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Zápis č. 37 
z mimořádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) a Dozorčí rady ČMKU  

dne 17. 8. 2010 
Zasedací místnost ČMKU 

 
Přítomni:  
P ČMKU: MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, M. Václavík, ing. R. Lysák, B. Uchytil, M. Kašpar, I. Nováková, A. 

Karban 
Omluveny: J. Kudrnáčová, tisková mluvčí Bc. Vladimíra Tichá   
 
DR od 13:00:   P. Márová, MUDr. M. Raba, J. Novák  
Ekonomická komise od 13:00:  Ing. N. Klírová, D. Juřicová  
Ekonomická poradkyně od 13:00: Ing. R. Bauerová 
 
Program: 
1. Kontrola zápisu z minulého jednání 

2. Hospodaření 

3. Různé 

 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání  

 

Dogoffice  

Servisní smlouva – smlouva upravená právním zástupcem ČMKU bude odeslána Merz. 

Zodpovídá: Tajemnice 

Termín: Ihned 

 

Šampion šampionů 2011 

Seznam posuzovatelů: 

I. kolo    II. kolo 
FCI sk.I.   Jaroslav Matyáš, SK  Otakar Vondrouš, CZ  
FCI.sk.II.   Petr Řehánek, CZ    Jaroslav Matyáš, SK  
FCI.sk.III.   Juza Beradze, GE   Vladimíra Tichá. CZ 
FCI.sk.IV.  Miroslav Václavík, CZ  Miloš Kašpar, CZ  
FCI.sk.V.   Otakar Vondrouš, CZ  Gerard Jipping, NL 
FCI.sk.VI.  Štefan Štefík, SK   František Šimek, CZ 
FCI.sk.VII.  František Šimek, CZ  Miroslav Václavík, CZ 
FCI.sk.VIII.  Miloš Kašpar, CZ   Tamász Jákkel, H 
FCI.sk.IX.  Tamász Jákkel, H   Juza Beradze, GE 
FCI.sk.X.   Gerard Jipping, NL  Štefan Štefík,SK 
Národní neuznaná plemena Leoš Jančík, CZ   Petr Řehánek, CZ 
 

  

ad VK 25. 8. 2009, bod 13 

Platební doklad J. Podzemské z MVP Brno 2/2008 zaslán k prověření České poště, zjištěn opět zfalšovaný doklad. 

Sekretariát zašle výzvu k úhradě - pokus o smír. Pokud zůstane bez odezvy do příštího řádného zasedání P ČMKU, 

podá ČMKU trestní oznámení – trvá, příští řádné zasedání P ČMKU se bude konat v září. 

 

Návrh I. Novákové přednesený na minulém zasedání: Vést listinu dlužníků, kteří dokládají falešné doklady o 

zaplacení, jako interní materiál, prozatím pro pořadatele mezinárodních a národních výstav. P ČMKU pověřuje 

Výstavní komisi a Komise pro SW vypracováním možnosti vedení této evidence, projedná VK a SW – úkol trvá. 

 



 2 

Seznam dlužníků FCI bude rozeslán všem členským subjektům a po dohodě s Úřadem na ochranu osobních údajů 

zveřejněn na webu ČMKU.  

 

Ad 1/7/09 Zpráva DR o přezkoumání činnosti Whippet klubu – Klub zaslal návrh jednotných chovných 

podmínek, byl vyzván, aby dodal dohodu o jednotných chovných podmínkách, úkol trvá  

 
Ad Komise pro chov a zdraví z 5. 10. 2009  
ČMKU obdržela některé uzavřené smlouvy o jednotných chovných podmínkách mezi Klubem málopočetných 
dogovitých plemen (KMDPP) a samostatnými kluby pro jednotlivá plemena, další jsou v jednání.  Všechny tyto kluby 
a pracoviště plemenných knih byly upozorněny na zákaz chovu na jedincích se stupněm dysplazie 4 (HD E). U 
používaných chovných jedinců molossoidních plemen musí být doložen výsledek HD. 
 
Ad 13/3/10 Stížnost na předsedu Dozorčí rady ČMKU – sekretariát odpověděl Českému kynologickému svazu, 

a poskytl na vědomí vyjádření DR ČMKU. 
Český kynologický svaz nesouhlasí s prokázáním obvinění a požaduje tvrzení předsedy Dozorčí rady 
doložit. P ČMKU předává Dozorčí radě. 

 
8/4/10 Žádost Moravskoslezského bulldog-mops klubu o výjimku z dostihového řádu pro plemeno francouzský 

buldoček – sekretariát předal k vyjádření Dostihové a coursingové komisi. Zatím neproběhlo zasedání 
Dostihové a coursingové komise, na následujícím zasedání bude projednáno, úkol trvá. 

