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Zápis č. 7 
Z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie dne 25.8. 2011 

ČMKU, Praha 7 
 
Přítomni:  
P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Kašpar, A. Karban, M. Václavík, I. Nováková, J. Kudrnáčová, B. 

Uchytil, Ing. R. Lysák 
DR: Ing. R. Fiala od 10:00 
 
Program: 
1. Kontrola zápisu 
2. Zprávy z komisí 
3. Ekonomika a směrnice ČMKU  
4. Došlá pošta 
5. Různé 
 
 

P ČMKU GRATULUJE VŠEM ÚČASTNÍKŮM SVĚTOVÉ VÝSTAVY V PAŘÍŽI, KTEŘÍ SVÝMI VYNIKAJÍCÍMI VÝSLEDKY 
ÚSPĚŠNĚ REPREZENTOVALI ČESKOU KYNOLOGII. 

 
 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání 
 

Kluby pro plemeno německý krátkosrstý ohař, jednotné chovné podmínky 
Proběhla společná schůzka všech zúčastněných klubů. Jednání bylo konstruktivní, kluby se dohodly na společných 
podmínkách pro zařazení do chovu platných od 1.1.2012. Do toho termínu platí původní chovné podmínky. 

7/4/11 Stížnost na Klub chovatelů málopočetných plemen psů (KCHMPP) – rozšiřování klamavých a poplašných 
zpráv.  

 KCHMPP  stížnost projednal a zaslal vyjádření, že se v tomto případě jednalo o soukromou aktivitu p. Kortiše, 
který byl výborem poučen, že ve svých soukromých aktivitách nemůže vystupovat jako poradce chovu 
KCHMPP.  Ukončeno. 
 

 Provedení schváleného personálního auditu – Ing. R. Lysák na minulém zasedání navrhl pozvat auditorku Ing. 
Svojšovou, připomínkovat zprávu a dojednat závěr akce.  
Schůzky se zúčastní M. Kašpar, M. Václavík, Ing. J. Kubeš, R. Lysák, I. Nováková, MVDr. L. Široký, a tajemnice 
ČMKU, schůzku svolá Ing. R. Lysák a M. Kašpar, budou v předstihu informovat ostatní. Schůzka proběhne po 
16.9.2011. 
 

ad Usnesení z XI. VH č. 4:  
Bc. V. Tichá rozeslala členům P ČMKU upravenou verzi směrnice pro přijímání nových členů. Žádné připomínky od 
členů P ČMKU nebyly vzneseny, směrnice bude neprodleně vyvěšena na web k připomínkování. Připomínkování 
bude ukončeno 30.9.2011, připomínky se budou průběžně přesílat J. Kudrnáčové, Bc. V. Tiché a I. Novákové. 
 
Evropská výstava 2014:  
Přípravné práce probíhají. 
Logo EV – odsouhlaseno jednomyslně. 
Bude vybrán webmaster, web EV bude spuštěn do konce 10/11. 
Rozpis činností – do příštího zasedání vypracuje MVDr. L. Široký  
 
Výstavní komise navrhla, aby v rámci EV proběhla národní výstava se zadáváním CAC + Národní vítěz.  
Jednomyslně odsouhlaseno. 
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Speciální výstavy: Kluby budou osloveny s dotazem, zda budou mít zájem pořádat speciální výstavy při EV ve své 
režii. V případě více klubů pro jedno plemeno musí dojít k dohodě mezi kluby. Podrobné podmínky, za kterých bude 
možné SV pořádat, budou předmětem dalšího jednání - zkoordinuje I. Nováková. 
 
 
Pro:  MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, Ing. R. Lysák, I. Nováková, B. Uchytil   
Zdržela se:  J. Kudrnáčová 
 
Rozhodčí na Evropskou výstavu: Kluby podají návrhy bez souhlasu rozhodčího, ČMKU bude při výběru rozhodčího 
přihlížet k návrhu klubu. Sekretariát odešle výzvu klubům do konce 9/11. 
 
