Zápis č.20
ze zasedání P ČMKU dne 25. 11. 2008
zasedací místnost ČMKU
Přítomni:
Omluveni:
Tisková mluvčí:
Za DR:
Pozvána:

MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, J. Kudrnáčová, M. Kašpar, M. Václavík, ing. R.
Lysák, A. Karban, I. Nováková (přítomna část jednání)
B. Uchytil, V. Panuška
Bc. Vladimíra Tichá
zástupce se nedostavil
ing. R. Bauerová

Program:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Projednání hospodaření za 1-9.2008
3. Projednání rozpočtu na rok 2009
4. Valná hromada ČMKU 18. 4. 2009
5. Došlá pošta
6. Různé
7. Diskuze a závěr

Ad. 1 - Kontrola zápisu z minulého jednání
2/3/07

Webová prezentace – další zálohy uhrazeny, překlad dalších částí webu do NJ
pokračuje.

11/5/07

Programové vybavení – Nyní se veškerá činnost firmy Merz soustředí na portál
přihlášek na výstavu ČMKU. Úkol trvá.
Dnes proběhne další jednání s ČKS (MVDr. L. Široký, I. Nováková)

7/2/08

Spisová a skartační služba – úkol trvá

19/3/08

Šampion šampionů: Zvěrokruh omezil sponzoring, dalším sponzorem bude firma
Novartis
Zodpovídá: MVDr. L. Široký

20/3/08

Top dog: Výsledky jsou průběžně aktualizovány. Pokud vystavovatelé shledají
nepřesnosti v uveřejněných výsledcích, mohou se obrátit přímo na zpracovatele
výsledků – redakci časopisu Pes přítel člověka.

1/4/08

Certifikát DKK: Vyvěsit na stránkách ČMKU – úkol trvá.
Zodpovídá: MVDr. L. Široký

5/5/08

Chov nečlenů klubů - ÚOHS průběžně informován, další informace bude doplněna o
znění dopisu, zaslaného klubům, které servis nečlenům neposkytují.
Zodpovídá: MVDr. L. Široký a sekretariát
KCH ND bude zajišťovat servis pro nečleny od 1.4.2009

2/6/08

Standardy národních plemen – obrazová dokumentace dodána, úkol ukončen.
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4/6/08

Návrhy na nové chovné podmínky společné pro oba kluby NF – úkol ukončen.

6/6/08

Klub chovatelů ČF: Došla odpověď z VDH, že záležitost zevrubně prošetří. Nedojde-li
konkrétní odpověď do 15.12.2008, sekretariát zaurguje.

3/8/08

Změny směrnice Závazné pokyny pro zařazování psů neloveckých plemen do
pracovních tříd:
Sekretariát do konce roku zajistí razítka pro potvrzování certifikátů
Vytvoření směrnice – úkol trvá

4/8/08

Žádost klubu pinčů ČR se sídlem v Brně o zařazení plemene opičí pinč - úkol ukončen

5/8/08

Příspěvek na cestu delegáta na zasedání Komise pro pasení FCI - úkol ukončen

4/9/08

Stížnost na nedodržení řádů při odchovu plemene čau-čau - P ČMKU obdrželo
vyjádření druhé strany. P ČMKU souhlasí se zněním odpovědi, která bude odeslána
stěžovateli.
Zodpovídá: J. Kudrnáčová

9/9/08

Návrh rozhodčích vhodných pro jmenování univerzálními rozhodčími dle splnění
podmínek FCI – úkol trvá, KR projedná na zasedání 2.12.2008
Zodpovídá: M. Václavík

-

Základní normativy ke vzniku nových klubů: Sekretariát pozve k jednání komisi ve složení: J.
Kudrnáčová, M. Václavík, Bc. V. Tichá, MUDr. M. Raba, M. Krinke, schůzka před příštím
zasedáním P ČMKU od 9 hod, případná účast dalších členů P ČMKU vítána.

-

Výstavní komise vypracuje jednotná pravidla pro výjimky na vrcholné akce plemen (EV apod.)
– úkol trvá
Zodpovídá: Ing. R. Lysák

-

Úkol pro VK + KR: Uvést do souladu řády ČMKU s řády FCI - VŘ s promítnutými změnami a
doplňky v souladu s řádem FCI je hotový, P ČMKU souhlasí s jeho zněním. VŘ bude vyvěšen
na web (příloha 1).
Zodpovídá: Sekretariát
Řád pro jmenování rozhodčích – úkol trvá, zodpovídá: M. Václavík

