Zápis č. 30
ze zasedání P ČMKU dne 19. 11. 2009
zasedací místnost ČMKU
Přítomni:
P ČMKU:
DR:
Tisková mluvčí:
Hosté:

MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, I. Nováková, B.
Uchytil, M. Kašpar, A. Karban, M. Václavík
M. Krinke
Bc. Vladimíra Tichá
DaCK - MVDr. Chrpa, EK – Ing. N. Klírová, Ing. H. Brychta

Program:
1. Programové vybavení ČMKU DOGOFFICE
2. Kontrola zápisu z minulého jednání
3. Zápisy z odborných komisí
4. Došlá pošta
5. Různé

1. Programové vybavení ČMKU DOGOFFICE
Projednáno za přítomnosti konzultanta ČMKU Ing. H. Brychty.
9. 11. 2009 proběhla schůzka skupiny pro SW.


Byly projednány připomínky ke smlouvě Merz, P ČMKU obdrželo vyjádření právníka ČMKU.
I. Nováková navrhuje, aby smlouva s připomínkami byla neprodleně odeslána na Merz. Po
obdržení reakce ze strany Merz bude ihned zkontaktována skupina pro SW.P ČMKU souhlasí
Zodpovídá: Tajemnice



Projednány připomínky k smlouvě o hostingu a smlouvě servisní – skupina pro SW navrhuje
nahradit novými aktualizovanými smlouvami s termíny a konkretizací činností. P ČMKU
souhlasí



Nedokončené práce – výstavy: I. Nováková žádá konzultanta, aby po proběhlých výstavách
v Olomouci a DuoCACIB potvrdil, že systém je funkční a ukončený (saldo, ceník).



Nedokončené práce - PK a sekretariát: Program je funkční, zbývají dopracovat ještě
reklamace (zásadní jsou pomocné registry a výpisy pro výpočet odvodů klubům). Po
dokončení reklamačních prací je výstavba programu ukončena.



Předávací protokol do účetnictví – vztahuje se k uvedení díla do provozu, skupina pro SW
dopracuje sumarizaci a předá finanční poradkyni.



Plán budoucích prací: Import dat PK 2 a 3 – zkouší se na datech PK 2, která se nyní importují.
I. Nováková žádá zástupce ČMKJ o dodání dat PK 3 v požadovaném formátu CSV (ČMKJ
předala v TXT). Import dat je součástí původního zadání.



Prvořadé nové úlohy - duplicity, ovládání a certifikáty – po podepsání nové smlouvy



Návrh I. Novákové, aby Ing. H. Brychta byl vedoucí SW skupiny - P ČMKU nesouhlasí.
Pro:

MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, B. Uchytil, M.
Kašpar, A. Karban, M. Václavík
Zdržela se:
I. Nováková
Zápis z komisuro SW byl schválen.
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2. Kontrola zápisu z minulého jednání
Dozorčí rada:


DR se dotazuje, kdy bude k dispozici rozpočet na 2010 – podrobnosti objasní pozvaná
předsedkyně EK.



DR upozorňuje na růst cestovních nákladů a jejich výši. Doporučuje zvážit nakládání
s cestovními prostředky.



DR se dotázala na položky za občerstvení vztahující se k činnosti Komise pro rozhodčí – týká
se schůzky rozhodčích v Top hotelu Praha.



Mzdové náklady – bude řešit DR na svém příštím zasedání



Středisko Brno 2008 je třeba změnit na Výstava Brno



Chybně zaúčtovaná faktura FCI č. 2009 000.273 (za výstavu Brno 2008 - byla vystavena až
v roce 2009). DR žádá, aby byly prověřeny další položky týkající se výstavy v Brně v r. 2008,
zda nebyly fakturovány v novém roce.

33/8/08

-

Zkompletování směrnice o vydávání certifikátů: Byly dopracovány přílohy.
Bc. V. Tichá doporučuje přejmenovat přílohy dle typu zkoušek, nikoli dle plemen, P
ČMKU souhlasí.
Přílohu KJ ČR je třeba specifikovat na jednotlivá plemena.
Materiál bude vyvěšen k připomínkování na web ČMKU a zaslán organizacím, kterých
se týká, s žádostí o vyjádření. Zveřejnění a rozeslání zajistí sekretariát.
PŘÍLOHA 1 – pracovní materiál

P ČMKU souhlasí s předloženým materiálem a navrženým postupem.
Návrh p. Kudrnáčové: Možnost otevírat na MVP pracovní třídu pro národní plemena.
P ČMKU souhlasí – výstava národních plemen nepodléhá předpisům pro MVP.