Výstavní komise navrhla možnost udělení šampiona ČR na základě 2x CAC v rámci akcí spojených s EV, 1 CAC musí 
být z EV. P ČMKU souhlasí. 
 
Na webu ČMKU byla vytvořena nová rubrika pro oběžníky FCI, překlady zajistí MVDr. L. Široký – zhruba polovina 
oběžníků je již vyvěšena, úkol trvá.   

 
2/4/11 Českomoravská kynologická jednota – žádost o CACT, CACIT. Akce CACIT byly odeslány ke schválení, dosud 
bez odezvy. 
I. Jarošová připravila tabulky pro zadávání CACIT akcí a výsledků z CACIT akcí – jednomyslně schváleno. ČMKJ bude 
data CACIT akcí předávat pouze v tomto formátu.  
        
Sekretariát vznesl dotaz na FCI, jak zacházet s certifikáty, které vystavil stát, v kterém nemá majitel psa trvalé 
bydliště. Odpověď výkonného ředitele p. De Clercqa: Pokud se český rezident vrátí s dokumentem (certifikátem) 
vydaným jinou národní organizací, je třeba, aby se ČMKU obrátila na zemi, kde se akce konala a vyžádala si 
informace. Konečný oficiální dokument musí být vydán ČMKU. 
I. Nováková navrhuje informovat pořadatele výstav, P ČMKU souhlasí. 
 
I. Nováková navrhuje ujednotit základní normativy pro jmenování všech rozhodčích z výkonu – Revizi došlých 
dokumentů provede garant za výcvik, sekretariát přešle dodané materiály A. Karbanovi. 
 

Zápis z Rady plemenných knih ze dne 23.5.2011       
Bod c) Úkol pro garanta pro SW – zjistit nejvýhodnější způsob vkládání/importování dat exportů z PK2, PK3, úkol 
není v současné době prioritní, bude odloženo na později. 
  
Další navazující informace o softwaru: 
I. Nováková navrhuje zadat ke zpracování funkcionalitu čištění dat, na kterou je již vypracovaná kalkulace ceny. P 
ČMKU jednomyslně schvaluje předloženou investici do funkcionality slučování dat a vyplacení zálohy ve výši 50% 
předpokládané částky.  

I. Nováková informovala o možnosti změnit smlouvu o  webhostingu tzn. za stávající cenu lepší služby a garance. 
PČMKU doporučuje pokračovat v jednání. 

 I. Nováková navrhla, aby kluby PK1 doložily chovné podmínky pro zastřešená plemena plemenné knize 
Na zaslané výzvy nereagovaly tyto kluby: 

o Klub ruských a asijských ovčáckých psů 
o Klub novofundlandský pes 
o Klub chovatelů špiců 
o Tibetan Terrier Club ČR 
o Klub kavkazských pasteveckých psů 
o Klub coton de Tuleár 
o Českomoravský klub chovatelů maltézských a boloňských psíků 
o Klub chovatelů bišonků 
o Klub chovatelů collií a sheltií 
o Border Collie Club Czech Republic 
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Kluby budou naposledy vyzvány doporučeným dopisem, pokud chovné podmínky nedoloží, od 1.11.2011 jim 
bude dočasně pozastaveno poskytování servisu plemenné knihy.  

     
1/6/11 Žádost o pomoc při postupu odvolání proti rozhodnutí bonitační komise – Klub švýcarských salašnických 
 psů nekomunikuje. Na výzvu sekretariátu KSSP odpověděl, že fena nedosahovala kohoutkové výšky a 
 odvolání není možné, chovatelka byla informována. Ukončeno. 
 
2/6/11 Žádost o zajištění dodržování jednotných chovných podmínek pro plemeno novofoundlandský pes - P 
 ČMKU předalo J. Kudrnáčové k prošetření, P ČMKU jednomyslně schvaluje odpověď J. Kudrnáčové, J. 
 Kudrnáčová předá odpověď sekretariátu k odeslání. Stávající chovné podmínky zůstávají v platnosti. 
 
