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Zápis č. 10 
Z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU)  

dne 8. 12. 2011, ČMKU, Praha 7 
 
Přítomni:  
P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Kašpar, A. Karban, M. Václavík, I. Nováková, J. Kudrnáčová, Ing. R. 

Lysák od 11:40  
Omluven:  B. Uchytil  
DR: Ing. R. Fiala  
Tisková mluvčí: Bc. V. Tichá  
Pozvaná:  Ing. D. Juřicová, předsedkyně Ekonomické komise  
 
 
Program: 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 

2. Zprávy z komisí ČMKU 

3. Směrnice ČMKU 

4. Audit ČMKU  

5. Došlá pošta 

6. Různé 

 
Návrh MVDr. L. Širokého na změnu programu: 

1. Rozpočet 
2. Personální audit  
3. Směrnice ČMKU  
4. Zprávy z komisí  
5. Došlá pošta 
6. Různé 
7. Kontrola zápisu z minulého zasedání 

Změna schválena jednomyslně. 
 
 
Zprávy z Dozorčí rady 

 Dozorčí rada žádá P ČMKU o informaci o stavu plnění usnesení č. 10 XI. VH ČMKU - P ČMKU informovalo DR, 
že na návrhu pro ÚKOZ se pracuje. DR bude dále průběžně informována. 

 Dozorčí rada žádá P ČMKU o prověření účelu tří konkrétních cest s vyplacenými cestovními náhradami 

 Dozorčí rada předala P ČMKU doporučení k využití výsledků personálnímu auditu  

 Dotaz na formu proplácení cestovních náhrad je řešen legislativní cestou. 
 
 

1. Rozpočet 

S navrženým rozpočtem na rok 2012 seznámila P ČMKU předsedkyně Ekonomické komise Ing. D. Juřicová.  
Ekonomická komise se dotázala na rozpočtovanou položku auditu hospodaření navrženou DR – DR objasnila, že audit 
by byl požadován pouze po předchozí konzultaci s P ČMKU a Ekonomickou komisí na základě předem určených 
kritérií.  
Do konce března 2012 musí být znám hospodářský výsledek akce DuoCACIB.  

 
11:30 odchází Ing. R. Fiala  
 

Pohledávky (faktury) neuhrazené do 3 měsíců hlásit P ČMKU.  
Ing. D. Juřicová informovala P ČMKU, že významnou položku v rozpočtu tvoří cestovní náhrady. Navrhuje snížit 
náhrady na 1 km nebo důsledně zvažovat účelnost jednotlivých cest.  
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I. Nováková doporučuje prověřit účelnost cest – do příštího P ČMKU si zástupci jednotlivých středisek připraví rozbor 
plánovaných cest na příští rok. 
Schváleno jednomyslně 
 
Ing. D. Juřicová navrhuje provést inventuru 20. 12. 2011. K tomuto datu je třeba vyžádat uzávěrku, zajistí tajemnice 
P ČMKU souhlasí. 
 
Výběrové řízení na pozici účetní/účetního – dne 8. 12. 2011 byli pozváni k jednání 4 účastníky, kteří postoupili do 
druhého kola výběrového řízení. Pracovní skupina pověřená výběrovým řízením po zvážení předložených materiálů 
doporučuje P ČMKU uzavřít mandátní smlouvu s firmou Arin Services s.r.o. 
Schválena jednomyslně. 
Tajemnice vyrozumí neprodleně všechny účastníky výběrového řízení a vejde v kontakt s vítěznou firmou. Zároveň 
osloví zájemce o daňové poradenství s žádostí o cenovou nabídku. Jejich zástupci budou pozváni před zasedáním 
příštího P ČMKU k osobnímu pohovoru.  
Schváleno jednomyslně 

 
 

2. Personální audit  

 

 P ČMKU vzalo na vědomí doporučení Dozorčí rady. 

 M. Václavík vznesl dotazy a připomínky: 

- zda je vhodná a přínosná práce z domova pro ČMKU 

- řešit práci tajemníka - dle auditora nemá kapacitu pro výkon manažerské činnosti - zvážit proškolení 

- navrhuje přerozdělit činnost jednotlivých pracovníků s ohledem na vytíženost jak na sekretariátu, tak na 
PK 

- upozorňuje, že současný systém odměňování nepostihuje nadprůměrný výkon a pro motivaci by měl být 
dán větší prostor v úkolové mzdě. 

 Tajemnice připraví přerozdělení práce tak, aby nedocházelo k přetížení některých pracovníků. 

