Zápis č.28
ze zasedání P ČMKU dne 10.9. 2009
zasedací místnost ČMKU

Přítomni:
P ČMKU:
Omluvena:
DR:
Tisková mluvčí:

MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, ing. R. Lysák, I. Nováková, B. Uchytil, M. Kašpar,
A. Karban, M. Václavík
J. Kudrnáčová
M. Krinke 13.00 – 14.30
Bc. Vladimíra Tichá

Program:
1. Kontrola zápisu z minulého jednání
2. Zápisy z odborných komisí
3. Došlá pošta
4. Různé

1) Kontrola zápisu z minulého jednání
DOGOFFICE
Ing. H. Brychta informoval o současném stavu Dogoffice. Dále představil další možnosti rozšíření
programu o tyto oblasti:
- Rozhodčí – kariérní modul, uchazeči
- Výstavy – výsledky, TOP DOG, lidé
- Přenos výsledků do šampionů
- „Moje údaje“, kluby
- Workflow a jeho sledování
- Řešení duplicit, ovládání
- Certifikáty
- Propojení s webem
P ČMKU odsouhlasilo již předané oblasti SW. Specifikací dalšího zadání a cenovým zpracováním se
bude zabývat pracovní skupina ve složení: MVDr. L. Široký, I. Nováková, Brychta, zástupce DR a
sekretariátu.
P ČMKU jednomyslně souhlasí s rozšířením SW v navržených oblastech.
P ČMKU bere na vědomí, že od 15. 08. 2009 byla část agend PK a sekretariátu uvedena do ostrého
provozu. Závazky k firmě Merz byly doplaceny.
I. Jarošová navrhla obměnit v závislosti na nasazení nového SW starší počítačové vybavení plemenné
knihy a sekretariátu. Tuto obměnu jednoznačně podporují i programátoři Dogoffice. Sekretariát
zpracuje pro příští jednání P ČMKU přehled stavu výpočetní techniky k obměně.
Ad Komise pro rozhodčí
Rozhodčí Lenka Frnčová požádala P ČMKU, zda by jí umožnilo vrácení hospitačních listů na plemeno
akita inu z důvodů těžko splnitelných podmínek, které jí stanovil klub a zároveň žádá o vydání
hospitačních listů na níže uvedená plemena doporučená klubem. P ČMKU tímto schvaluje vydání
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hospitačních listů na tato plemena: faraónský pes, ibizký podengo, sicilský chrt, kanárský podengo,
portugalský podengo.

DOZORČÍ RADA ČMKU
-

4/6/09

DR doporučuje provést inventuru hmotného i nehmotného majetku. Inventární komisi
jmenuje P ČMKU, termín inventury: 28.2.2010
Požadavek na rozpočet DuoCACIB 2010 – na příštím zasedání P ČMKU předloží předseda
ČMKU
Požadavek na rámcový rozpočet ŠŠ 2009 – na příštím zasedání P ČMKU předloží předseda
ČMKU
Požadavek na obsazení výstavního výboru – na příštím zasedání P ČMKU předloží předseda
ČMKU

Žádost Czech Irish Wofhound Clubu o přijetí – vzhledem k nepřítomnosti J.
Kudrnáčové (garanta za kluby) bude odvolání řešeno na příštím jednání.