3/6/11 Stížnost na chovatelku, která odchovává v nevhodných podmínkách psy s PP i bez PP – Chovatelka byla 
 pozvána k osobnímu jednání, vysvětlila majetkové vztahy psů ustájených v jejím bydlišti a předložila zápis o 
 provedené kontrole KVS. O výsledku jednání bude informován stěžovatel. Ukončeno.      
 
5/6/11 Žádost Klubu anglického bull terriera (KABT) o možnost zapisovat varietu miniaturní bulteriér. Sekretariát 
 ČMKU  požádal o vyjádření Klub chovatelů málopočetných plemen psů (KCHMPP) a Českomoravskou 
 kynologickou jednotu. ČMKJ souhlasí, KCHMPP vyslovil nesouhlas.  
 P ČMKU rozhodlo následovně: KABT může zapisovat varietu  miniaturní bulteriér, kterou řádně zastřešuje. 
 Číselnou řadu povede PK1, PP pro vrhy zapsané prostřednictvím KABT bude vystavovat PK2. Pokud 
 se schválený systém osvědčí a pokud nebude v KCHMPP zapsán v r. 2012 žádný miniaturní bulteriér, povede 
 veškerou chovatelskou agendu od r. 2013 PK ČMKJ.  
 
 Pro:  MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák, I. Nováková, B.  
  Uchytil   
 Nepřítomen: A. Karban  
 
9/6/11 Stížnost na způsob uchovňování v Klubu chovatelů málopočetných plemen psů – KCHMPP zaslal vyjádření, 
 ve kterém zamítl zaslanou stížnost. P ČMKU bere na vědomí vyjádření člena Dozorčí rady KCHMPP a 
 předsedy KCHMPP a považuje tímto celou záležitost za ukončenou.  
 

 Zástupci ČMKJ předložili písemné informace z Klubu anglický špringršpaněl (KASS) - chovné podmínky. 
Do doby dohody zůstávají pro KASS platné chovné podmínky Klubu chovatelů loveckých slídičů, které se 
zavázal dodržovat. 
KASS se obrátil na P ČMKU, aby doložilo zdroj informací. P ČMKU konstatuje, že vychází z veřejně dostupných 
zápisů z členských schůzí KASS + z materiálů zaslaných ČMKJ.  
I. Nováková vznesla v této věci dotaz na KASS i PK 2. Při jednání P ČMKU jako zástupce ČKS, jehož pracoviště  
vede pro  KASS plemennou knihu, upozornila, že KASS ani PK 2 podle nových chovných podmínek doposud 
neuchovnili žádného jedince a až do uzavření dohody s KCHLS schválené nové chovné podmínky nebudou 
používat. 
 
M. Kašpar navrhuje, aby byla svolána schůzka zástupců obou klubů k projednání případných změn a 
sjednocení chovných podmínek, a to před příštím zasedáním P ČMKU 21. 9. 2011 od 8:30. P ČMKU souhlasí, 
vedením schůzky pověřuje I. Novákovou, Bc. V. Tichou  a  J. Kudrnáčovou 
Pro:  MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák, B.  
  Uchytil   
Zdržela se:  I. Nováková  
 

 Úprava evidence směrnic – zpracovaly Bc. V. Tichá, I. Jarošová a H. Matějeková, odkládá se na říjnové 
zasedání. 
 

 Revize Výstavního řádu a Řádu pro jmenování rozhodčích změny v VŘ byly předloženy. Změny v Řádu pro 
jmenování rozhodčích byly schváleny, viz zápis z Komise pro rozhodčí.  
Říjnové zasedání P ČMKU se bude věnovat výhradně úpravám normativů.  
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2. Ekonomika a vnitřní směrnice ČMKU  
Přednesla předsedkyně Ekonomické komise Ing. D. Juřicová   
 

 Směrnice o cestovném 
- zaměstnanci  
- členové orgánů 
- zahraniční cesty 

 I. Nováková navrhuje doplnit směrnici o zahraničních cestách bod 4: Kompletní vyúčtování   
 zahraniční cesty je vždy předloženo k nahlédnutí při nejbližším zasedání P ČMKU, včetně zprávy ze  
 zahraniční cesty a srovnáním na schválený rozpočet. 
Schváleno jednomyslně, s okamžitou platností. 
Tímto se ruší všechna dřívější ustanovení. 
 

