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Zápis č. 9 
Z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie dne 26.10.2011 

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

Uchytil od 9:20, J. Kudrnáčová od 9:30 
DR: H. Matějeková 
 
Program: 
1. Kontrola zápisu 
2. Zprávy z komisí  
3. Došlá pošta 
4. Směrnice ČMKU  
5. Různé 
6. Personální audit – přesunut na příští jednání 
 
 
 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání 

 

 Personální audit – bude samostatným bodem příštího jednání  

 ad Usnesení z XI. VH č. 4: Směrnice pro přijímání nových členů – samostatný bod  
 
Evropská výstava 2014:  
 
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). Jednání s BVV probíhá, dosud nebyly dodány podklady k propočtu. 
MVDr. L. Široký rozešle kalkulaci členům P ČMKU. 
 
 
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 11/11. Úkol trvá. 
  
Rozpis činností – vypracoval MVDr. L. Široký, připraveno, je třeba doplnit jména a termíny. 
 
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. Úkol trvá.  
 
Rozhodčí na Evropskou výstavu: Kluby podají návrhy bez souhlasu rozhodčího, ČMKU bude při výběru rozhodčího 
přihlížet k návrhu klubu. Sekretariát odešle neprodleně výzvu klubům. 
 
Základní normativy pro jmenování všech rozhodčích z výkonu za všechny činnosti, jejichž výsledky se psům zapisují 
do PP psů nebo výkonnostních knih – A. Karban informoval P ČMKU o systému rozhodčích ČMKJ a KJČR pro 
posuzování v zahraničí: 
ČMKJ – deleguje rozhodčí na CACT a CACIT; všichni rozhodčí mohou posuzovat akce v zahraničí, plánována nová 
směrnice od r. 2013 
Rozhodčí pro pasení – všichni rozhodčí mohou posuzovat akce v zahraničí, nová směrnice bude vytvořena v tomto 
roce 
A. Karban si vybere 2 spolupracovníky a bude se této problematice dále věnovat 
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Ve věci možné změny smlouvy o  webhostingu, tzn. za stávající cenu lepší služby a garance, P ČMKU doporučuje 
pokračovat v jednání.  
Dodáno shrnutí nákladů na Dogoffice od započetí vývoje. 
 
Chovné podmínky – Všechny kluby dodaly, úkol ukončen.  

 
Ekonomika 

 Možnost proplácení cestovních náhrad musí být stanovena v uzavřené DPP. Tuto problematiku dle platných 
zákonů ověří Ing. R. Fiala, úkol trvá. I. Jarošová zkontaktuje účetní s dotazem na konkrétní ustanovení 
zákona. Ekonomická komise připraví návrh. 

 

 Vypsáno výběrové řízení na pozice:  

 Účetní – účetnictví, mzdy 

 Finanční poradce – kontrola  
Výběrové řízení bylo uzavřeno 30. 9. 2011 
Výběru se zúčastní: MVDr. L. Široký, M. Václavík, Ing. J. Kubeš, I. Nováková, Ing. D. Juřicová, I. Jarošová + 
zástupce DR dle rozhodnutí DR 

  

 Dozorčí rada se opakovaně věnovala případu manželů Bajerových. Dozorčí rada konstatuje, že manželé 
Bajerovi svou činností poškozují jméno ČMKU a doporučuje P ČMKU, aby byl pozastaven zápis štěňat na 
chovatelské stanice manželů Bajerových (of Bajer a z Máchova kraje).  

 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 pozastavuje zápis štěňat na chovatelské stanice of Bajer a z Máchova kraje až do odvolání. 

 
7/8/11 Zpráva z NVP v Mladé Boleslavi s podaným protestem – protest zamítnut, protestovat proti rozhodnutí 
 rozhodčího nelze. Protest se týkal ocenění psa s chybějícími zuby vystaveného ve třídě šampionů. T. 
 Novotná svůj postup zdůvodnila tím, že absence zubů byla doložena lékařským potvrzením o úrazu.   
 P ČMKU bere toto zdůvodnění na vědomí.  
  