Ad hospodaření:
Byla provedena kontrola pohledávek a závazku, při které byly zjištěny některé staré položky. Bylo
konstatováno, že vzhledem k jejich výši (náklady na jejih vymáhání by překročily příjem z nich)
PČMKU navrhuje odepsat následující položky z účetnictví:
10 Master fakt. z 20.11.01 nedoplatek 10.000,- Kč
1490001003 Vaněk Ja 08.09.03 částka 1470,60 Kč
200837 Juraj Ci 15.10.08 částka 1506,60 Kč
P ČMKU navrhuje tyto položky odepsat.
Sekretariát dohledá podklady k položce z r. 2001 na částku 72960,- (uznání závazku ).
Ad úkoly z X. VH:
Usn. 9 - CHS Santa Catarina
P ČMKU se seznámilo s materiály k CHS Santa Catarina. Vzhledem k tomu, že chovatelka vystupovala
pod fiktivním jménem, dospělo P ČMKU k tomuto rozhodnutí:
- P ČMKU pozastavuje až do odvolání chovatelskou stanici Santa Catarina
- PP jedinců narozených v CHS Santa Catarina zůstávají v platnosti – původ štěňat není
zpochybněn.
Usn. 17 (Usnesení ze všech VH) zajistí sekretariát – úkol trvá
2/3/07 Webová prezentace – I. Nováková konstatuje, že na hlavních stranách v zahraniční by mělo
být úvodní slovo
 úvodní slovo připraveno ke zveřejnění.
Zodpovídá: MVDr. L. Široký
6/6/08

Klub chovatelů ČF: VDH bylo obesláno znovu s původní žádostí o vysvětlení. Byly
odeslány 3 urgence, poslední na vědomí FCI. Dosud bez odezvy.
Zodpovídá: MVDr. L. Široký a sekretariát
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3/8/08

Zkompletování směrnice o vydávání certifikátů
Směrnice byla předána k prostudování, ČMKJ zaslala oponenturu; do příštího
zasedání se sejde komise pro směrnici a dořeší sporné body. MVDr. L. Široký
doporučuje přizvat k jednání komise předsedu DaCK. Termín: do konce září.
Koordinuje: I. Nováková
Zodpovídá: A. Karban, I. Nováková, M. Kašpar, ing. R. Lysák

13/2/09

Žádost o schválení Catahoula klubu – vzhledem k nepřítomnosti J. Kudrnáčové
(garanta za kluby) bude řešeno na příštím jednání.

2/5/09

Vyjádření SMSC k zápisu z DaCK komise – Vyjádření bude projednáno při osobním
jednání s předsedou DaCK.

Ad výstava Wels:
Pro prezentaci ČMKU byl na této výstavě umístěn propagační stánek (přítomni MVDr. L. Široký, ing.
R. Lysák), proběhlo setkání s předsedy ostatních střešních organizací. Výstava proběhla za hojné
účasti vystavovatelů prezentujících česká národní plemena. Na příštím zasedání připraví MVDr. L.
Široký a ing. R. Lysák zprávu z akce.
Kontrola zápisů zveřejněných na webu – I. Nováková navrhuje stanovit osoby odpovědné za doplnění
konkrétních stránek, zejména zápisů z komisí.
Zodpovídá: Tajemnice

2) Zprávy z komisí
PŘÍLOHA 1

Výstavní komise - 25.8.2009

Ad bod 2) - P ČMKU nesouhlasí se závěrem VK. Dobrman klub porušil výstavní řád, čl. 3, bod b), neboť
klubová výstava musí být přístupná pro všechny jedince příslušného plemene. Klub se vystavuje
možnosti postihu v případě opakovaného porušení VŘ (pozastavení výstav).
Pro:
MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, I. Nováková, B. Uchytil, A. Karban, M. Václavík
Zdrželi se:
ing. R. Lysák, M. Kašpar
Ostatní body zápisu byly jednomyslně schváleny.

PŘÍLOHA 2

Rada plemenných knih – 10.7.2009
Zápis jednomyslně schválen.
Nepřítomen: M. Václavík

PŘÍLOHA 3, 4

Dostihová a coursingová komise – 11.7.2009

P ČMKU schvaluje předložený termínový kalendář na rok 2010.
Ostatní body zápisu budou projednány za přítomnosti předsedy DaCK na příštím jednání.
Předseda ČMKU informoval o ME v coursingu, kterému byl přítomen. Na příští zasedání bude pozván
předseda DaCK a pořadatel ME ke zhodnocení akce.
Zodpovídá: Sekretariát

PŘÍLOHA 5

Zápis z Rady plemenných knih – 7.9.2009
ad bod d)

ing. R. Lysák ve spolupráci s plemennou knihou vypracuje znovu systém zadávaných
titulů
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ad bod e)

PK 3 se pokusí oslovit znovu chovatele. I. Nováková informovala, že chovatel by měl
být v současnosti dostupný. Pokud se zkontaktovat chovatele nepodaří, P ČMKU
souhlasí s navrženým postupem.
Ostatní body zápisu byly jednomyslně schváleny.