ad DR:
Revize normativů:
klub 1005 - Bulldog klub – normativy dodal
klub 1027 – Spolek chovatelů slovenských čuvačů – normativy dodal
DR nadále netrvá na zastavení činnosti těchto klubů
ad Odborné komise:
Výstavní komise
P ČMKU požaduje vyžádat od p. Hanzlové písemnou omluvu – úkol trvá.
Zodpovídá: Sekretariát
Komise pro chov a zdraví
PP pro australské ovčáky (CHS Green Ranch) je možno vydat.
PP pro shar-peie (CHS Amandas Dream) nebudou vydány – porušení zákona (věk feny)
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Bude vyžádáno stanovisko země původu (FR) k meziplemennému křížení obou plemen pyrenejských
ovčáků (PYOV x PYOK) – úkol trvá.
Zodpovídá: Sekretariát
Komise pro mládež
požádala P ČMKU o převod nevyčerpané částky rozpočtu do dalšího období, P ČMKU dává tuto
částku k dispozici pro nákup pohárů do konce roku 2008, faktura bude proplacena z rozpočtu KM pro
tento rok.
Komise pro rozhodčí
Školení JH: 7.12.2008, školitelé: M. Václavík, Bc. V. Tichá
Zkoušky na rozšíření aprobací: 13.12.2008, zkušební komise: M. Václavík, Bc. V. Tichá, L. Ubrová
P ČMKU jednohlasně schvaluje.
23/3/08

Případ K. Hořáka
M. Václavík upozorňuje na chybné znění textu v zápise z P ČMKU č. 19. Text měl být
upraven dle znění usnesení 55/11/08 takto: P ČMKU akceptuje pozastavení svého
rozhodnutí Dozorčí radou ČMKU ve věci rozhodčího K. Hořáka P ČMKU předává tuto
věc Komisi pro rozhodčí k prošetření. Do doby projednání P ČMKU na základě stanov
bod 2.3.h) se K. Hořákovi pozastavuje činnost rozhodčího od 1.12.2008.
Další projednání případu - viz Došlá pošta

1/8/09

Odvolání – p. Pražáková (japan chin): V podobných případech (překročení zákona
při užití feny k chovu) nebyly z rozhodnutí P ČMKU průkazy původu vydány. P ČMKU i
v tomto případě trvá na svém původním rozhodnutí nevydat průkazy původu.
P ČMKU zkonstatovalo, že přestože garantem chovu je chovatelský klub, trest ze
strany tohoto klubu je neadekvátní (3 postižení za jeden přestupek).

1/9/08

Klub chovatelů leonbergerů ČR – žádost o informaci – úkol trvá
Zodpovídá: MVDr. L. Široký

3/11/08

Klub chovatelů slovenských čuvačů v ČR žádá o povolení otevírat pracovní třídu – je
třeba doplnit do směrnice, úkol trvá.
Zodpovídá: Sekretariát

-

Sl. Seibertová, eurasier – úkol ukončen

-

Setkání rozhodčích se uskuteční 21. 02. 2008. Místo bude stanoveno po porovnání cenových
nákladů.
Přípravu akce zajistí: M. Václavík a sekretariát

Ad 5 - Došlá pošta
Zápisy z odborných komisí:
Rada plemenných knih (příloha 2):
Zápis schválen jednohlasně:
ad I.
a) P ČMKU souhlasí
b) P ČMKU souhlasí; za stažení průkazů původu a jejich dodání PK k označení odpovídá příslušný
chovatelský klub.
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c)
d)
ad II.
a)
b)

P ČMKU souhlasí
P ČMKU souhlasí se zveřejněním seznamu nevyzvednutých zásilek na webu ČMKU
P ČMKU souhlasí
P ČMKU souhlasí

23/3/08

Případ K. Hořáka
P ČMKU obdrželo dopis, ve kterém K. Hořák stahuje své odvolání k DR a přijímá
udělenou výtku.
Návrh: Přijmout, revokovat tímto usn. 55/11/08 a obnovit činnost rozhodčího.
Pro: ing. J. Kubeš, M. Kašpar, ing. R. Lysák MVDr. L. Široký, J. Kudrnáčová
Proti: 0
Zrdželi se: M. Václavík, A. Karban
Návrh byl přijat.

4/11/08

Vystavení duplikátu průkazu původu, který je v držení chovatelky psa – P ČMKU
konstatuje, že tento případ je možné řešit pouze občansko-právním způsobem.
Vzhledem k existenci originálu duplikát nelze vydat.

4/6/08

Žádost ČKS o pozastavení činnosti klubu Novofoundlandský pes pro nedodržování
jednotných chovných podmínky klubů pro novofundlandské psy.
ČKS bude požádán, aby konkretizoval a specifikoval body, ve kterých se chovné
podmínky a smlouva nedodržují. Jednohlasně schváleno.
Zodpovídá: Sekretariát

Chov.kluby/5/08
Žádost p. Vacka o znovuprojednání přijetí Chihuahua klubu ČR o.s. za člena
ČMKU - P ČMKU vytvořilo komisi, která se bude podmínkami přijetí nových klubů
dále zabývat. V tomto případě již bylo klubu odpovězeno, P ČMKU na svém původní
rozhodnutí trvá.
5/11/08

Žádost o finanční příspěvek na konání Evropského kongresu španělů a Evropskou
výstavu – P ČMKU schvaluje příspěvek ve výši 10 000,- Kč splatný proti faktuře do
konce roku 2008.

