědomí. 
P ČMKU schvaluje příspěvek na zasedání v obvyklé výši. 
 

Rada plemenných knih 
Zápis z RPK dne 10. 7. 2009 – P ČMKU odkládá na příští zasedání. 
 
 

3) Došlá pošta 
 

5/2/08 Chihuhahua klub ČR o.s., člen MSKS, žádá o zavedení plemene čivava v rámci MSKS. 
Klub doložil na P ČMKU veškeré požadované podklady. 
Pro:  MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, M. Kašpar, B. Uchytil, ing. R. Lysák, J. 

Kudrnáčová  
Proti:  A. Karban 
Zdrželi se:  I. Nováková, M. Václavík  
P ČMKU souhlasí, aby do MSKS bylo v souladu se stanovami ČMKU začleněno nové 
plemeno čivava, a to na základě předložení veškerých požadovaných podkladů.   

 
5/5/08  22. 6. 2009 proběhlo jednání s ÚOHS vyvolané na základě usnesení č. 10 z X. VH 

ČMKU. Jednání proběhlo za přítomnosti právního zástupce ČMKU a zástupkyně 
KCHMPP ing. Košťálové. ÚOHS informoval, že trvá na svém původním rozhodnutí, 
které považuje za definitivní. Tímto byl úkol ukončen. 

 
M. Kašpar informoval P ČMKU, že KCHLS byl zkontaktován ÚOHS, s požadavkem na 
vyčíslení nákladů s nečleny klubu. Jednání proběhlo velmi korektně, ÚOHS se 
ztotožnil se závěrem, že poplatky pro nečleny nemohou být stejně zvýhodněny, jako 
poplatky pro členy.  

 
 
3/7/09 Žádost vystavovatele o vyřešení problému – zrušení již zadané známky z důvodu 

nesportovního chování vystavovatele – P ČMKU rozhodlo, že protest podaný na NV 
v Klatovech byl oprávněný. Výstavní výbor vrátí vystavovateli složenou jistinu, 
vystavovatel bude vyzván k zaslání čísla účtu. Zadané pořadí nelze obnovit. 
Pro: MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, J. Kudrnáčová, I. Nováková, B. Uchytil, M. 

Kašpar, ing. R. Lysák 
  Zdrželi se:  M. Václavík, A. Karban 
 
4/7/09 Stížnost na porušování předpisů KCH naháčů – P ČMKU předává Výstavní komisi. 

Pro: MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, B. Uchytil, M. 
Kašpar, M. Václavík 

Zdržela se: I. Nováková 
Nepřítomen: A. Karban  
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5/7/09 Žádost E. Vysloužila o povolení výjimky při žádosti o adepta na čekatele rozhodčího 
z exteriéru – P ČMKU jednomyslně souhlasí  
Nepřítomen: A. Karban  

  
6/7/09 Žádost o vydání PP na vrh narozený feně nedosahující minimální věkové hranice – 

v tomto případě došlo k jednoznačnému porušení zákona, P ČMKU trvá na již 
vydaném rozhodnutí, že PP nelze vydat.  

 Schváleno jednomyslně. 
 
7/7/09 Žádost majitele nově dovezeného plemene japonský teriér o začlenění do KCHT – P 

ČMKU jednomyslně schvaluje. 
 
8/7/09 Žádost o dotaci pro českou ekipu na ME v coursingu – účelový příspěvek ve výši 

8000,- Kč bude vyplacen proti faktuře.  
  Pro:  A. Karban, J. Kudrnáčová, ing. R. Lysák, ing. J. Kubeš, I. Nováková, B. Uchytil 

Zdrželi se: MVDr. L. Široký, M. Václavík 
  Nepřítomen: M. Kašpar  
 
 

DOZORČÍ RADA ČMKU 
 

- DR upozorňuje, že je třeba se zabývat jmenováním Ekonomické komise nebo zvolit jiné řešení 
(placený ekonom nebo každoroční ekonomický audit). P ČMKU se usneslo na jmenování nové 
EK.  

 
- Fakturace Merz – vícepráce je možné uhradit až po vyčíslení penále 

U další fakturace zaslána chybná faktura, vyžádat opravu 
Zodpovídá: Tajemnice  

 
- Testování DOGOFFICE: DR i P ČMKU berou na vědomí, že během testovací doby a doby 

nasazení nového SW se prodlouží doba běžných agend sekretariátu a plemenné knihy č. 1. 
Tato informace bude zveřejněna na webu ČMKU.  

