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Zápis č. 8 
Z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie dne 29.9.2011 

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

9:50, B. Uchytil od 9:50 
Omluven:  Ing. J. Kubeš 
DR: Ing. R. Fiala  
 H. Matějeková 
 
Program: 
1. Kontrola zápisu 
2. Ekonomika a směrnice ČMKU  
3. Zprávy z komisí 
4. Došlá pošta 
5. Různé 
 
 

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

 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání 
 

Kluby pro plemeno anglický špringršpaněl, jednotné chovné podmínky – 21. 9. 2011 proběhla schůzka mezi oběma 
kluby, na které byla podepsána dohoda o jednotných chovných podmínkách. Dohoda vejde v platnost 1. 1. 2012. 
Ukončeno. 

 

 Personální audit – Ing. Svojšová na schůzce konané 21. 9. 2011 předala závěrečnou zprávu. M. Kašpar navrhuje, 
aby si každý člen P ČMKU do příště připravil svoje připomínky, které se na příštím zasedání P ČMKU projednají. 
Náměty budou členové P ČMKU zasílat na maily M. Kašpara a Ing. R. Lysáka, kteří zpracují sumář pro následující 
jednání. P ČMKU souhlasí. 
 

ad Usnesení z XI. VH č. 4:  
Připomínkování směrnice pro přijímání nových členů bude ukončeno 30. 9. 2011. Bc. V. Tichá rozešle připomínky 
zapracované do směrnice P ČMKU. Konzultace s právníkem ČMKU, případně pozvat právníka na jednání.  
 
Evropská výstava 2014:  
Přípravné práce probíhají. 
Předseda vstoupí v jednání s BVV  a připraví předběžný rozpočet a varianty při pronajmutí na  3 dny a 4 dny (za 
předpokladu např. 10 tisíc psů, 20 tisíc psů). 
 
Bude vybrán webmaster (zajistí předsedkyně propagační komise, o výsledku bude informovat MVDr. L. Široký 
v průběhu následujícího týdne P ČMKU), web EV bude spuštěn do konce 10/11. I. Nováková doporučuje, aby web  
spolupracoval s Dogoffice. 
 
Rozpis činností – do příštího zasedání vypracuje MVDr. L. Široký, úkol trvá 
 
Speciální výstavy: Kluby budou osloveny s dotazem, zda budou mít zájem pořádat speciální výstavy při EV ve své 
režii. MVDr. L. Široký zajistí předpokládaný rozpočet. Jednalo by se o 1 mimořádnou speciální výstavu navíc, nemusí 
být.  
Pro: B. Uchytil, Ing. R. Lysák, M. Václavík, MVDr. L. Široký, M. Kašpar  
Zdrželi se a proti – nehlasovalo se. Návrh byl přijat nadpoloviční většinou. 
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Rozhodčí na Evropskou výstavu: Kluby podají návrhy bez souhlasu rozhodčího, ČMKU bude při výběru rozhodčího 
přihlížet k návrhu klubu. Sekretariát odešle výzvu klubům po nacenění finančních možností pronájmu pro speciální 
výstavy. MVDr. L. Široký se do 15.10 2011 spojí s pronajímatelem a rozešle kalkulaci členům P ČMKU.  
 
P ČMKU schválilo na předešlém zasedání udělení šampiona ČR na základě 2x CAC v rámci akcí spojených s EV, 1 CAC 
musí být z EV. P ČMKU rozšiřuje tuto možnost na všechny typy šampionů ČR (junior, veterán, grand).  
Schváleno jednomyslně. 
 
Oběžníky FCI – průběžně vyvěšovány, ukončeno.  

 
2/4/11 Českomoravská kynologická jednota – žádost o CACT, CACIT. Akce CACIT byly bez výhrad schváleny FCI, 
ukončeno. 
 
Národní certifikáty (NC) pro chrty sk. X FCI – Vzhledem k opakujícím se dotazům P ČMKU sděluje: Pokud byl NC 
vystaven před schválením změny Národního dostihového řádu, zůstává nadále v platnosti, ale od 1.7.2010 
v návaznosti na platnou směrnici o certifikátech a v souladu s výstavním řádem ČMKU neopravňuje psa k účasti ve 
třídě pracovní na výstavách všech typů. 
Pro:  MVDr. L. Široký, A. Karban, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, I. Nováková, B. Uchytil   
Zdrželi se:  Ing. R. Lysák, M. Václavík  
 
Základní normativy pro jmenování všech rozhodčích z výkonu za všechny činnosti, jejichž výsledky se psům zapisují 
do PP psů nebo výkonnostních knih – Revizi došlých dokumentů provedl garant za výcvik. A. Karban informoval, že 
byla uzavřena dohoda mezi ČKS  a MSKS o sjednocení základních jmenování rozhodčích, příprava platnosti od 1. 1. 
2012, úkol pokračuje.  
 
Subjekty musí důsledně informovat ČMKU o zadaných CACT (viz zápis z P ČMKU č. 38). 
 