3) Došlá pošta
Ad Komise pro chov a zdraví – 8.6.2009
P ČMKU obdrželo vyjádření od chovatelky, která se však nevyjádřila k prodeji psa bez PP. Přesně
specifikovaná žádost o vyjádření bude odeslána znovu.
Zodpovídá: Tajemnice
Ad komise pro rozhodčí – 4.6.2009
Odvolání K. Hořáka proti rozhodnutí KR a P ČMKU – P ČMKU na svém rozhodnutí trvá
Pro:
MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, ing. R. Lysák, B. Uchytil, M. Kašpar, M. Václavík
Zdržela se:
I. Nováková
Nepřítomen: A. Karban
1/6/09

Odvolání R. Viktorina proti usnesení P ČMKU 95/06/09 – P ČMKU je povinno
respektovat platné soudní rozsudky, proto trvá na svém původním rozhodnutí.
Pro:

MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, ing. R. Lysák, B. Uchytil, M. Kašpar, A. Karban,
M. Václavík
Zdržela se:
I. Nováková
I. Nováková navrhla pozastavit činnost klubu do vyjasnění všech záležitostí. O tomto
návrhu nebylo hlasováno.
1/9/09

Žádosti o poskytnutí Dogoffice za podmínek stanovených pro r. 2009 – požádaly tyto
kluby: KCH foxteriérů ČR, KCH collií a sheltií Praha, KCH jezevčíků
Schváleno jednomyslně.
Zavedení výstav do systému a přístupová práva pro výše jmenované kluby zajistí I.
Nováková. Pro další činnost v této agendě bude proškolen zodpovědný pracovník
ČMKU.
P ČMKU souhlasí.
Výstavy, které mají uzávěrku do 31.12.2009, mohou na základě zaslané žádosti
využívat Dogoffice zdarma.
Za výstavy s uzávěrkou od 1.1.2010 až do odvolání bude pořadateli fakturována částka
1,- Kč za přihlášeného psa.
Schváleno jednomyslně.

2/9/09

Žádost o poskytnutí výjimky z dostihového řádu pro plemeno shih-tzu – bude
projednáno na příštím zasedání za přítomnosti předsedy DaCK.

3/9/09

Žádost chovatelky o prošetření materiálů a postupů v případě krycích listů
vydávaných Pannonia klubem – I. Jarošová informovala P ČMKU o osobním jednání
s oběma stranami. P ČMKU bere celou záležitost na vědomí, případ řešily orgány
klubu, a to včetně orgánů zmocněných k postihu. Platný krycí list byl v pořádku vydán,
případ byl uzavřen.
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4/9/09

Žádost o příspěvek na III. Ročník mezinárodní soutěže NKO - Dunajský pohár – P
ČMKU navrhuje částku 3000,- Kč splatných proti faktuře
Pro:
M. Kašpar, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, ing. R. Lysák, B. Uchytil
Proti: A. Karban, I. Nováková, MVDr. L. Široký,
Dotace byla schválena.

5/9/09

Žádost KCHMPP o seznámení s webem V. Obermajerové – P ČMKU bere na vědomí

6/9/09

Případ neoprávněného užívání titulu - projednáno v rámci zápisu z Výstavní komise

7/9/09

Žádost o zařazení FCI neuznaného plemene Toy Fox Terrier do ČMKU – žadatelka
doložila veškeré požadované podklady, plemeno zastřeší KCH teriérů, zápis provede
PK 3.
Schváleno jednomyslně.

8/9/09

Žádost MSKS o poskytnutí příspěvku pro mládež – již schváleno P ČMKU dne
6.11.2008 v rámci zápisu Komise pro mládež, je součástí rozpočtu KM.