 M. Václavík informoval P ČMKU o rozhodčích, kteří slíbili účast na více akcích v jednom termínu – M. 
Václavík seznámil P ČMKU s vyjádřeními rozhodčích, kteří přislíbili účast na více akcí v jednom termínu. 
Všichni oslovení rozhodčí se omluvili. P ČMKU konstatuje, že nelze přislíbit více akcí a následně se z jedné 
akce omluvit - bude jedním z podkladů k nové směrnici pro delegování rozhodčích.  

 

 M. Václavík žádá P ČMKU o schůzku s pořádajícími organizacemi MV a NV + předsedou VK. Schůzka je 
plánována na čtvrtek 1.12.2011. Cestovné zástupců pořadatelů nehradí ČMKU, bude nákladem pořádajících 
organizací.  
P ČMKU souhlasí. 

 
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. A. Karban informoval, že případ byl ČKS projednán, závěr 
 zatím není k dispozici. J. Kudrnáčová předá A. Karbanovi další materiály k případu. Úkol trvá. 
 

 Usnesení č. 21 XI. VH – Jednací a Volební řád VH vyvěsit do konce roku, připraví MVDr. L. Široký a tajemnice, 
projednat s právníkem ČMKU. 

 
 
 

2. Zprávy z komisí 
 

Komise pro rozhodčí 
11.12.2011 proběhne školení rozhodčích na junior handling s praktickou ukázkou (proplacení cestovného pro 
předvádějícího)  
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3. 11. 2011 zasedání Komise pro rozhodčí, pozvaná p. Hrdličková a p. Studýnka 
Schváleno jednomyslně 
 
Návrh Komise pro rozhodčí na rozšiřování aprobací:  
J. Jindřichovská – welššpringršpaněl, německý křepelák, clumber španěl 
V. Kučerová Chrpová - saluka, irský vlkodav, pudl 
T. Maślanka – velký hrubosrstý vendéeský baset 
Pro: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák, I. Nováková, B. Uchytil   
Nepřítomen: A. Karban 
 
Zajistit doplnění evropské databáze rozhodčích FCI, bude zkontrolováno na příštím jednání P ČMKU,  
zodpovídá: Sekretariát  
 
Sekretariát vyžádá zprávu ze školení v Leeuwardenu (NL), do týdne rozešle členům P ČMKU. 

 

Zpráva z CdL komise pro chrty FCI dne 2. 9. 2011     PŘÍLOHA 1 
přednesl MVDr. S. Chrpa.  
P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek na cestu lze proplatit. 
 
MVDr. S. Chrpa žádá o oficiální překlad dostihového řádu a nových titulů, který bude schválen předsednictvem FCI 
(ČMKU obdrží oběžníkem). P ČMKU souhlasí.  
 

Zápis ze zasedání DaCK 8. 10. 2011       PŘÍLOHA 2 
přednesl MVDr. S. Chrpa    
P ČMKU žádá doplnit do zápisu jména adeptů  
Plánované setkání DaCk s chovatelskými kluby pro plemena chrtů a příbuzných plemen – MVDr. S. Chrpa navrhuje 
19. 11. 2011 v zasedací místnosti ČMKU. 
P ČMKU jednomyslně schvaluje zápis i schůzku. 
 

Zápis z Ekonomické komise dne 12. 10. 2011     PŘÍLOHA 3 
Podklady na účetní vyžádá I. Jarošová, budou předány do 15.11.2011  
Inventarizační komise: Ing. J. Kubeš, H. Matějeková, I. Jarošová, Ing. D. Juřicová   
Schváleno jednomyslně 
 
P ČMKU žádá p. účetní o koncept DP do konce roku 2011 – odhad za měsíce 10-12 dle r. 2010 
 

Výstavní komise ze dne 19. 10. 2011      PŘÍLOHA 4 
Bod 3)c) P ČMKU neschvaluje návrh Výstavní komise.  
P ČMKU schvaluje jednomyslně výstava neuznaných plemen nad rámec KV a SV konanou 22.9.2012. Důvodem je 
zájem o propagaci českých neuznaných plemen. 
 