 
3/8/08 Směrnice pro vydávání certifikátů - certifikáty se od 1. 7. 2010 mohou vystavovat pouze na formulářích, 

které jsou součástí směrnice.  
Zkoušky z norování a CACT – V ČR kontaktní norování zakázáno zákonem. P ČMKU žádá Českomoravskou 
kynologickou jednotu, aby se zabývala možností změny řádu pro zkoušky z norování v tom smyslu, aby CACT 
bylo možné udělit na bezkontaktním norování.  

 
Směrnice Závazné pokyny ČMKU k zařazování psů neloveckých plemen do pracovních tříd na výstavách 
v ČR pozbyla platnosti dnem vydání nové směrnice, tj. 7. 1. 2010. 
 

 Ing. R. Lysák: Požadavek na vypisování očních vyšetření na mezinárodní formulář – MVDr. L. Široký oslovil  
Komoru veterinárních lékařů s tímto požadavkem. Komora veterinárních lékařů se k návrhu staví vstřícně a 
přislíbila v této věci dále jednat, úkol trvá, MVDr. L. Široký zaurguje. 

 
Problematika nových klubů – odkládá se na příští řádné jednání. 
 
3/7/10  Žádost Klubu přátel psů pražských krysaříků o výjimku z dostihového řádu – bude projednáno po zasedání 

dostihové a coursingové komise. 
 
4/7/10 Žádost o umožnění chovu plemen irský vlkodav a deerhound prostřednictvím Klubu chovatelů chrtů – 

jedná se o soukromou iniciativu, podpisový arch byl poskytnut všem zúčastněným stranám k vyjádření. 
ČMKU dosud obdržela pouze 1 odpověď, ostatní kluby budou zaurgovány. 

Zodpovídá: Sekretariát  
 
6/7/10 Návrh na sjednocení časových limitů CAC a CACT pro udělení šampionů – P ČMKU obdrželo návrh od 

Českého kynologického svazu na zpřísnění udělování Českého šampiona – mezi 1. a posledním CAC min. 1 
rok.  

 
7/7/10 Stížnost na rozhodčího – všichni zúčastnění budou pozváni na jednání Komise pro rozhodčí, úkol trvá 
 
13/7/10 Mistrovství světa flanderských bouvierů – Za P ČMKU se zúčastní A. Karban  
 

 ČMKU požádala o možnost pořádat Evropskou výstavu v roce 2014 v Brně. Jednání proběhne v Celje 4. 10.  
2010. P ČMKU souhlasí s tím, aby na EVP Celje byl umístěn propagační stánek pro EVP 2014 a mění původní 
plán takto: 
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Zúčastní se 3 osoby: MVDr. L. Široký, M. Al Nassir – delegáti zasedání Evropské komise FCI, K. Vaníčková – 
stánek ČMKU 
ČMKU hradí: Ubytování, cestovné MVDr. L. Široký, cestovní náhrady MVDr. L. Široký, cestovní náhrady M. Al 
Nassir, letenka M. Al Nassir 
Zrušit placený stánek, objednat 3x3 zdarma, dárky do stánku.  
Celkové náklady cca 50 000,- Kč 
Pro:   Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, ing. R. Lysák, B. Uchytil  
Proti:   MVDr. L. Široký  
Zdrželi se:  M. Kašpar, I. Nováková  
Změna byla schválena. 
 
 

2. Hospodaření 
 

Shrnutí: 
 Nebyla dodržena mandátní smlouva (výsledky hospodaření měsíčně, po 25. v měsíci za předešlý měsíc) 

Řešení: Výsledky čtvrtletní důsledně rozesílat předsedovi ČMKU, předsedovi Dozorčí rady, předsedkyni 
Ekonomické komise 

 Doúčtované dohadné položky v r. 2010 – objasnila Ing. R. Bauerová  

 Navýšení poštovného – v závislosti na zvýšení sazeb České pošty, zvýšeno na základě doporučení Ekonomické 
komise. O dalším navýšení může rozhodnout P ČMKU na doporučení sekretariátu. 

 Kursové ztráty – souvisí s hotovostními i bezhotovostními zahraničními platbami, objasnila Ing. N. Klírová  

 Plemenná kniha – nárůst odvodů – objasněno, je v pořádku, bylo chybně rozpočtováno 

 P ČMKU – podíl nájmu na zasedací místnost, cestovné – je třeba snížit 

 Navýšení mezd – využití přesčasů (Šampion šampionů, MVP Brno, Valná hromada, nasazení Dogoffice) 
objasnila tajemnice. Zálohové odměny – viz Mzdová směrnice. 

