Zápis č. 16
ze zasedání P ČMKU dne 26. 06. 2008
zasedací místnost ČMKU

Přítomni:

MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, J. Kudrnáčová, Ing.R.Lysák, I.
Nováková, B. Uchytil
Omluven:
M. Kašpar
DR ČMKU:
M. Krinke
Tisková mluvčí: Bc. V. Tichá
Program:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Zprávy z odborných komisí
3. Došlá pošta
4. Různé
5. Závěr

Ad 1)

Kontrola zápisu

- Usnesení VH č. 11 – velikost výstavních kruhů – bude řešit nový výstavní řád ČMKU
2/3/07

Webová prezentace – byla spuštěna nová verze administrace a anglická část stránek,
čeká se na německý překlad.
Zodpovídá: I. Nováková

11/5/07

Programové vybavení – smlouva na vytvoření SW podepsána, PČMKU odsouhlasilo
uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí“ na dokončení celého informačního systému.
Firma Merz s.r.o. předložila k připomínkování analýzu SW. K vyhodnocení a
připomínkování analýzy nutná schůzka, předběžně domluveno na 10. 7. 2008.
Zodpovídá: MVDr. L. Široký a I. Nováková

12/5/07

Kontrola aktivity rozhodčích. Pokračuje
Zodpovídá: M. Václavík
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14/5/07

Žíhaná barva u bostonského teriéra: Dopisem z FCI byli obesláni stěžovatelé a
rozhodčí s aprobací na plemeno. Ukončeno.

6/2/08

Směrnice řízení dokumentů. A. Karban seznámil sekretariát s pravidly této směrnice.
Řízení dokumentů má na starost pí. I. Leová.

7/2/08

Spisová a skartační služba – I. Nováková prošla s I. Leovou, pověřenou vedením
spisovny, agendu týkající spisové a skartační služby. V září se zkontroluje stav agendy.
Zodpovídá: I. Nováková

16/2/08

Žádost o převod CHS (J. Podzemská): Na základě připomínek KCHMPP PČMKU
opravuje znění tohoto bodu následovně: Převod se odkládá až do vyřešení všech
podání souvisejících s případem odchovů v chov. stanici Acro. Sekretariát požádá
KCHMPP o informace.

19/3/08

Šampion Šampionů: MVDr. L. Široký informoval o jednáních se sponzory. Jako
rozhodčí byl osloven p. Reisinger, pokud se do konce srpna neozve, bude osloven p.
Habig z Německa.

20/3/08

Top Dog: propozice zveřejněny na webu ČMKU.

1/4/08

Certifikát DKK – MVDr. L. Široký informoval, že za KVL je jednáním pověřen MVDr.
Snášil. Návrh jednotného mezinárodního certifikátu má nyní k posouzení KVL, jednání
pokračuje.
Zodpovídá: MVDr. L. Široký
Zdůvodnění od klubu Novofundlandský klub ČR, proč byla bonitována fena Aranka
z Kazničovské hůrky (NF), přestože už měla bonitaci a přeregistraci splněnou u klubu
Novofundlandský pes č. 1036 doposud nedošlo. Nutná urgence.
Zodpovídá: Sekretariát

11/4/08

25/4/08

Ukončeno

5/5/08

Dotaz na kluby, zda umožňují ve svých normativech chov i nečlenům klubu. Již
přichází odpovědi. ÚOHS zaslána informace o změně ZŘ ČMKU. Do 30.7 termín podat
informace o klubech.
Zodpovídá: Sekretariát

8/5/08

Stížnost na týrání zvířat v chovatelské stanici - oficiální stanovisko SVS doposud
nedošlo.

1/6/08

p. Václavík navrhl zveřejnit na internetu vzor smlouvy (nepovinný) mezi klubem a
nečlenem.
Návrh této smlouvy připraví a rozešlou I. Nováková a Ing. R. Lysák

2/6/08

Standardy národních plemen: byly obeslány kluby spravující národní plemena
ke kontrole standardů (týká se hlavně neuznaných plemen).

-

Světová výstava psů Stockholm – PČMKU jednohlasně schválilo, že do Švédska poletí pouze
předseda MVDr. L. Široký.

-

Kontrola dodání vyúčtování z výstav za rok 2007. Bylo konstatováno, že všichni pořadatelé
vyúčtování dodali v termínu, vyjma MVP v Litoměřicích, která ho také dodala, ale po
stanoveném termínu.