Národní certifikáty: působnost NC zohlednit v pověření k výstavám. 
Zápis schválen jednomyslně mimo bodu 3)c) viz výše. 
 

Zápis ze zasedání Komise pro pracovní plemena FCI 12. 9. 2011    PŘÍLOHA 5 
P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek na cestu lze proplatit. 
 
 
 

3. Došlá pošta 
 
14/8/11  Žádost o výjimku v počtu odchovaných vrhů – Jan Homola, slovenský kopov 
  Pro: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, Ing. R. Lysák, I. Nováková, B. 
  Uchytil   
  Nepřítomna: J. Kudrnáčová 
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  Výjimka byla schválena. 
 
1/10/11  Žádost ČMKJ o schválení CACIT akcí na rok 2012 
  Pro: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, Ing. R. Lysák, I. Nováková, B. 
  Uchytil   
  Nepřítomna: J. Kudrnáčová  
  Podléhá schválení FCI 
 
 
 

4. Směrnice ČMKU 
 
Výstavní řád         PŘÍLOHA 6 
Schválen jednomyslně s platností od 1. 1. 2012 
 
Směrnice k vystavování exportních PP 
Bod 3) Exportní průkaz původu může v úřední na ČMKU osobně vyřídit i jiná osoba než chovatel, případně český 
majitel (viz bod 1), mající stejnou adresu jako žadatel o vývoz (např. manžel, druh…), tedy i osoba blízká dle 
občanského zákoníku § 116. 
Bod 7) Kompletní seznamy jsou vedené v jednom elektronickém formuláři a jsou přístupné k nahlédnutí všem osobám 
zodpovědným za zpracování této agendy. 
 
Pro: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, A. Karban, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák, I. Nováková, B. Uchytil   
Nepřítomen: M. Václavík  
 
Směrnice pro registraci chovatelských stanic 
Bod 3) Všechny CHS musí být mezinárodně registrovány. O mezinárodní chránění názvu CHS se žádá na rejstříku CHS 
ČMKU. Název musí být schválen Mezinárodním registrem CHS FCI v Belgii. 
 
Pro: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, A. Karban, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák, I. Nováková, B. Uchytil   
Nepřítomen: M. Václavík  
 
Směrnice pro vydávání tetovacích a zápisových čísel 
Bod 6) Žádost o čísla musí být doručena příslušnému pracovišti plemenné knihy nejpozději mezi 3. – 4. týdnem věku 
štěňat. V tomto termínu je třeba požádat o zápisová čísla i v případě, že celý vrh bude označen čipem (žádost je 
zároveň dokladem pro evidenci vrhu na plemenné knize).  Vrhům starším než 6 týdnů lze čísla vydat pouze výjimečně, 
a to pouze z doložených důvodů.  
 
Schválena jednomyslně 
 
Směrnice pro označování štěňat  
Název: Směrnice pro označování štěňat ČMKU 
Bod 1) S platností ode dne 1.1.1996  musí  být všechna štěňata zapisovaná v rámci plemenné knihy ČMKU označena 
nejméně jedním z níže uvedených způsobů… 
Bod 5) V případě nezbytného přetetování (příp. čipování, je-li tetování nečitelné) je nutné uvést do PP provedenou 
změnu nebo úpravu. Podmínky pro přetetování/přečipování stanoví chovatelský klub ve spolupráci s příslušnou 
plemennou knihou. 

 
Pro: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák, I. Nováková, B. Uchytil   
Nepřítomen: M. Kašpar  
 
Kompetenční řád 
Schválen jednomyslně 
 
Spisová a skartační směrnice 
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Schválena jednomyslně 
 
Směrnice pro řízení dokumentů  
Schválena jednomyslně 
 
Seznam zodpovědných osob 
Schválen jednomyslně 
 
Mzdová směrnice 
k jednání doplnit přehled tržeb za poslední 3 roky a prognózu. 
 