 
Úsporná opatření do dalšího období, předložila Ing. N. Klírová: 

 Chronologické účtování do jednotlivých období 

 Měsíčně vyhodnocování rozpočtu, termín do posledního dne následujícího měsíce, bude rozesláno 
předsedovi ČMKU, předsedovi Dozorčí rady a všem členům Ekonomické komise 

 Kvartální závěrky budou včetně dohadných položek a koeficientu DPH 

 Vypracování metodiky pro velké položky – časové rozlišení, tiskopisy a metodiky účtování majetku 

 Závaznost střediskového rozlišení (je nutné precizně rozlišovat jednotlivá střediska!, zodpovídá: tajemnice a 
ekonomická poradkyně), nové účty nebo střediska musí být vždy konzultovány s Ekonomickou komisí 

 Ekonomická poradkyně a tajemnice prověří obsahy jednotlivých středisek podle užívaného plánu 

 Náklady rozúčtovat druhově (MVP, Šampion šampionů) 

 Rozpočet na 2011 bude zpracován na základě výsledků 2009 a 1.pol.2010 + plánu na příští rok 

 Přesčas musí být písemně nahlášen a povolen dle zákona; pokud nebude mít zaměstnanec možnost do 3 
měsíců vybrat náhradní volno, potom má ze zákona nárok na jeho proplacení.  

 Závěry hospodaření budou projednány na každém zasedání P ČMKU, kvartálně bude přizvána předsedkyně 
Ekonomické komise a ekonomická poradkyně. 

 Z textace účetních zápisů bude jednoznačně zřejmé, kdo a kam vynaložil náklady na cestovné  
 

Pro:   MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, M. Kašpar, M. Václavík, ing. R. Lysák, B. Uchytil 
Zdrželi se:  I. Nováková, A. Karban  
Úsporná opatření byla schválena. 

 
Dotaz I. Novákové: Lze předložit hospodaření ČMKU bez MVP v Brně? Odpověď Ing. R. Bauerové – ano.  
 

 
I. Nováková upozornila na následující skutečnosti: 

K jednání byly předloženy následující materiály: 
Ing. R. Bauerovou - daňovou poradkyní ČMKU: 
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- Daňové přiznání za rok 2009, Rozvaha 2009, Výkaz zisku a ztrát 2009 
Ing. N. Klírovou, předsedkyní Ekonomické komise  
- Rozbor výsledků hospodaření roku 2009 
 
Výsledky předložených podkladů se liší cca o 500 tisíc a zeptala se, který výsledek je konečný a správný. Bylo 
jí odpovězeno, že správný výsledek je od Ing. R. Bauerové.  

 
A. Karban a I. Nováková vznesli dotaz na paní Juřicovou, zda jako členka Ekonomické komise dostala a 
dostává ekonomické materiály o hospodaření ČMKU  k nahlédnutí a k vyjádření. P. Juřicová odpověděla, že 
doposud od jejího jmenování jí nebyly poskytnuty žádné materiály. 
 
I. Nováková informovala PČMKU, že dle jejího zjištění  měly na hospodářský výsledek zásadní vliv následující 
položky: 
  1/  navýšení mezd cca o 20% 
  2/  proúčtování opravné položky z roku 2008 

3/ výrazné zvýšení nájemného 
  4/  výrazné navýšení neuplatněné DPH v souvislosti s MVP DuoCACIB.  
 
ad 1 - DR doporučuje, aby  proplácení přesčasů bylo v budoucnu prováděno striktně dle všeobecně platných 
předpisu, tzn., že nařízený přesčas musí být předem písemně schválený – viz výše. 
ad 4  - P ČMKU se bude zabývat možností zredukovat pronajaté prostory 
ad  5 – Ing. R. Bauerová předloží na příští zasedání P ČMKU ekonomické porovnání účtování výstavy ČMKU v 
režimu bez DPH nebo s DPH. Prověří, zda se může jednat o kulturní akci. 
 