Z Dozorčí rady:
1. Normativy klubů – kluby byly obeslány dopisem, úkol pokračuje
2. Fungování sekretariátu - M. Krinke informoval o kontrole dodržování termínu vydávání PP u
jednotlivých pracovníků plemenné knihy ČMKU. Konstatoval, že k 18. 5. 2008 je vydávání PP
u všech pracovníků v termínu, vyjma jedné pracovnice, která je ve skluzu se 17 vrhy. Nutno
řešit.
Zodpovídá: MVDr. L. Široký a vedoucí sekretariátu
-
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PK předložila návrh finančních sankcí při opožděném, nebo neúplném dodávání
podkladů pro zápis vrhu ze strany klubových funkcionářů, nebo chovatele. P ČMKU
tyto sankce jednohlasně schválila Příloha č. 1

-

MVDr. Široký předložil návrh vnitřní mzdové směrnice. P ČMKU se návrhem zabývalo
a požaduje, aby předseda ve spolupráci s tajemníkem dopracoval některé body,
hlavně pak podmínky pohyblivé složky mzdy.
Zodpovídá: Dr. Široký, I. Jarošová

-

MVDr. Široký předložil návrh vnitřního předpisu – „Podpisové oprávnění, podpisové
záznamy“
Hlasování o schválení tohoto předpisu:
Pro: Dr. Široký, Ing. Kubeš, Ing. Lysák, B. Uchytil, J. Kudrnáčová, A. Karban
Proti: 0
Zdržel se: I. Nováková, M. Václavík

2) Zprávy z odborných komisí
1. Zápis z RPK z 19. 6. 08 Příloha č. 2
P ČMKU jednohlasně schvaluje.
3/6/08 P ČMKU žádá o předložení platných schválených číselníků do příštího zasedání.

2. Ekonomická komise
MVDr. Široký pozval předsedu EK na zasedání předsednictva. Předseda p. Panuška se omluvil
vzhledem k tomu, že je na dovolené.
Zápis z komise je nevypovídající. Ekonomická komise se za poslední rok sešla pouze 2x. P
ČMKU konstatovalo, že činnost komise neodpovídá požadavkům předsednictva. Komise
neplní požadavky vzešlé z jednání předsednictva.
- A. Karban navrhl zrušení této komise vzhledem k její nefunkčnosti. Dal návrh, aby
předsednictvo sledováním ekonomiky pověřilo jednoho z členů předsednictva společně
s tajemníkem a předsedou ve spolupráci s účetní firmou.
- M. Václavík navrhl pozvat předsedu komise p. Panušku na příští zasedání PČMKU.
Odsouhlaseno.
- Byl předložen HV za rok 2007. A. Karban požádal o vysvětlení některých položek. MVDr.
Široký vznese dotaz na pí. Bauerovou.
3. Komise pro Chov a zdraví 9.6.2008 Příloha č. 3
Ad. 1 PČMKU žádá informaci od komise na základě jakého podnětu byl tento případ
znova otevřen.
Ad. 2 Řešeno samostatně v došlé poště (úkol 4/6/8)
Ad. 3 Odchov štěňat plemen shar-pei na feně, která nedosáhla zákonem stanovenou
minimální věkovou hranici.
Hlasování pro návrh komise tzn. nevydat PP vzhledem k tomu, že byl porušen zákon
na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb.
Pro: Dr. Široký, Ing. Kubeš, Ing. Lysák, B. Uchytil, I. Nováková, A. Karban
Proti: 0
Zdržel se: J. Kudrnáčová, M. Václavík
Návrh M. Václavíka: PP vydat a chovatele potrestat pozastavením činnosti na této
chovatelské stanici
Pro: Václavík M, Karban A.
Proti: 0
Zdržel se: J. Kudrnáčová, Dr. Široký, Ing. Kubeš, Ing. Lysák, B. Uchytil, I.
Nováková,
Ad. 4 P ČMKU bere na vědomí
Ad. 5 Řešeno samostatně v došlé poště (úkol 8/6/08)
Ad. 6 P ČMKU bere na vědomí
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M. Václavík informoval o proběhlých rozšiřovacích zkouškách rozhodčích z exteriéru dne 1.6.2008.
Vše bez závad a připomínek. P ČMKU přidělilo a schválilo aprobace rozhodčím dle Přílohy č. 4

3) Došlá pošta
-

Žádost SZBK ČR o finanční příspěvek na Mistrovství světa záchranných družstev psů dne 29. 31. 08. 2008 v Žatci (www.wc-fci.com) P ČMKU jednohlasně odsouhlasilo příspěvek ve výši
20.000,- Kč proplacený na základě daňového dokladu.