15:30 odchází B. Uchytil  
 
Směrnice, kterou se upravují pravidla pro uznání subjektů provádějících svou činnost v rámci ČMKU 
přednesla Bc. V. Tichá  
Bc. V. Tichá upraví text návrhu. Dle doporučení Dozorčí rady bude návrh textu směrnice (s doložením Stanov ČMKU, 
Chovatelského řádu FCI, Zápisního řádu ČMKU a důvodové zprávy) zkonzultován s několika právníky.   
ČMKU děkuje všem, kteří spolupracovali při tvorbě připomínkovaných směrnic. 
 
16:10 odchází M. Kašpar  
 
 

5. Různé 
 Seminář pro rozhodčí k novému zkušebnímu řádu IPO organizovaný FCI se koná 9. -11. 12.2011 – Po dohodě 

ČKS a MSKS vyšle ČKS 2 zástupce za pracovní plemena. ČMKU uhradí náklady školení.  
Pro: MVDr. L. Široký, Ing. R. Lysák, Ing. J. Kubeš, I. Nováková, A. Karban, J. Kudrnáčová  
Zdržel se: M. Václavík  
 
 

 Bc. V. Tichá navrhuje, aby byl řád pro udělování Šampiona ČMKU pro neuznaná a prozatímně uznaná 
plemena změněn (CAC ČMKU na MVP udělovat nejlepšímu psovi a nejlepší feně z konkurence dospělých). 

 Pro navrženou změnu: Ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová 
 Proti: MVDr. L. Široký, A. Karban, Ing. J. Kubeš, I. Nováková 
 Zdržel se: M. Václavík  
 

16:45 odchází J. Kudrnáčová  
 

 P ČMKU jednomyslně schvaluje výjimku při inseminací:  
 Výmarský ohař, fena D’Laila Siruus Nova Af Fala Love‘a (ČLP/VOK/6896) x pes Win’Weim It’s My Grey Goose 
 (AKC SR42607802)   

 Krytí musí být v souladu se všemi předpisy příslušných chovatelských klubů a ČMKU. 
 

 

Informace z Dozorčí rady 
 

1) Usnesení 10 z XI. VH ČMKU - DR zkontrolovala a konstatuje, že ve věci tohoto usnesení P ČMKU zatím 
nebyly učiněny žádné kroky. DR doporučuje P ČMKU, aby určilo zodpovědnou osobu z řad členů P ČMKU, 
která se začne neprodleně tímto usnesením zabývat. 
P ČMKU určuje jako osobu zodpovědnou za toto usnesení předsedu ČMKU.  

2) DR ČMKU v souvislosti s výsledkem šetření pozastavuje rozhodnutí P ČMKU ze dne 14.2.2011 dle článku 
5.18 b) Stanov ČMKU (Neudělení 1. výkonnostní třídy pro MgA et MgA Sudu). Zároveň doporučuje 
Prezidiu SZBK ČR, aby neprodleně udělilo 1. VT p. Sudovi, a to podle splněných platných podmínek 
v době podání žádosti. 
P ČMKU bere na vědomí a vyčká vyjádření SZBK ČR. 
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USNESENÍ 
  
51/10/11 Subjekty musí důsledně informovat ČMKU o zadaných CACT (viz zápis z P ČMKU č. 38).  
52/10/11 P ČMKU pozastavuje zápis štěňat na chovatelské stanice of Bajer a z Máchova kraje až do odvolání. 
53/10/11 P ČMKU schvaluje nový Výstavní řád s platností od 1. 1. 2012. 
54/10/11 P ČMKU schvaluje navržené změny v těchto směrnicích: 
  Směrnice k vystavování exportních PP 
  Směrnice pro registraci chovatelských stanic 
  Směrnice pro vydávání tetovacích a zápisových čísel 
  Směrnice pro označování štěňat  
  Kompetenční řád 
  Spisová a skartační směrnice 
  Seznam zodpovědných osob 
  Směrnice pro řízení dokumentů  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Zasedání ukončeno:   17:15 
Příští zasedání: 8. 12. 2011 od 9:00 
Zapsala:    Ivana Jarošová 
Za správnost:   MVDr. L. Široký   
 
 