Ve věci možné změny smlouvy o  webhostingu, tzn. za stávající cenu lepší služby a garance, P ČMKU doporučuje 
pokračovat v jednání.  
M. Kašpar navrhuje shrnout bodově současný stav Dogoffice včetně nákladů od započetí vývoje a zobrazit prognózu 
do budoucna, zajistí: Tajemnice  
 

 Chovné podmínky pro zastřešená plemena plemenné knize č. 1 
Na zaslané výzvy k dodání chovných podmínek dosud nereagovaly tyto kluby: 

o Klub ruských a asijských ovčáckých psů 
o Českomoravský klub chovatelů maltézských a boloňských psíků 
o Klub chovatelů collií a sheltií 

 
Klub chovatelů bišonků byl chybně uveden v předchozím seznamu klubů, které chovné podmínky nedodaly, 
materiály Klubu chovatelů bišonků jsou v pořádku.  
Kluby byly naposledy vyzvány doporučeným dopisem, pokud chovné podmínky nedoloží, od 1.11.2011 jim 
bude dočasně pozastaveno poskytování servisu plemenné knihy.  
 

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

 Revize Výstavního řádu byly předloženy. Říjnové zasedání P ČMKU se bude věnovat výhradně úpravám 
normativů.  

 
Ekonomika 

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

 

 Vypsáno výběrové řízení na pozice:  
- Účetní – účetnictví, mzdy 
- Finanční poradce – kontrola  
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Výběrové řízení bude ukončeno 30. 9. 2011 
  

ad Zápis z Komise pro rozhodčí konané dne 4. 8. 2011   
Bod 8 – skupinové rozšiřování - pro jednotlivé skupiny byli určeni tito garanti: 
1 – M. Václavík 
2 – V. Adlt 
3 – Bc. V. Tichá  
5 – M. Václavík 
6 – J. Němec 
7 – J. Němec 
8 – M. Kašpar  
9 – Z. Jílková 
 
Dozorčí rada navrhla pozvat manželé Bajerovy na zasedání P a informovat je o stížnostech, které na jejich 
kynologické obchodní aktivity přicházejí. Manželé Bajerovi se ze schůzky omluvili a zaslali elektronicky vyjádření.  
Dozorčí rada se bude případu dále věnovat. 

 
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, úkol trvá.  
  

 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, úkol trvá. 

 
 

2. Zprávy z komisí 
 

Rada plemenných knih dne 19.9.2011    PŘÍLOHA 1   
Schváleno jednomyslně 
 

Komise pro rozhodčí – rozšiřovací zkoušky 
 

příjmení jméno plemeno prospěl/neprospěl 

Karban Antonín grónský pes prospěl 

Maślanka, MUDr. Tadeáš alpský jezevčíkovitý brakýř prospěl 

Drožová Jaroslava pražský krysařík prospěla 

Vojáčková Hana australský silky teriér prospěla 

Potůčková Ilona americký bezsrstý teriér prospěla 

Černohubová, Ing Iva švýcarský honič prospěla 

Tichá, Bc. Vladimíra belgický grifonek prospěla 

    bruselský grifonek prospěla 

    brabantík prospěla 

Kukla Ladislav beauceron prospěl 

    argentinská doga prospěl 

    slovenský čuvač prospěl 

Frnčová Lenka zlatý retriever prospěla 

    labradorský retriever prospěla 

    flat coated retriever prospěla 

Ovesná, RNDr. Jaroslava norwich teriér prospěla 

    norfolk teriér prospěla 

    welsh teriér prospěla 

Jandová Jiřina velký švýcarský salašnický pes prospěla 

    appenzelský salašnický pes prospěla 
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    entlebušský salašnický pes prospěla 

Kunfalvi Hana pointr prospěla 

    německý krátkosrstý ohař prospěla 

Fairaislová Lenka knírač malý prospěla 

    knírač střední prospěla 

    knírač velký prospěla 

Durasová Eva velký švýcarský salašnický pes neprospěla 

    appenzelský salašnický pes neprospěla 

    bernský salašnický pes prospěla 

Nováková Iveta bílý švýcarský ovčák prospěla 

Marek Jaroslav bernský salašnický pes omluven 

    tibetská doga   

    podhalaňský ovčák   

Buba Petr irský setr omluven 

    anglický setr   

    gordon setr   

 
P ČMKU jednomyslně schvaluje rozšíření aprobací rozhodčích, kteří ve zkoušce prospěli. 
 