-

Žádost Josefa Prášila o udělení výjimky při zařazení mezi adepty na funkci rozhodčího.
Odchovy realizoval společně s manželkou. P ČMKU nemá námitek, při splnění ostatních
podmínek daných řádem pro jmenování rozhodčím.

-

-

-

P ČMKU bere na vědomí čestné prohlášení pí. Feldsteinové Růženy, stejně jako odpověď
sekretariátu;
4/6/08 P ČMKU se zabývalo dopisem Novofundland klubu ČR, stejně jako dopisem z Klubu
novofundlandský pes. Návrhy na nové chovné podmínky společné pro oba kluby (nedohoda).
Veškerý materiál, který má sekretariát k dispozici, včetně návrhu na řešení ze strany
chovatelské komise, bude poskytnut pí.Kudrnáčové, která do příště připraví návrh řešení.
Zodpovídá: J.Kudrnáčová
Informace a dotaz Klubu chovatelů belgických ovčáků na to, jak postupovat, aby na výstavách
byly dodržovány návrhy na rozhodčí dané kluby. Nedodržováno i při stanoveném počtu
vystavovaných psů. Pí. Tichá informovala předsednictvo, že na dopis již odpověděla. Znění
odpovědi bude členům P ČMKU rozesláno na vědomí a je přílohou č. Přílohy č. 5
5/6/08 I. Nováková navrhla, aby pořadatelům zároveň s pověřením pořádat výstavu bylo
zasláno i upozornění na nutnost dodržovat směrnici o delegování rozhodčích. Odsouhlaseno.
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-

Žádost Ivy Haiderové ml. o udělení výjimky při zařazení ke vstupním zkouškám pro čekatele.
Odchovy prováděla na chovatelské stanici společně s matkou. P ČMKU nemá námitek při
splnění ostatních podmínek daných řádem pro jmenování rozhodčím.

-

Žádost p. Josefa Němce, který byl hlavní rozhodčí na MVP v Praze a polského vystavovatele
Wojciecha Burskieho o výjimku při udělení titulu Šampion ČR psovi Obelix z Czernego Dworu.
Na MVP v Praze byl z objektivních příčin změněn rozhodčí oproti propozicím na plemeno
NKO. Tento pes tak následně získal dvě čekatelství CAC od stejného rozhodčího.
Hlasování o udělení výjimky a přiznání titulu Český šampion psovi NKO Obelix z Czernego
Dworu.
Pro: Dr. Široký, Ing. Kubeš, B. Uchytil, A. Karban, M.Václavík
Proti: Nováková I., Ing. Lysák R.
Zdržel se: J. Kudrnáčová,
Výjimka udělena.

-

Klub hrubosrstých a maďarských ohařů podal žádost o výjimku z řádu pro jmenování
rozhodčím při rozšiřování (málopočetnost plemen) pro ing. Jančíka. Žádost musí procesně
nejdříve projít přes komisi pro rozhodčí.

-

6/6/08 Klub chovatelů českých fousků – protest proti jednání člena VDH Verein Deutsch
Stichelhaar e. V (DST). Klub chovatelů fousků předložil kopii německého průkazu původu psa,
který má v několika generacích prokazatelně zapsané zástupce plemene český fousek,

-

-

-

-

přestože průkaz původu je vystaven na jedince plemene německý ostnosrstý ohař. P ČMKU
jednohlasně souhlasí s odesláním dotazu o zdůvodnění na VDH a informativně také na FCI.
Zodpovídá: V. Tichá, Ing. Fialová
Žádost Klubu přátel chodského psa ČR, aby polský chovatel plemene CHP mohl zapisovat vrhy
na plemenné knize č. 2. P ČMKU souhlasí.
7/6/08 Dotaz Klubu chovatelů málopočetných plemen psů v ČR, zda plemena katalánský
ovčák, airský ovčák (cao de Serra de Aires) a maremmansko-abruzský pastevecký pes jsou
přidělená také Klubu pyrenejských plemen (který je prezentuje na svých internetových
stránkách). Klub pyrenejských plemen má tato plemena ve svých stanovách schválených
v roce 1998. Plemena klubu pouze chybí na internetových stránkách ČMKU – nutno doplnit.
Zodpovídá sekretariát
8/6/08 Alaskan Malamute klub ČR- nedodržování jednotných chovatelských podmínek.
J.Kudrnáčová si vyžádá veškeré materiály a zahájí jednání s kluby, aby mohla na příštím
zasedání informovat o celé situaci.
Zodpovídá: J. Kudrnáčová
9/6/08 Dotaz ohledně coursingu v ČR (v dostihové a coursingové komisi není zástupce
coursingu). MVDr. Široký informoval o schůzce s MVDr. Chrpou (předseda DaC), ten podal
návrh na rozšíření DaC komise o jednoho člena, kterým by byl zástupce coursingu. P ČMKU
jednohlasně rozhodlo, že v komisi musí být zástupce coursingu, při zachování současného
stavu členů komise. P ČMKU ukládá DaC do příštího zasedání předsednictva předložit návrh
na složení komise a zároveň návrh řešení situace okolo coursingu v ČR s přihlédnutím na
nechrtí plemena.