9/9/09

Žádost MSKS o poskytnutí příspěvku 12000,- Kč na Mezinárodní mistrovství MSKS
IPO3.
Pro:
M. Kašpar, ing. J. Kubeš, MVDr. L. Široký, M. Václavík, ing. R. Lysák, B. Uchytil
Proti: A. Karban
Zdržela se:
I. Nováková
Žádost byla schválena.
I. Nováková navrhuje zpracovat seznam doposud vyplacených příspěvků a do budoucna
sestavit prioritu a výše částek poskytovaných na akce podobného druhu.
Zodpovídá: I. Nováková, MVDr. L. Široký, Tajemnice

10/9/09

Stížnost na porušení výstavního řádu čekatelkou – P ČMKU konstatuje, že nebyl
podán žádný protest v průběhu výstavy. Je v kompetenci rozhodčího nechat
vypracovat čekatele posudek, u kterého rozhodčí následně svým podpisem stvrzuje
platnost.

11/9/09

-

P ČMKU bylo seznámeno s obsahem jednání předsedy ČMKU s KCH čivav a naháčů a
Chihuahua klubem ve věci průkazů původu vystavených v chovatelských stanicích
Master of Shadows a Excellent Mystery na základě zfalšovaných podkladů. P ČMKU
rozhodlo v této věci takto:
Chovatelským stanicím Master of Shadows a Excellent Mystery se pozastavuje činnost do
odvolání, minimálně však na dobu 10 let
Všechny průkazy původu Master of Shadows a Excellent Mystery vystavené na základě
neplatných podkladů se ruší
Všechny průkazy původu potomků těchto jedinců se ruší
Případné žádosti o vystavení pomocného registru pro tyto jedince projedná KCH čivav a
naháčů, který chov ve výše uvedených chovatelských stanicích zastřešoval.
O těchto opatřeních budou kromě zúčastněných stran (chovatelé, majitelé, chovatelské
kluby) informovány střešní svazy, kam byli tito jedinci vyvezeni, pořadatelé výstav a FCI.
Schváleno jednomyslně.
Zodpovídá: Plemenná kniha a sekretariát
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12/9/09

Žádost české ekipy na dotaci ve výši 5000,- Kč na ME v dostizích.
P ČMKU navrhuje dotaci ve výši 3000,- Kč splatnou proti faktuře.
Pro:
B. Uchytil ing. R. Lysák, M. Václavík, M. Kašpar, ing. J. Kubeš
Proti: A. Karban, MVDr. L. Široký
Zdržela se: I. Nováková
Dotace ve výši 3000,- byla schválena.

4) Různé
-

I. Nováková navrhuje zveřejňovat všechny schválené CACT, CACIT a CACIL akce na webu
ČMKU
Schváleno jednomyslně.
Nepřítomen: ing. J. Kubeš

13/9/09

Žádost Boxer klubu o konání Středoevropské výstavy boxerů se zadáváním CAC, tj.
4. výstava s CAC pro rok 2010 v termínu 5.9.2010. Výstavní komise nemá námitek.
Pro:
MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, ing. R. Lysák, I. Nováková, B. Uchytil, A. Karban,
M. Václavík
Nepřítomen: M. Kašpar
Výstava byla schválena.

14/9/09

Žádost KCH rhodéských ridgebacků o zrušení zastřešení plemene thajský ridgeback
v tomto klubu.
Pro:
I. Nováková, MVDr. L. Široký, M. Václavík, ing. R. Lysák, B. Uchytil,
Nepřítomni: ing. J. Kubeš, A. Karban, M. Kašpar
Žádost byla schválena.

15/9/09

P ČMKU souhlasí s vydáním zpožděných průkazů původu (plemene australský ovčák,
CHS Great Lady, vrhy B a C, chovatelka L. Hanzlová), a to ihned po obdržení
kompletních podkladů k těmto vrhům od KCHMPP.

-

J. Kudrnáčová v e-mailové korespondenci žádá, aby v případě změny termínu jednání P ČMKU
oproti dohodnutému termínu byl členům P ČMKU sdělen důvod. P ČMKU souhlasí.