 Kompetenční a podpisový řád: Je třeba doplnit kompetence tajemníka 
 
Pro:  MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák 
Zdržela se: I. Nováková 
Nepřítomni:  M. Kašpar, B. Uchytil 
 

 Kontrola mandátní smlouvy: Účetní vystaví dobropis na přeplatky vyplacené nad rámec smlouvy.  
 Schváleno jednomyslně 
 Nepřítomni: M. Kašpar, B. Uchytil 
 

 Ing. D. Juřicová informovala P ČMKU o nedostatcích zjištěných v prvotních dokladech.  
 

 P ČMKU dodatečně schvaluje cestu předsedy do Bratislavy v 5/11 a 8/11 – jednání o Středoevropské 
výstavě chrtů FCI (CESHS), zástupcem za ČMKU byl jmenován V. Panuška), přísluší do zahraničních cest 

 Pro: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák, B. Uchytil   
 Zdržela se: I. Nováková 
 Nepřítomen: M. Kašpar  
 

 Pracovní cesty – důvod jednání je třeba konkrétně specifikovat a důsledně uvádět v cestovních příkazech, o 
všech jednáních proběhlých na ČMKU by mělo být PČMKU informováno na nejbližším zasedání.. 
 

 Možnost proplácení cestovních náhrad musí být stanovena v uzavřené DPP. Tuto problematiku dle platných 
zákonů ověří Ing. R. Fiala  

 

 Ing. R. Fiala navrhuje hledat finančního poradce a účetní (nejlépe na doporučení), vypsat neprodleně 
výběrové řízení  
Oba na Smlouvu o dílo nebo mandátní smlouvu, s možností dojíždění do Prahy.  

- Účetní – účetnictví, mzdy 
- Finanční poradce – kontrola  

 P ČMKU souhlasí. 
 

 M. Václavík: Kontroly účetních dokladů jsou náplní činnosti Dozorčí rady, která by je měla průběžně 
provádět, Ing. R. Fiala souhlasí 
 
 

3. Zprávy z komisí 
 

Zápis z Výstavní komise  konané dne 18. 8. 2011  PŘÍLOHA 1 
Bod 1 – P ČMKU odebírá tituly BOJ zadané v rozporu s Výstavním řádem na Krajské výstavě pořádané KCHMPP 
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Bod 3 – Stížnost na porušování Výstavního řádu při zařazování jezevčíků do jiného velikostního rázu - bude 
předmětem dalšího jednání. Sekretariát zkontaktuje klub s dotazem, zda šampionáty ČR pro jezevčíky je možné 
udělit pouze na tituly CAC zadané ve stejném rázu.  
Do Výstavního řádu bude zapracována klauzule, že plemena nelze přeřazovat z rázu do rázu v rámci výstavy. Pes 
musí být vystaven v rázu (plemeni), do kterého byl přihlášen (bude předmětem dalšího jednání).  
Sekretariát odpoví všem stěžovatelům. 
P ČMKU schvaluje jednomyslně zápis z jednání Výstavní komise mimo bodu 3.  
 

Zápis z Komise pro rozhodčí konané dne 4. 8. 2011  PŘÍLOHA 2 
Bod 8 – pro jednotlivé skupiny budou určeni garanti, bude předmětem dalšího jednání Komise pro rozhodčí 
M. Václavík požádal sekretariát o přehled nově jmenovaných rozhodčích za posledních 6 let. 
 
Rozšiřovací zkoušky se budou konat 9. 9. 2011 od 10:00 
Zkušební komisaři: M. Václavík, J. Němec, O. Vondrouš 
Seminář pro čekatele se bude konat 24.11.2011od 10:00. 

Školení JH se bude konat 11. 12. 2011 od 10:00. 