Zodpovídá: Tajemnice 
 

- Připomínky k funkcionalitě programu budou pracovníci zasílat na vědomí: I. Novákové, M. 
Krinkemu, MVDr. L. Širokému 
 

- Předávací protokol a platby: 
Návrh DR:  
Předávací protokol podepsat k 1. 9. 2009, nyní zaplatit zálohu na poslední platbu ve výši 
100tis. Kč.  
O tomto návrhu nebylo hlasováno. 

 
Návrh P ČMKU: předávací protokol podepsat k 15. 8. 2009 s výhradami, po podepsání uhradit 
celou zbývající částku.  
Tajemnice konstatuje, že nasazení ostré verze programu v tomto termínu nepovažuje 
v současné době za realizovatelné. 
Pro:  MVDr. L. Široký, ing. R. Lysák, I. Nováková, B. Uchytil, M. Kašpar, A. Karban, M. 

Václavík 
Proti: ing. J. Kubeš 
Zdržela se:  J. Kudrnáčová  
Návrh byl přijat. 
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4) Kontrola zápisu z minulého jednání 
 
 
4/6/09  Žádost Czech Irish Wofhound Clubu o přijetí – odvolání bude řešeno na příštím 

jednání. 
 
5/6/09  Stížnost na chování rozhodčího na základě protestu podaného na výstavě v Praze – 

P ČMKU v souladu s Řádem pro jmenování rozhodčích uděluje A. Karbanovi 
napomenutí za nevhodné chování na výstavě. 

 
7/6/09, 8/6/09 Upravené řády budou zveřejněny na webu ČMKU.  

Zodpovídá: Sekretariát   
  
Ad hospodaření: 
I. Nováková vznesla námitku, že neobdržela měsíční výsledky hospodaření.  
Protokol o hospodaření byl rozeslán všem členům P ČMKU dne 13.7.2009. 
Finanční poradkyně bude pozvána k dalšímu jednání P ČMKU, kde zodpoví konkrétní dotazy. 
 
Ad úkoly z X. VH: 
Usn. 9 (Santa Catarina)  podklady k případu připraví sekretariát - úkol trvá   
Usn. 17 (Usnesení ze všech VH) zajistí sekretariát – úkol trvá  
 

11/5/07     Programové vybavení – řešeno v samostatném bodě č. 1 
  Komise pro SW dostala za úkol do příštího zasedání připravit zadání pro 3. etapu. 

 I. Nováková informovala P ČMKU, že o program DogOffice - Výstava projevila zájem 
MVP Praha, Klub chovatelů naháčů a Klub chovatelů foxteriérů.  

 
2/3/07  Webová prezentace – I. Nováková konstatuje, že na hlavních stranách v zahraniční 

části by mělo být úvodní slovo - úvodní slovo připraveno ke zveřejnění.  
Zodpovídá:  MVDr. L. Široký 

 
6/6/08          Klub chovatelů ČF: Došla odpověď z VDH, ve které nebyl zodpovězen původní dotaz.  

VDH bylo obesláno znovu s původní žádostí o vysvětlení. Byly odeslány 2 urgence. 
Jelikož VDH nadále na dotazy ČMKU nereaguje, ČMKU informuje o případu FCI.  

Termín: do 31.7.2009, zodpovídá: MVDr. L. Široký a sekretariát 
 

3/8/08           Zkompletování směrnice o vydávání certifikátů 
 směrnice byla předána k prostudování, bude předmětem příštího zasedání 

Koordinuje: I. Nováková  
   Zodpovídá: A. Karban, I. Nováková, M. Kašpar, ing. R. Lysák    

 
 
13/2/09 Žádost o schválení Catahoula klubu – 16. 7. 2009 proběhla informativní schůzka za 

přítomnosti J. Kudrnáčové, ing. J. Kubeše a M. Václavíka. J. Kudrnáčová si vyžádala 
další informace týkající se chovatelů a informace o chovných jedincích, které vyžádá 
na PK. 

 
6/4/09  Žádost o příspěvek na zasedání komise FCI – viz Zprávy z komisí 
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2/5/09   Vyjádření SMSC k zápisu z DaCK komise – dopis byl předán předsedovi DaCK 
k vyjádření. Sekretariát zaurguje. Úkol trvá.  

 
 

5) Různé 
 
Světové zasedání FCI: 
Proběhne před SV v Bratislavě ve dnech 5. – 6. 10. 2009. Každý stát může nominovat max. 3 delegáty. 
P ČMKU navrhuje MVDr. L. Širokého a M. Krinke  
Schváleni jednomyslně, návrh byl přijat. 
 
Výstava Wels: 
I. Nováková předala kontakt na Ing. Juřicovou, která se chce zúčastnit prezentace národních plemen 
u příležitosti oslav ÖKV. 