Zpráva ze zasedání Evropské sekce v Leeuwardenu (NL)   PŘÍLOHA 2 
P ČMKU bere na vědomí 
 

Zpráva  z komise FCI pro retrívry     PŘÍLOHA 3 
P ČMKU bere na vědomí 
 
 

Informace z Dozorčí rady 
o Ing. R. Fiala informoval o plánu činnosti DR 
o Stížnost na DuoCACIB – Dozorčí rada souhlasí s navrženými doporučeními Výstavní komise. 
o Kontrola řízení dokumentace – Dozorčí rada zašle zprávu k opatřením ke směrnicím 

 
 

3. Došlá pošta 
 

1/9/11 Stížnost na činnost KCHMPP v rozporu se stanovami – ve stížnosti není uvedeno, zda byl klub osloven a zda 
 stěžovatelka již vyčerpala všechny zákonné postupy v rámci klubu (Revizní komise KCHMPP) - materiál  bude 
 předán KCHMPP k prošetření. 
 
2/9/11 Stížnost na jednání poradce chovu, chovatelské komise a předsednictvo Beauceron klubu – P ČMKU 
 předává  stížnost zástupci za kluby Českého kynologického svazu A. Karbanovi a Dozorčí radě ČMKU. P ČMKU 
 žádá ČKS a DR ČMKU, aby se k případu vyjádřili.  
 M. Václavík vznesl dotaz, zda byla podána zpráva z výstavy Beauceron klubu, kde bylo řešeno nevhodné 
 chování - sekretariát dohledá a případně přidá k předaným materiálům. 
 
3/9/11  Stížnost na chybné zařazení feny na klubové výstavě Saluki klubu – na vědomí 
 P ČMKU bere na vědomí, bude řešit Výstavní komise  
 
4/9/11 Žádost o poskytnutí dotace na Mistrovství MSKS – Ing. R. Fiala žádost stahuje.  
 
5/9/11  P ČMKU jednomyslně schvaluje tyto výjimky při inseminací:  

o  Pudl velký bílý, fena Aimée Crystal Swan (CMKU/P/15778/-08/08) x pes Allure Ormar No Regrets 
 (PR08721301, Kanada)  

o  Barzoj, fena  Cor CaroliRoyal Lily (CMKU/B/2885/09) x pes Teine Fiddel at Tarassov (Švédsko) 
 Krytí musí být v souladu se všemi předpisy příslušných chovatelských klubů a ČMKU. 
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6/9/11 Dotaz na chov jedinců bez PP produkovaných chovatelem s registrovanou chovatelskou stanicí – 
 chovatelka sama na svých webových stránkách informuje, že chov štěňat s PP ukončila. P ČMKU z těchto 
 důvodů zastavuje zápis na chovatelskou stanici SVIT ALKONU až do odvolání. 
 Schváleno jednomyslně 
 
 

4. Různé 
- Usnesení č. 21 XI. VH – Jednací a Volební řád VH vyvěsit do konce roku, připraví MVDr. L. Široký a tajemnice, 

projednat s právníkem ČMKU  
 

- Mzdová směrnice – návrh k dalšímu jednání, bude předmětem jednání o personálním auditu 
 

- Eukanuba World Dog Show – za ČR se zúčastní M. Kupicová s maltézským psíkem 
Zasedání: FCI hradí ubytování a část letenky, doplatek hradí ČMKU. Za ČMKU se zúčastní předseda ČMKU  
Schváleno jednomyslně 
 

- J. Kudrnáčová se při hlasování o Bodu 8 zápisu z Komise pro rozhodčí konané dne 4. 8. 2011 (minulé jednání 
z P ČMKU z 25. 8. 2011) zdržela hlasování týkající se o hromadného povolení výjimek k rozšiřování v plném 
rozsahu. 
 

USNESENÍ 
  
 
 
49/09/11 P ČMKU schvaluje toto rozšíření aprobací: 
 

příjmení jméno plemeno 

Karban Antonín grónský pes 

Maślanka, MUDr. Tadeáš alpský jezevčíkovitý brakýř 

Drožová Jaroslava pražský krysařík 

Vojáčková Hana australský silky teriér 

Potůčková Ilona americký bezsrstý teriér 

Černohubová, Ing Iva švýcarský honič 

Tichá, Bc. Vladimíra belgický grifonek 

    bruselský grifonek 

    brabantík 

Kukla Ladislav beauceron 

    argentinská doga 

    slovenský čuvač 

Frnčová Lenka zlatý retriever 

    labradorský retriever 

    flat coated retriever 

Ovesná, RNDr. Jaroslava norwich teriér 

    norfolk teriér 

    welsh teriér 

Jandová Jiřina velký švýcarský salašnický pes 

    appenzelský salašnický pes 

    entlebušský salašnický pes 

Kunfalvi Hana pointr 

    německý krátkosrstý ohař 

Fairaislová Lenka knírač malý 

    knírač střední 
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    knírač velký 

Durasová Eva bernský salašnický pes 

Nováková Iveta bílý švýcarský ovčák 

 
50/09/11 P ČMKU zastavuje zápisy štěňat na chovatelskou stanici SVIT ALKONU do odvolání 
 
 
 
 
 
 
Zasedání ukončeno:   15:15 
Příští zasedání: 26. 10. 2011 od 9:00 
Zapsala:    Ivana Jarošová 
Za správnost:   MVDr. L. Široký   
 
 