P ČMKU navrhlo a jednomyslně schválilo možnost rozšíření Bc. V. Tiché na skupinu FCI 9. podle bodu 8) zápisu 
z KR. Bc. V. Tichá děkuje P ČMKU za projevenou důvěru, avšak nechce aprobace rozšiřovat touto cestou.  
P ČMKU na možnosti rozšíření aprobací Bc. V. Tiché na skupinu FCI 9 trvá. 
 
Pro:  MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, Ing. R. Lysák, I. Nováková, B.  
  Uchytil   
Zdržela se:  J. Kudrnáčová  
 
P ČMKU schvaluje s okamžitou platností následující úpravy v Řádu pro jmenování rozhodčích: 
- Čl. III, bod f) Doporučující klub navrhuje, u kterých mezinárodních rozhodčích a na kterých výstavách případně 

bonitacích (min. 2x se zadáváním  CAC), může čekatel hospitovat, návrh podléhá schválení KR. Pokud klub 
rozhodčí nenavrhne, určí KR. 

- Přijímací zkouška – vyjmout poslední větu 
- Čl. IV, bod c) Současně lze rozšiřovat aprobace maximálně na 3 plemena. P ČMKU může udělit na návrh klubu 

nebo KR výjimku (vždy individuálně). 
- Čl. IV, bod d) doplnit poslední větu: Výjimku může udělit P ČMKU na návrh KR. 
- Čl. IV, bod g) doplnit poslední větu: Výjimku může udělit P ČMKU na návrh KR. 
 
A. Karban požádal o možnost hospitace na plemena dobrman a rotvajler na MVP v MB 28.8.2011 
Schváleno jednomyslně 

 
15:50 odchází Bc. V. Tichá  

 

Zápis z Rady plemenných knih dne 11. 7. 2011  PŘÍLOHA 3 
ad a) P ČMKU rozhodlo, že klub je ve zcela zřejmých případech povinen potvrdit nestandardnost jedince, RPK se 
v tomto případě spojí s příslušným kubem. 
 
ad b) Dozorčí rada navrhuje pozvat manželé Bajerovy na příští zasedání P a informovat je o stížnostech, které na 
jejich kynologické obchodní aktivity přicházejí. 
P ČMKU souhlasí, tento bod bude dořešen na příštím zasedání. 

 
16:20 odchází B. Uchytil  
 

 

4. Došlá pošta 
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Ad Výstavní komise, I. Kunclová – 2. odvolání vůči rozhodnutí P ČMKU (zákaz vystavování). P ČMKU potvrzuje 
 původní rozhodnutí. P ČMKU se ztotožňuje s odpovědí tajemnice, případ je definitivně uzavřen. 
 
ad usn. 31/06/11  P. Kučerová, žádost o přehodnocení rozhodnutí – P ČMKU trvá na původním rozhodnutí 
ad usn. 32/06/11  Klub přátel a chovatelů pudlů, žádost o přehodnocení rozhodnutí – P ČMKU trvá na  
   původním rozhodnutí 
 
17:20 odchází J. Kudrnáčová  
 
ad zpráva z NVP a MVP v Litoměřicích - vyjádření F. Švece jménem výstavního výboru Nord Bohemia Canis 
k vytýkaným bodům. P ČMKU bere toto vyjádření na vědomí, ve zprávě byla uvedena zcela zřejmá fakta, která jsou 
zdokumentována fotografiemi. P ČMKU své stanovisko v této věci nemění. 
Dostatečná velikost kruhů je dána Výstavním řádem, kruhy musí velikostí odpovídat vystavovanému plemeni. 
Ing. R. Lysák sdělil, že několikrát kontaktoval Kynologickou jednotu ČR s nabídkou koberců z DuoCACIB.  
 
Ad Komise pro chov a zdraví – návrh Komise pro chov a zdraví ve věci jednotných chovných podmínek pro plemeno 
čivava byl odsouhlasen P ČMKU a je platný; stanovisko Klubu chovatelů čivav a naháčů předává P ČMKU Komisi pro 
chov a zdraví. 
 