-

MVDr. L. Široký informoval o plánované prezentaci ČMKU, která bude přednesena na sněmu
veterinárních lékařů 11-13. 9. 2009 v Táboře.

-

MSKS zve zástupce na mistrovství IPO 3 23-25. 10. 2009, zástupce bude stanoven na příštím
jednání.

-

Evropské výstavy v Dublinu se zúčastnily a na propagaci ČMKU ve stánku pracovali: R.Lysák,
R.Hovorková, K.Vaníčková. Žádost o Evropskou výstavu v roce 2013 a presentaci o ČMKU a
kynologi v ČR přednesl M.Nasir a MVDr.L.Široký.
Světová výstava Bratislava: propagace ve stánku ČMKU: Bc. Hromádko, sl. Křečková a K.
Vaníčková.
Koncem listopadu proběhne akce k 110. výročí MEOE, prezident MEOE nabídl ČMKU stánek
na této akci, zúčastní se 2-4 osoby - MVDr. L. Široký, ing. R. Lysák, další budou případně
doplněni, pokud to bude nutné. Rozhodne P ČMKU na svém dalším zasedání.

-
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-

I. Nováková požaduje, aby účastnící zahraničních akcí byli jmenovitě uvedeni v zápise P
ČMKU. Jednomyslně schváleno.

-

Výstava Pes a život bude zahájena 10. 10. 2009 ve Východočeském muzeu v Pardubicích,
ČMKU zapůjčila některé výstavní předměty. O akci informovala Bc. Vladimíra Tichá

-

I. Nováková upozornila, že dosud není jmenována EK. ČKS a ČMKJ dosud nedodaly své
návrhy. I. Nováková navrhuje, aby na web byla dána výzva pro ostatní členské subjekty, aby
navrhly další zástupce.
Schváleno jednomyslně, bude dořešeno na příštím zasedání.

-

P ČMKU souhlasí s účastí J. Jandy na semináři o plemeni leonberger (pořádá mezinárodní klub
pro leonbergery - IULH). P. Janda se zúčastní této akce na své náklady.

USNESENÍ
120/09/09

P ČMKU odsouhlasilo okruhy dalšího rozšíření aplikace Dogoffice.

121/09/09

P ČMKU pozastavuje činnost chovatelské stanice Santa Catarina až do odvolání.

122/09/09

Výstavy, které mají uzávěrku do 31. 12. 2009, mohou na základě zaslané žádosti
využívat Dogoffice zdarma. Za výstavy s uzávěrkou od 1. 1. 2010 až do odvolání bude
pořadateli fakturována částka 1,- Kč za přihlášeného psa.

123/09/09

P ČMKU schvaluje dotaci na III. Ročník mezinárodní soutěže NKO - Dunajský pohár –
ve výši 3000,- Kč splatných proti faktuře.

124/09/09

P ČMKU schvaluje zařazení FCI neuznaného plemene Toy Fox Terrier do KCH teriérů.

125/09/09

P ČMKU schvaluje dotaci MSKS ve výši 12000,- Kč na Mezinárodní mistrovství MSKS
IPO3.

126/09/09

P ČMKU pozastavuje činnost chovatelským stanicím Master of Shadows a Excellent
Mystery až do odvolání, minimálně na dobu 10 let.

127/09/09

Všechny průkazy původu Master of Shadows a Excellent Mystery vystavené na
základě neplatných podkladů se ruší. Všechny průkazy původu potomků těchto
jedinců se ruší.

128/09/09

P ČMKU schvaluje dotaci ve výši 3000,- Kč na ME v dostizích pro českou ekipu.
Splatné proti faktuře.

129/09/09

P ČMKU schvaluje konání Středoevropské výstavy boxerů se zadáváním CAC v
termínu 5.9.2010.

130/09/09

P ČMKU schvaluje vynětí plemene thajský ridgeback z KCH rhodéských ridgebacků.

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:

17:30
čtvrtek 15.10 2009 od 10:00
Ivana Jarošová
MVDr. L. Široký
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