 Práce z domova – bude posuzována individuálně. 

 Manažerské školení – zkonzultuje tajemnice s personální auditorkou.  

 Tajemnice zpracuje metodiku pro oběh dokumentů a výstupy z Dogoffice – Zaměřit SW tak, aby sledoval 
průběžné vyřizování agendy. Bude předáno zpracovateli SW ke konzultaci a nacenění.  

Schváleno jednomyslně, termín do konce 3/12. 
 
 

3. Směrnice ČMKU  
 

Směrnice pro delegování rozhodčích     PŘÍLOHA 1 
Směrnice projednána, 1. 12. 2011 proběhla schůzka s pořadateli výstav, kteří vznesli své připomínky. Připomínky byly 
do směrnice zapracovány do směrnice a do nového Výstavního řádu. Sekretariát upozorní na tyto změny pořadatele 
výstav. 
Pořadatelé výstav si mohou blokovat termíny mezinárodních výstav i na 3 roky dopředu, sekretariát v tomto smyslu 
osloví pořadatele výstav. 
Pro:  MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák 
Zdržela se: I. Nováková  
 

Směrnice upravující pravidla pro uznání subjektů provádějících svou činnost v rámci CMKU   
P ČMKU vzalo na vědomí zaslané právní rozbory. Po zhodnocení právních rozborů došlo P ČMKU k rozhodnutí, že 
směrnici v této podobě není možné uvést do praxe od 1.1.2012.  Jelikož se zaslané právní názory různí, směrnici je 
třeba doplnit a dopracovat 
Členové P ČMKU zašlou své připomínky Bc. V. Tiché do 31.12.2011. 
 

Výstavní řád             
Po dohodě s pořadateli výstav navrženy doplňky VŘ: 
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Článek 2, bod b): Žádost o uspořádání výstavy v konkrétním termínu musí pořadatel zaslat dle typu výstavy do: 
1. ledna předchozího roku – národní a mezinárodní výstavy, 
28. února předchozího roku - ostatní výstavy 
 

Metodika Velké národní ceny (BONB), 1. odrážka:  

 soutěž se pořádá povinně na mezinárodních výstavách. V případě národních výstav rozhoduje o zařazení 
soutěže pořadatel výstavy. 
Metodika Velké národní ceny (BONB), 5. odrážka:  

 na mezinárodních výstavách vystavovatelům všech jedinců, kteří do závěrečného kruhu nastoupili a 
propagovali tak naše národní plemena, pořadatel výstavy vrací 50% výstavního poplatku z  ceny stanovené 
pro první uzávěrku. 
 

Článek 7, bod g): Velká národní cena (BONB)- tato soutěž je povinná pouze na mezinárodních výstavách. V případě 
národních výstav rozhoduje o zařazení soutěže pořadatel výstavy. 

 
Článek 19 – Přechodné ustanovení 

V článku 2 – Plánování a organizace výstav, bod b) Žádost o uspořádání výstavy v konkrétním termínu 
v roce 2013 musí pořadatel zaslat dle typu výstavy do: 
28. února 2012 – národní a mezinárodní výstavy, 
31. března 2012 - ostatní výstavy 

Úpravy jednomyslně schváleny. 
 
Rubrika Odborné materiály (web) – Bc. V. Tichá dodá článek ke změnám Výstavního řádu 
Bc. V. Tichá navrhuje, aby kluby, které chtějí zkontrolovat správnost propozic svých klubových akcí, zaslali tyto 
propozice na fialova@cmku.cz.  Kontrolu provede Bc. V. Tichá. 
P ČMKU souhlasí. 
 
 

4. Zápisy z odborných komisí 
 

Zápis z Komise pro chov a zdraví ze dne 7.11.2011    PŘÍLOHA 2 
Bod 1, 2 – P ČMKU souhlasí 
Bod 3 – P ČMKU nesouhlasí. S přihlédnutím k zaslanému vyjádření ÚKOZ P ČMKU doporučuje vystavit PP na vrh 
štěňat vipetů po psovi Clin Eastwood Cinpress a požaduje, aby klub stanovil trest pro chovatele za porušení řádů a 
informoval P ČMKU o způsobu potrestání. Chovatelský klub je dále oprávněn informovat MZe o porušení zákona.  
Bod 4 – P ČMKU souhlasí 
Bod 5 – P ČMKU souhlasí; úkol pro Komisi pro rozhodčí KR: Prověřit posouzení jednice s nestandardním zbarvením 
s oceněním „výborný“. Posudek byl vytvořen pro účely zařazení do pomocného registru.  
 