1/8/11 Žádost Komise pro záchranářské psy FCI o pořádání Světového mistrovství záchranářských psů – družstev 
 v r. 2012 v ČR - P ČMKU nemá námitek, Svaz záchranných brigád kynologů informoval, že o pořádání 
 mistrovství mají zájem. 
 
2/8/11 Stížnost na porušování Zápisního řádu a žádost o prošetření postupu a závěru Revizní komise Bulldog 
 Clubu – P ČMKU předává k prošetření Dozorčí radě ČMKU  
 
3/8/11 Stanovisko Klubu chovatelů leonbergerů k bodu 23/4/11 zápisu č. 4 – P ČMKU bere na vědomí. 
 
4/8/11 Dotaz z Crufts, zda jsou střešní organizace ochotny podílet se na účasti reprezentujících junior handlerů 
 úhradou ubytování – P ČMKU souhlasí, sekretariát požádá organizátora o fakturu 
 
 Pro:  MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, A. Karban, M. Kašpar, Ing. R. Lysák, I. Nováková  
 Nepřítomen:  M. Václavík  
 
5/8/11 Žádost klubů zastřešujících chrty o obnovení národního certifikátu pro chrty – P ČMKU trvá na svém 
 původním rozhodnutí  
 
6/8/11 Stížnost na porušování Výstavního řádu vystavovateli jezevčíků – řešila Výstavní komise, viz výše 
 
7/8/11 Zpráva z NVP v Mladé Boleslavi s podaným protestem – protest zamítnut, protestovat proti rozhodnutí 
 rozhodčího nelze. M. Václavík navrhuje pozvat rozhodčí T. Novotnou k osobnímu projednání protestu, 
 projedná předseda Komise pro rozhodčí s tajemnicí ČMKU. 
 P ČMKU souhlasí. 
 
8/8/11 Stížnost na jednání výboru  KCHMPP a žádost o vyřešení – nepřísluší do kompetence ČMKU, stížnost je 
 možné řešit pouze občansko-právním sporem. 
 
9/8/11 Žádost o možnost chovu ibizského podenga v Klubu chovatelů málopočetných plemen psů (KCHMPP 
 souhlasí) - P ČMKU jednomyslně nesouhlasí s novým zastřešením chovu v KCHMPP, plemeno je řádně 
 zastřešené Klubu  faraonských psů. 
 
10/8/11 Klub chovatelů naháčů – vyjádření ke stanovisku Komise pro chov a zdraví - P ČMKU bere na vědomí 
 
11/8/11 Žádost o zápis nově dovezeného plemene dánsko-švédský farmářský pes (zastřešení v KCHMPP, klub 
 souhlasí). P ČMKU prozatím nesouhlasí se zastřešením, dovezená fena nemá PP FCI. O plemeni bude jednat, 
 až bude dovezen jedinec s platným PP FCI. 
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 Pro přijetí plemene: 0 
 Proti: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, A. Karban  
 Zdrželi se:  M. Václavík, I. Nováková, M. Kašpar, Ing. R. Lysák  
 
12/8/11 Žádost Českomoravské kynologické jednoty o zastřešení nově importovaného plemene brazilský teriér 
 prostřednictvím Klubu chovatelů teriérů, číselnou řadu povede PK3. 
 Schváleno jednomyslně 
 
13/8/11 Žádost Klubu severských psů o dotaci na MČR v pullingu  – P ČMKU souhlasí s částkou  3000,- Kč, splatné 
 proti faktuře a dále souhlasí se zápisy výsledků z této akce do PP. 
 Schváleno jednomyslně 
 
 P ČMKU schvaluje předpis dotací (usn. 140/11/09) i pro další období až do odvolání. 
  

obligatorní komise FCI 5 000,00 standardně 

Mistrovství světa 10 000,00 max. 

Mistrovství Evropy 8 000,00 max. 

Reprezentace v JH – EV, SV 5 000,00 max. 

Reprezentace v JH - Crufts 5 000,00 max. 