Ad výstava Wels – zasedání Středoevropské sekce FCI
Nabídka Středoevropské sekce pro ČR uspořádat středoevropskou výstavu v r. 2012 – ČKS zaslal
nabídku na pořádání této akce v Letňanech.
P ČMKU jednomyslně schvaluje pověření ČKS konáním této výstavy. ČKS dodá termín konání.
Hospodaření
Dostavila se Ing. N. Klírová


Ing. N. Klírová předloží předběžný plán činnosti EK ke schválení a požádá P ČMKU o stanovení
kompetencí EK.



Výsledek hospodaření za 1-10/09 je + 380 tis. Kč



Odpis SW: Návrh EK: Vyčíslit program jako soubor jednotlivých modulů. SW je možné rozdělit
na program PK a sekretariátu a modul výstav – dořeší komise pro SW ve spolupráci s finanční
poradkyní.



EK zhodnotí výhodnost daňových a účetních odpisů



Předsedkyně EK potřebuje k sestavení rozpočtu na r. 2010 informace o největších
plánovaných položkách pro příští rok – vypracuje sekretariát ve spolupráci s finanční
poradkyní.



Požadavek P ČMKU: Komise předají návrhy rozpočtu do 23. 11. 2009.
Zajistí: Sekretariát
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Komise pro rozhodčí – nahlásila stejný rozpočet, jako náklady na r. 2009
Výstavní komise – nahlásila stejný rozpočet, jako byl pro r. 2009
Dozorčí rada – nahlásila stejný rozpočet, jako byl pro r. 2009


Plánované schůzky:
o 24. 11. 2009 schůzka předsedkyně EK a finanční poradkyně za účelem přípravy
materiálů pro EK.
o 30. 11. 2009 schůzka EK, sestavení rozpočtu, který bude předložen na příštím
zasedání P ČMKU.



Finanční poradkyně zaslala rozbor k možnosti platby pohledávky s chybně vystavenou
fakturou. P ČMKU souhlasí s vystavením nové faktury na správnou fakturační adresu, která
bude s omluvou zaslána ČMKJ.
Zajistí: Tajemnice



Předsedkyně EK navrhuje nechat připravit dopis od právníka ČMKU s návrhem smírného
řešení, který bude přikládán k urgencím pohledávek.
P ČMKU souhlasí.



Návrh předsedkyně EK: Bude přítomna na zasedání P ČMKU 1x za ¼ roku
P ČMKU souhlasí.



I. Nováková se dotázala na limit v pokladně – nebyl stanoven, měl by odpovídat pojištěné
hotovosti.



Návrh A. Karbana: Do rozpočtu stanovit konto pro propagaci Evropské výstavy.

Ad zápis z RPK z 7. 9. 2009
ad bod d)
ing. R. Lysák ve spolupráci s plemennou knihou vypracuje znovu systém zadávaných
titulů – úkol trvá, předloží do příštího P ČMKU
Ad zápis z Komise pro chov a zdraví – 8. 6. 2009
P ČMKU obdrželo vysvětlení od chovatelky, která se vyjádřila k prodeji feny bez PP. Fena nebyla
z jejího odchovu. Chovatelka bude upozorněna na možnost postihu v případě prokázání odchovů psů
bez PP. Stěžovatelka bude informována o výsledku šetření. Případ bude zaslán na vědomí
chovatelskému klubu.
Zodpovídá: Sekretariát
Návrh na vyplácení dotací a sponzoringů pro 2010
obligatorní komise FCI
Mistrovství světa
Mistrovství Evropy
Reprezentace v JH – SV
Reprezentace v JH – Crufts
Světové a evropské výstavy ch.klubů v ČR

5 000,00
10 000,00
8 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00

standardně
max.
max.
max.
max.
max.