15:45 odchází J. Kudrnáčová  
 
Bod 6 – P ČMKU souhlasí 
Bod 7 – P ČMKU souhlasí. Rozhodčí posuzuje podle standardu, nikoli podle výkladu ke standardu, který není se 
standardem v souladu. 
Zápis byl jednomyslně schválen mimo bodu 3. 
 

Zápis z Komise pro rozhodčí ze dne 3.11.2011    PŘÍLOHA 3 
Do pověření k pořádání výstav zapracovat: 

- Rozhodčí oprávněné posuzovat JBIS, JBOD, BOD, BIS a soutěže 
- Povinnost pořadatele informovat rozhodčí o posuzovaných plemenech a soutěžích zároveň se zasláním 

delegace 
- Povinnost pořadatele vyhotovit 2 richterbuchy 

Povinnost pořadatele zaslat spolu s výsledky výstavy nebo uvést ve zprávě hlavního rozhodčího seznam 
rozhodčích, kteří byli změněni oproti propozicím a důvod jejich změny 

Schváleno jednomyslně. 

mailto:fialova@cmku.cz
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Vkládání do Evropské databáze rozhodčích – několikrát zaurgováno bez odezvy, Ing. R. Lysák dodá další kontaktní 
adresu. 
 

Zápis z Rady plemenných knih ze dne 22. 11. 2011   PŘÍLOHA 4 
Bod a – P ČMKU nesouhlasí. P ČMKU žádá ČMKJ, aby vyslovila klubu výtku za prodlení. Klub může udělit v tomto 
 případě chovateli trest. P ČMKU žádá plemennou knihu 3, aby byly PP pro tento vrh vystaveny (za 
 předpokladu, že budou dodány všechny předepsané podklady včetně potvrzení o čipování). P ČMKU žádá 
 ČMKJ, aby podala informaci, jak byl chovatel potrestán a jak byl celý případ dořešen.  
Bod b – P ČMKU souhlasí.  
Bod c – nedodrženy postupy, nepřísluší RPK. RPK vyzve žadatele, aby požádalo zařazení nového plemene P ČMKU 
 s doložením souhlasu zastřešujícího klubu a ČMKJ  
Bod d – P ČMKU souhlasí 
Bod e – nepřísluší RPK, předat Komisi pro chov a zdraví  
Body f, g – P ČMKU souhlasí  
Zápis byl jednomyslně schválen mimo bodů a, c, e. 
 

Zápis ze zasedání komise FCI pro norníky    PŘÍLOHA 5 
P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek je možné vyplatit 
 

Zápis ze školení rozhodčích v Leeuwardenu    PŘÍLOHA 6  
P ČMKU bere na vědomí 
 

Zápis z akce konané k příležitosti stoletého výročí FCI   PŘÍLOHA 7 
P ČMKU bere na vědomí 
 
 

5. Došlá pošta 
 
ad 1/9/11  Stížnost na činnost KCHMPP v rozporu se stanovami – materiál byl předán KCHMPP k prošetření. 
  P ČMKU  vyzve KCHMPP, aby sdělil, jak byla stížnost vyřešena. 
 
ad 1/10/11 CACIT ČMKJ – doplnění – P ČMKU schvaluje, schválení podléhá FCI 

 
1/12/11   Žádost ČKS o CACIT akci dle IPO3  
  Schváleno jednomyslně, schválení podléhá FCI 
 
2/12/11  Žádost Shiba klubu o zařazení plemene Shikoku-Inu do Shiba klubu 
  Schváleno jednomyslně, je třeba v tomto smyslu upravit stanovy klubu. 
 
3/12/11  Stížnost na porušování Výstavního řádu Klubem chovatelů málopočetných plemen psů – řeší  
  Výstavní komise, P ČMKU bere na vědomí 
 
4/12/11  Žádost Fila Brasileiro Clubu o poskytnutí finančních prostředků – akce nesplňuje podmínky pro  
  přiznání příspěvku, P ČMKU nesouhlasí s poskytnutím příspěvku. 
 
5/12/11  Podnět k prověření původu 2 vrhů ve Whippet klubu – sekretariát požádá Whippet klub o  
  vyjádření. 
 