Světové a evropské výstavy ch.klubů v ČR 5 000,00 max. 

 
 
14/8/11 Žádost J. Homoly o výjimku z Řádu pro jmenování rozhodčích – chybí řádná žádost a souhlas klubu, P 
 ČMKU projedná po dodání 
 

15/8/11 P ČMKU jednomyslně schvaluje Dostihový kalendář na rok 2012  PŘÍLOHA 4 
 
16/8/11 Žádost Ing. R. Lysáka o výjimku z Řádu pro jmenování rozhodčích – chovatelská stanice je vedena na 
 manželku žadatele, žádost s potvrzením klubu je v evidenci ČMKU.  
 Schváleno jednomyslně 
 
17/8/11 Klub Anglický špringršpaněl - žádost o adventní výstavu (KV s CAC, bez Klubového vítěze) 10. 12. 2011 v 
 Jistebníku – klub byl přijat  až po termínu pro odevzdání návrhů výstav 
 Schváleno jednomyslně 
 
18/8/11 Klub přátel psů pražských krysaříků (KPPPK) požádal o dotaci na cestu na EV 2011 do Leeuwaardenu – 

prezentace národního plemene, které žádá o přijetí FCI. P ČMKU konstatuje, že prezentace je zcela 
dobrovolná a doporučuje financovat akci ze zdrojů KPPPK.  

 
 

5. Různé 
 

 Informace z Dozorčí rady: 
o Dozorčí rada se sešla 4x od valné hromady 
o Koncepce do konce roku se bude se schvalovat na příštím zasedání 
o Opatření na DuoCACIB - odpovědnost personálu ve výstavní kanceláři 
o Dozorčí rada doporučuje P ČMKU projednat právní vztahy nečlenů a klubů při poskytování 

chovatelského servisu  
o Dozorčí rada navrhuje odprodej původních notebooků členům DR a zakoupení nového pro 

místopředsedkyni – P ČMKU souhlasí. 
o Dozorčí rada požaduje informace o plnění rozpočtu každý ¼ rok 
o Personální audit – předseda DR bude pozván na schůzku k auditu 
o Sekretariát rozešle zápis z DR e-mailem členům P 
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 M. Kašpar znovu požaduje urychlit jednání P ČMKU a žádá členy P ČMKU, aby byli k jednání dobře připraveni 
 

 Tajemnice informovala P ČMKU o práci sekretariátu a plemenné knihy za 1. pololetí 2011 

Statistika za 1. pololetí 2011  

šampioni 

JCH 541 

CHČR 1346 

GCH 239 

VCH 92 

CHP 15 

DCH 2 

ICH 236 

PK 

chovatelů                  1427 

vystaveno PP 7392 

přeregistrace 1278 

importy 260 

exporty 1264 

CHS 
CHS změny 160 

CHS schválené 734 

 
 

 100 let výročí FCI + Světový šampion šampionů 12. 11. 2011 v Bruselu – zúčastní se MVDr. L. Široký, 
předseda navrhuje účast místopředsedy M. Václavíka a předsedkyně propagační komise K. Vaníčkové.  
Ing. Lysák navrhl účast vedení Unie, tedy předsedy a obou místopředsedů. Hlasování o návrhu ing. Lysáka:  

  Pro:  MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, Ing. R. Lysák. 
 Zdržela se:  I. Nováková, navrhla pouze 2 účastníky, o tomto návrhu se nehlasovalo 

 

 M. Václavík: M. Václavík navrhl, aby všechny podklady pro P ČMKU byly odesílány najednou, tedy i materiály 
pana předsedy, který je pošle tajemnici a ona pak se všemi ostatními materiály najednou členům P ČMKU. 
 

 M. Václavík: Informoval P ČMKU o rozhodčích, kteří slíbili účast na více akcích v jednom termínu – 
předjedná nejprve předseda Komise pro rozhodčí s tajemnicí ČMKU   

 
 

 

USNESENÍ 
  
 
 
36/08/11 Zadávání CACIT akcí ČMKJ a zpracování výsledků CACIT akcí ČMKJ se bude předávat na sekretariát 
  ČMKU na předepsaných formulářích Excel. 
 