I. Nováková upozornila na některé nesrovnalosti ve vyúčtování výstavy 2010:  
- v předložené tabulce chybí část kurzovních rozdílu vztahujících se k výstavě 
- bankovních poplatků 
- přeúčtování nákladů spojených s neuplatněnou DPH 
 

Nově: 

 Kontrola dobírek dle poštovních výpisů (ČMKU dostává výpisy v papírové podobě a v TXT zašifrovaných 
souborech) – v současnosti možná pouze kontrola ručně, Ing. R. Bauerová bude pozvána na zasedání komise 
pro SW k projednání možnosti párování plateb přímo z výpisů z programu 

 Ekonomická komise bude sledovat tržby 
 
15:45 odchází Ing. N. Klírová  
 

 Celkový hospodářský výsledek za 1-6/2010 je 251.000,- Kč 

 Odvody za PP – komise pro SW projedná možnou úpravu Dogoffice - do ceníku zadat odvody klubům a 
částky s odečtenými odvody. Výstupy by byly součástí výpisů pro účetní  

 Cestování tuzemské – důsledně prověřit nutnost plánované cesty, u plánovaných schůzek bude  pověřený 
člen P ČMKU + případně tajemnice.  

 M. Václavík navrhuje povést personální audit 
Pro:   MVDr. L. Široký, M. Václavík, ing. R. Lysák, I. Nováková, M. Kašpar  
Zdrželi se:  Ing. J. Kubeš, A. Karban, B. Uchytil  
Provedení personálního auditu bylo schváleno. 

 
16:50 odchází p. Juřicová 
 
Na příštím jednání bude předloženo hospodaření 1-7/2010 
 

3. Různé 
 

 Jednací řád P ČMKU – doplnit: 
článek V., bod 1.: Předsednictvo rozhoduje většinovým hlasováním, a to prostou většinou přítomných. ….,  
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článek V., bod 4.: Předsednictvo je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 
PŘÍLOHA 1 

 
 Dozorčí rada: Stížnost MUDr. Petříkové na udělení trestu a návrh na výmaz trestu – odkládá se na příští 

jednání. 
 

 Žádost Saluki klubu o možnost požádat Evropskou výstavu chrtů v r. 2017 – schváleno jednomyslně. 
 

 Moloss Club žádá o dodatečné povolení klubové výstavy bez udělování Klubového vítěze pro plemena: 
anglický mastif, argentinská doga, bordeauxská doga, broholmer, bulmastif, neapolský mastin, středoasijský 
pastevecký pes, španělský mastin a tosa.  
P ČMKU jednomyslně souhlasí; v r. 2011 nebude klubová výstava bez Klubového vítěze Moloss Clubu 
povolena (standardní řešení pro tyto případy). 

 

 Dostihová komise žádá o schválení těchto dostihů se zadáváním CACIL v r. 2011: 
o Dostihy: 

02. 04. 2011   Kolín                     Inter-Bohemia                     
22. 05. 2011   Mladá Boleslav      Grand Prix Bohemia 
03. 07. 2011   Lednice                 Grand Prix CZ                      
13. 08. 2011   Kolín                    Středoevropský pohár   
20. 08. 2011   Lednice                 Letní pohár                         

 
o Coursingy: 

22. -23. 01. 2011   Sněžník                          Sněžný coursing      
11. -12. 06. 2011    Kralupy nad Vltavou    Mezinárodní Mistrovství ČR       
27. -28. 08. 2011   Litomyšl                         Pohár města Litomyšle    
24. -25. 09. 2011   Sněžník                         Mezinárodní Mistrovství Čech      

 
P ČMKU jednomyslně souhlasí; podléhá schválení FCI. 

 

 P ČMKU sděluje, že veterána je možné přihlásit do soutěže Veterán roku 2010 i Pes roku ČMKU 2010. 
 

 P ČMKU jednomyslně schvaluje tyto výjimky při inseminacích: 
o Novofoundlandský pes, fena Elisabeth Queen Wichrowe Laki (CMKU/NF/5159-05/05/07) x pes 

Bjornebadens Saint Louis Blue (NZB 46598-I) 
o Výmarský ohař krátkosrstý, fena Essence Of life Grey Sirius Nova (ČLP/VOK/6472) x pes Monterra’s 

Best Bet (AKC 34466904) 
o Pudl střední bílý, fena Kloelia Arcanus Illiria (CMKU/P/14739) x pes Durandel Designed for Shikarah 

(AKC) 
 
Krytí musí být v souladu s předpisy příslušných chovatelských klubů. 
 

 

USNESENÍ 
 

193/08/10 P ČMKU doplňuje Jednací řád P ČMKU takto:  
článek V., bod 1.: Předsednictvo rozhoduje většinovým hlasováním, a to prostou většinou 
přítomných. ….,  
článek V., bod 4.: Předsednictvo je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho 
členů. 

 
Zasedání ukončeno:   18:00 
Příští zasedání:   16. 9. 2010 
Zapsala:    Ivana Jarošová 
Za správnost:   MVDr. L. Široký   