6/12/11  Žádost o přehodnocení rozhodnutí ve věci nevydání PP po psu Clin Eastwood Cinpress – viz zápis z 
  Komise pro chov a zdraví  
 
7/12/11  Žádost o rebonitaci brazilské fily – týká se Fila Brasileiro Clubu, který je zastřešen ČMKJ. P ČMKU  
  předává případ ČMKJ a žádá ČMKJ o vyrozumění, jak byl případ dořešen. Zároveň upozorňuje, že  
  do vyřešení případu není možné vydat zápisová čísla na štěňata p feně Rajavi do Fortal do Fila.   
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16:45 odchází M. Kašpar  
 
 

6. Různé  
 

 Změna termínu speciální výstavy Klubu německých dog – z organizačních důvodů se bude konat 18.8.2012 
místo původního termínu 1.9.2012  

 

 Bc. V. Tichá vypracuje seznam zadávaných titulů – bude vyvěšen na web a rozeslán pořadatelům výstav 
 
 

7. Kontrola zápisu  z minulého jednání 
 
Evropská výstava 2014:  
 
Web: Bude vybrán webmaster (zajistí předsedkyně propagační komise, o výsledku bude informovat MVDr. L. Široký 
v průběhu následujícího týdne P ČMKU). Úkol trvá. 
Sekretariát zařídí vyvěšení loga EV na web s pronikem na samostatnou stránku Logo vyvěsit na stránky, proklik na 
web. 
 
Rozpis činností – vypracoval MVDr. L. Široký, připraveno, je třeba doplnit jména a termíny, úkol trvá. 
 
Speciální výstavy: MVDr. L. Široký informoval, že venkovní plochy BVV je možné pronajmout. MVDr. L. Široký zajistí 
předpokládaný rozpočet, následně budou kluby osloveny s dotazem, zda budou mít zájem pořádat speciální výstavy 
při EV ve své režii. Jednalo by se o 1 mimořádnou speciální výstavu navíc, nemusí být. Úkol trvá.  
 

 Základní normativy pro jmenování všech rozhodčích z výkonu za všechny činnosti, jejichž výsledky se psům 
zapisují do PP psů nebo výkonnostních knih - A. Karban si vybere 2 spolupracovníky a bude se této 
problematice dále věnovat. P ČMKU navrhuje Ing. J. Kubeše + I. Novákovou. 

 

 Dogoffice 
 Smlouva o  webhostingu – podepsána nová smlouva s platností 1.12.2011, která zaručuje za stávající cenu 
 lepší služby a garance.  
 22. 11. 2011 předvedl Ing. P. Čapek novou funkcionalitu slučování dat. 

 
17:15 odchází Ing. J. Kubeš  

 
2/9/11 Stížnost na jednání poradce chovu, chovatelské komise a předsednictvo Beauceron klubu – P ČMKU 
 předalo  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. 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. 

 

 19. 11. 2011 proběhlo plánované setkání Dostihové a coursingové komise  s chovatelskými kluby pro 
plemena chrtů a příbuzných plemen – sekretariát  vyžádá zápis z této akce, MVDr. S. Chrpa bude pozván na 
příští zasedání P ČMKU.  

 

 Seminář pro rozhodčí k novému zkušebnímu řádu IPO organizovaný FCI se bude konat 9. -11. 12.2011 – Po 
dohodě ČKS a MSKS vyslal ČKS 2 zástupce za pracovní plemena, finanční náhradu je možné uplatnit až po 
předložení zprávy z akce.  
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USNESENÍ 
  
55/12/11 P ČMKU schvaluje rozpočet ČMKU na rok 2012. 
56/12/11 P ČMKU schvaluje firmu Arin Services s.r.o. na pozici účetní ČMKU   
57/12/11 P ČMKU vzalo na vědomí závěry personálního auditu 
58/12/11 P ČMKU schvaluje Směrnici pro delegování rozhodčích s platností od 1.1.2012 
59/12/11 P ČMKU schvaluje změny ve Výstavním řádu platném od 1.1.2012: Článek 2, bod b), Metodika  
  Velké národní ceny (BONB), 1. + 5. odrážka, článek 7, bod g), Článek 19 – Přechodné ustanovení 
60/12/11 P ČMKU schvaluje CACIT akci ČKS a doplnění CACIT akcí ČMKJ 
61/12/11 P ČMKU schvaluje zařazení plemene Shikoku-Inu do Shiba klubu 
 

 
 
   
 
 
 
Zasedání ukončeno:   17:45 
Příští zasedání: 19. 1. 2012 od 9:00  
Zapsala:    Ivana Jarošová 
Za správnost:   MVDr. L. Široký   
 
 