37/08/11 P ČMKU schválilo zápisy variety miniaturní bulteriér prostřednictvím Klubu anglického   
  bullterriera, který plemeno řádně zastřešuje. Číselnou řadu povede PK1, PP pro vrhy zapsané  
  prostřednictvím KABT bude vystavovat PK2.     
38/08/11 P ČMKU odebírá tituly BOJ, které nebyly zadané v souladu s Výstavním řádem (Krajská výstava  
  KCHMPP, 29. 5. 2011 Dětřichov) 
 
39/08/11 P ČMKU schvaluje pořádání Světového mistrovství záchranářských psů – družstev v r. 2012 v ČR,  
  pořádáním pověřuje SZBK ČR 
 
40/08/11 P ČMKU schvaluje zastřešení nově importovaného plemene brazilský teriér prostřednictvím  
  Klubu chovatelů teriérů, číselnou řadu povede PK3. 
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41/08/11 P ČMKU schvaluje dotaci na MČR v pullingu ve výši 3000,- Kč, splatné proti faktuře a dále souhlasí 
  se zápisy výsledků z této akce do PP. 
 
42/08/11 P ČMKU schvaluje o výjimku z Řádu pro jmenování rozhodčích pro Ing. R. Lysáka – chovatelská  
  stanice je vedena na manželku žadatele 
 
43/08/11 P ČMKU schvaluje žádost o adventní výstavu (KV s CAC, bez Klubového vítěze) Klub Anglický  
  špringršpaněl 10.12.2011 v Jistebníku 
 
44/08/11 P ČMKU schvaluje předpis dotací (usn. 140/11/09) i pro další období až do odvolání. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
45/08/11 P ČMKU schvaluje s okamžitou platností následující úpravy v Řádu pro jmenování rozhodčích: 

1) Čl. III, bod f) Doporučující klub navrhuje, u kterých mezinárodních rozhodčích a na kterých 
výstavách případně bonitacích (min. 2x se zadáváním  CAC), může čekatel hospitovat, návrh 
podléhá schválení KR. Pokud klub rozhodčí nenavrhne, určí KR. 

2) Přijímací zkouška – vyjmout poslední větu 
3) Čl. IV, bod c) Současně lze rozšiřovat aprobace maximálně na 3 plemena. P ČMKU může udělit 

na návrh klubu nebo KR výjimku (vždy individuálně). 
4) Čl. IV, bod d) doplnit poslední větu: Výjimku může udělit P ČMKU na návrh KR. 
5) Čl. IV, bod g) doplnit poslední větu: Výjimku může udělit P ČMKU na návrh KR. 

 
46/08/11 Pokud bude českému rezidentovi vydán certifikát jinou národní organizací, je třeba, aby se ČMKU  
  obrátila na zemi, kde se akce konala a vyžádala si informace. Konečný oficiální dokument musí  
  být vydán ČMKU. 
 
47/08/11 P ČMKU jednomyslně schvaluje předloženou investici do funkcionality slučování dat v programu  
  Dogoffice a vyplacení zálohy ve výši 50% předpokládané částky programátorovi. 
 
48/08/11 P ČMKU schvaluje s okamžitou platností směrnice o pracovních cestách. Tímto se ruší všechna  
  dřívější ustanovení. 
 
 
 
 
Zasedání ukončeno:   18:45 
Příští zasedání: 29. 9. 2011 od 10:00 
Zapsala:    Ivana Jarošová 
Za správnost:   MVDr. L. Široký   
 
 

obligatorní komise FCI 5 000,00 standardně 

Mistrovství světa 10 000,00 max. 

Mistrovství Evropy 8 000,00 max. 

Reprezentace v JH – EV, SV 5 000,00 max. 

Reprezentace v JH - Crufts 5 000,00 max. 

Světové a evropské výstavy ch.klubů v ČR 5 000,00 max. 