9/4/09  Žádost M. Šindelářové o zajištění opravy PP vystavených PK 2 – P ČMKU předalo 9. 
4. 2009 případ k řešení RPK, která 12.5.2009 doporučila provést opravu PP. P ČMKU 
na svém zasedání dne 14. 5. 2009 návrh RPK potvrdilo. 
Na základě odvolání PK č. 2 P ČMKU revokuje svá rozhodnutí z 9. 4. a 14. 5. 2009 
s tímto závěrem: 
Pokud chovatelka doručí kopii dánského PP se zkratkami, PK č. 2 PP vystaví za dílčí 
úhradu, vzhledem ke skutečnosti, že nesprávné údaje byly dodány chovatelkou.  
 
 

 

USNESENÍ 
107/07/09 P ČMKU pozastavuje činnost rozhodčí MVDr. Olze Petříkové, a to do 31. 12. 2009. 
 
108/07/09 P ČMKU zařazuje MUDr. Jana Čelakovského do seznamu mezinárodních rozhodčí. 
 
109/07/09 P ČMKU ukončuje pozastavení činnosti rozhodčí p. Kateřiny Schwippelové k 31. 10. 

2009. 
 
110/07/09 P ČMKU schvaluje tato rozšíření aprobací rozhodčích z exteriéru: 

příjmení jméno plemeno 

Kliment Zdeněk argentinská doga 

    malorská doga 

Blatoňová, Ing. Hana tibetská doga 

Daňková, Ing. Jana australský silky teriér 

    australský teriér 

Frnčová Lenka peruánský naháč 

Grygarová Alexandra border kolie 

    australský silky teriér 

    australský ovčák 

Hájková Eva kolie dlouhosrstá 

    kolie krátkosrstá 

    šeltie 

Jílková Zdenka tibetská doga 

Krinke  Milan bobtail 
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Kubeš Robert malý kontinentální španěl 

    havanský psík 

    kavalír king charles španěl 

Kukla Ladislav border kolie 

Mayerová, Ing. Eva pyrenejský horský pes 

Nováková Iveta český teriér 

Novák Josef pointr 

    anglický setr 

    irský setr 

Ovesná, RNDr. Jaroslava kerry blue teriér 

    bedlington teriér 

    skotský teriér 

Klírová, Ing. Naděžda lvíček 

Roubalová, Ing. Ivana beagle 

Střalková, Mgr Naděžda novofundlanský pes 

Volšická Jiřina australský silky teriér 

    norwich teriér 

Márová Petra kerry blue teriér 

    irský teriér 

Janda Jiří bernský salašnický pes 

    landseer 

    leonberger 

Jandová Jiřina bernský salašnický pes 

    landseer 

    leonberger 

 
111/07/09 P ČMKU schvaluje příspěvek na komise FCI pro pastevecká plemena a pro 

kontinentální ohaře v obvyklé výši 5000,- Kč. 
 
112/07/09 P ČMKU v souladu se stanovami ČMKU souhlasí se začleněním nového plemene 

čivava do MSKS. 
 
113/07/09 P ČMKU uznalo jako oprávněný protest vystavovatele na NVP v Klatovech. Pořadatel 

výstavy vrátí vystavovateli složenou jistinu. 
 
114/07/09 P ČMKU uděluje výjimku adeptovi na čekatele rozhodčího z exteriéru p. Emilovi 

Vysloužilovi ve věci odchovů v CHS „z Lívy“. 
 
115/07/09 P ČMKU schvaluje začlenění nově dovezeného plemene japonský teriér do Klubu 

chovatelů teriérů. 
 
116/07/09 P ČMKU schvaluje dotaci pro českou ekipu na ME v coursingu ve výši 8000,- Kč 

splatných proti faktuře. 
 
117/07/09 P ČMKU schvaluje podepsání předávacího protokolu s výhradami na program 

DOGOFFICE k 15.8.2009 a následnou úhradu doplatku. 
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118/07/09 P ČMKU vyslovuje v souladu s řádem pro jmenování rozhodčích napomenutí A. 
Karbanovi za nevhodné vystupování. 

 
119/07/09 P ČMKU revokuje svá rozhodnutí ve věci opravy PP p. Šindelářové takto: Pokud 

chovatelka doručí kopii dánského PP se zkratkami, PK č. 2 PP vystaví za dílčí úhradu, 
vzhledem ke skutečnosti, že nesprávné údaje byly dodány chovatelkou.  

 
 
 
  
 
 
 
 
Zasedání ukončeno:  17:00 
Příští zasedání:  čtvrtek 10.9 2009 od 10:00  
Zapsala:  Ivana Jarošová 
Za správnost:  MVDr. L. Široký   

 
 