6/11/08

Žádost o finanční příspěvek na konání Evropské výstavy německých dog - P ČMKU
schvaluje příspěvek ve výši 10 000,- Kč splatný proti faktuře do konce roku 2008.

7/11/08

Žádost Klubu slovenského kopova o pořádání Evropské výstavy se zadáváním CAC,
CACIB – P ČMKU zamítá tuto žádost. Důvod: Na evropských výstavách pro konkrétní
plemeno nelze používat čekatelství CACIB, které se zadává jen na FCI schválených
mezinárodních výstavách, a titul Evropský vítěz, jež je vázán pouze na Evropské
výstavy FCI. Klub bude vyzván, aby žádost o evropskou výstavu zkoncipoval dle řádů a
podal prostřednictvím Výstavní komise.
Zodpovídá: Sekretariát

11.55 se dostavila I. Nováková
8/11/08
-

ČKS předal připomínky k pověření na výstavy.
Sekretariát vyžádá na ČKS formát, v jakém budou elektronicky předávány výsledky
z výstav ČKS.
Vrácení 50% poplatku – vychází z VŘ platného od 1.1.2009.
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-

Formálnost bodu 15 – propagace ČMKU probíhá vyvěšením vlajek, další materiály
mohou být dodány – Zodpovídá: MVDr. L. Široký

9/11/08

ČKS žádá o změnu směrnice pro delegování rozhodčích – úpravy směrnice v rozsahu
uvedeném v žádosti (čl.3) nejsou možné, neboť neodpovídají hodnotám schváleným
FCI.
Článek 7 – byl již do směrnice zapracován

10/11/08

Žádost ČKS o vyjmutí formulace z VŘ – nelze, formulace je v souladu s řádem FCI
(citace: Psi, kteří nejsou v katalogu, nesmějí být posouzeni. Toto neplatí, pokud
neuvedení bylo způsobeno chybou pořadatele (např. problémy při tisku katalogu atd.)
a pokud přihlášky byly úplně vyplněny a zaslány pořadateli před datem uzávěrky
přihlášek a přihlašovací poplatky byly připsány na účet pořadatele.)

Ad 2 - Projednání hospodaření za 1. - 9. 2008
Ad 3 - Projednání rozpočtu na rok 2009
K jednání se dostavila ing. R. Bauerová, finanční poradkyně ČMKU
-

Garant pro výcvik – doplněn do rozpočtu 2009
Pro: MVDr. L. Široký, ing. R. Lysák, A. Karban, I. Nováková
Proti: J. Kudrnáčová
Zdrželi se: ing. J. Kubeš, M. Kašpar, M. Václavík
Středisko bylo přijato pod č. 910

-

V rozpočtu není zahrnut možný příjem z MVP v Brně
I. Nováková požaduje sumář rozpočtu 2009 za celou organizaci dohromady (vč. PK). P ČMKU
souhlasí.

Ad 4 - X. valná hromada ČMKU
-

Moderovat VH bude tisková mluvčí Bc. V. Tichá
Harmonogram a program připraví Bc. V. Tichá, MVDr. L. Široký + sekretariát, bude rozesláno
elektronicky všem členům P ČMKU do 15.12.

Ad 6 – Různé
20/4/08

-

Žádost Klubu chovatelů belgických ovčáků v českých zemích o dotaci na Světovou
výstavu BO v roce 2009 - P ČMKU schvaluje příspěvek ve výši 10 000,- Kč splatný
proti faktuře do konce roku 2008.

Bc. Vladimíra Tichá informovala P ČMKU, že poslanec Tejc odstupuje od zákona o chovu psů,
dále požaduje pouze povinný čip a evidenci v celostátní databázi
I. Nováková požaduje přeložit směrnici o vydávání certifikátů

5

USNESENÍ
63/11/08

P ČMKU schvaluje Výstavní řád ČMKU platný od 1.1.2009 doplněný v souladu
s Výstavním řádem FCI.

64/11/08

Po dodatečném doložení normativů P ČMKU netrvá na pozastavení činnosti klubů
1005 a 1027.

65/11/08

P ČMKU na základě staženého odvolání a přijetí udělené výtky obnovuje činnost
rozhodčího K. Hořáka.

66/11/08

P ČMKU schvaluje tyto dotace na:
Evropský kongres a Evropskou výstavu KCHLS – 10 000,- Kč,
Evropskou výstavu KCHND – 10 000 Kč,
Světovou výstavu BO – 10 000,- Kč
Dotace jsou splatné proti faktuře do konce roku 2008.

Zasedání ukončeno:
Termín příštího zasedání:
Zapsala:
Za správnost:

16:00 hod
6. 1. 2009 od 11:00 hod
Ivana Jarošová
MVDR. L. Široký
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