5) Různé
- MVP Brno – P ČMKU vzalo na vědomí předložené vyúčtování MVP v Brně. MVDr.Široký
informoval o probíhajících jednáních se sponzory týkajících se MVP 2009
- A. Karban – předložil návrh tiskopisů „Vyúčtování sportovní akce ČMKU“ sloužící k vyúčtování
dotací z ČMKU. Tiskopis schválen.
- V.Tichá – informovala o probíhající spolupráci s iDnes. V průběhu července a začátkem srpna
2008 vychází v MFdnes článek s kynologickou tématikou.
- 10/6/8 ČKS – dotaz, zda je možné přeregistrovávat kupírované jedince (boxer) na základě
absolvované chovatelské akce dne 24. 6. 2008. PČMKU se bude problematikou zabývat na
příštím zasedání po shromáždění materiálů.
- ČKS žádost o příspěvky v rámci čerpání rozpočtu na:
Vyslání delegáta na zasedání FCI pracovní komise: 5000,- Kč
Pořádání tábora talentované mládeže: 15000,- Kč
Pořádání vrcholných sportovních akcí (MR): 24000,- Kč
MSKS – pořádání vrcholných sportovních akcí (MR): 12000,- Kč
Schváleno jednohlasně
- Ing. Lysák – upozornil na nutnost stanovit termín VH 2009 vzhledem k připravovanému
kalendáři výstav (chráněný termín).
Hlasování o termínu 18. 04. 2009:
Pro: Dr. Široký, Ing. Kubeš, Ing. Lysák, B. Uchytil, J. Kudrnáčová, M. Václavík
Proti: 0
Zdržel se: I. Nováková, A. Karban
17.50 se z jednání omluvil B. Uchytil
-
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Na základě připomínek k připravovanému výstavnímu řádu byl řád doplněn a jednohlasně
schválen. Opravená verze bude neprodleně rozeslána všem členům PČMKU.

Usnesení
28/05/08

29/06/08

P ČMKU doplňuje zápisní řád IX. Bod 6 následovně:
Chovateli je umožněno vynechat v abecedě písmena CH, Q, Y, X a písmena
s diakritikou.
P ČMKU schválilo sankce při opožděném nebo neúplném dodávání podkladů pro
zápis vrhu ze strany klubových funkcionářů, nebo chovatele.

30/06/08

Termín valné hromady v příštím roce 18. 04. 2009

31/06/08

PČMKU schvaluje a přiděluje aprobace následujícím rozhodčím z exteriéru:
Auerbach Alena
norwich teriér
norfolk teriér
Daňková Jana Ing.
stafordšírský bulteriér
Frnčová Lenka
čau-čau
Kaplan František
český fousek
Klírová Naděžda Ing. boloňský psík
Marušková Marie
pudl
Mudra Antonín
maltézský psík
bišonek
Nováková Iveta
flanderský bouvier
Spoustová Petra
grónský pes
Kliment Zdeněk
kanárská doga
černý teriér
Tomešková Jana
azawakh
sloughi
Kukla Ladislav
belgický ovčák
Ovesná J. RNDr.
Irish soft coated teriér
Vodrážková Petra
opičí pinč

32/06/08

P ČMKU jednohlasně odsouhlasilo příspěvek pro MS záchranných družstev v Žatci, ve
výši 20.000,P ČMKU uděluje vyjímky při udělování titulu Český šampion psovi NKO Obelix
z Czernego Dworu.
P ČMKU schválilo příspěvky v rámci čerpání rozpočtu
ČKS - vyslání delegáta na zasedání FCI pracovní komise: 5000,- Kč
ČKS - pořádání tábora talentované mládeže: 15000,- Kč
ČKS - pořádání vrcholných sportovních akcí (MR): 24000,- Kč
MSKS – pořádání vrcholných sportovních akcí (MR): 12000,- Kč
PČMKU schválilo znění nového výstavního řádu platného od 1. 1. 2009

33/06/08
34/06/08

35/06/08

Jednání ukončeno v 19.45
Další jednání: určí předseda ČMKU
Zapsala: Nováková Iveta
Za správnost: MVDr. Široký Lubomír
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