Pro:
MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, I. Nováková, M. Václavík
Zdržel se:
B. Uchytil, M. Kašpar
Nepřítomen: A. Karban
Návrh byl přijat.
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ad Různé

Zveřejňování schválených CACT, CACIT a CACIL akcí na webu ČMKU – určení zodpovědné
osoby / osob do konce týdne.
Zajistí: Tajemnice


10.10.2009 proběhla vernisáž výstava Pes a život ve Východočeském muzeu v Pardubicích, o
akci informovala Bc. Vladimíra Tichá
P ČMKU navrhuje zaslat poděkování, úkol trvá.
Zodpovídá: MVDr. L. Široký

3. Zápisy z odborných komisí
Zápis z Dostihové a coursingové komise ze dne 15.11.2009

PŘÍLOHA 2 + PŘÍLOHY

Zápis projednán za přítomnosti MVDR. S. Chrpy


Zhodnocení ME v coursingu: DaCK pozvala zástupce k jednání. Zástupce se nedostavil, SEB
ukončil svou činnost



DaCK pozvala k jednání p. Zdráhalovou (SMSC), která se nedostavila. DaCK pozve p.
Zdráhalovou k jednání na ČMKU za přítomnosti zástupce P ČMKU, P ČMKU souhlasí



Nošení košíku pro shih-tzu – DaCK z bezpečnostních důvodů nedoporučuje
Návrh M. Václavíka: Povolit nenošení košíku pro plemeno shih-tzu
Pro M. Václavík, ing. R. Lysák, M. Kašpar
Proti: I. Nováková
Zdrželi se: MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, J. Kudrnáčová, B. Uchytil, A. Karban,
Návrh nebyl přijat.
Schvalování zápisu:
Pro: MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, J. Kudrnáčová, I. Nováková, B. Uchytil, A. Karban
Zdrželi se: M. Václavík, ing. R. Lysák, M. Kašpar
Zápis byl schválen.
Zpráva ze zasedání CdL FCI ze dne 5. 9. 2009

PŘÍLOHA 3

ČMKU standardně proplatí 5000,- Kč, zbytek cestovních nákladů půjde z rozpočtu DaCK.
Zápis z Rady plemenných knih ze dne 12. 11. 2009

PŘÍLOHA 4

Schváleno jednomyslně
Zápis z Výstavní komise ze dne 10. 11. 2009

PŘÍLOHA 5

Seznam rozdělení plemen pro výstavy v r. 2010 bude vyvěšen na webu ČMKU jako příloha
k výstavnímu řádu a rozeslán rozhodčím.
Bod 9
P ČMKU doplňuje stanovisko VK - konečné rozhodnutí o spolumajitelství je
v rukou pořadatele výstavy, postupuje se způsobem uvedeným v propozicích.
Schváleno jednomyslně
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Zápis z Komise pro chov a zdraví ze dne 5.10.2009

PŘÍLOHA 6

Bod 1

Vzhledem k dispozicím molossoidních plemen k tomuto postižení bude P
ČMKU požadovat po KMDPP sjednotit chovné podmínky s Moloss klubem, tj.
povinně uvádět HD a nezařazovat do chovu jedince se stupněm HD 4.
Bod 5
Jelikož byla dne 18. 11. 2009 uzavřená dohoda mezi kluby o respektování
chovných jedinců a chovných podmínek, není třeba dále řešit.
Pro: MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, B. Uchytil, M. Kašpar, A.
Karban, M. Václavík
Zdržela se: I. Nováková

4. Došlá pošta
9/4/09
1/11/09
2/11/09

3/11/09

4/11/09

Informace z Dansk Kennel Klubu o platnosti zkratek DKK
P ČMKU bere na vědomí
Stížnost na rozhodčího - P ČMKU pověřuje KR k prošetření této stížnosti
Schváleno jednomyslně
Žádost ČMKJ o začlenění King Charles spaniel klub ČR, o.s. do ČMKJ
Odkládá se na první zasedání v roce 2010, bude vyžádáno doplnění dalších
materiálů.
Zodpovídá: J. Kudrnáčová
Žádost o otevírání pracovní třídy pro bearded kolie
P ČMKU jednohlasně souhlasí s předloženým materiálem, bude zapracováno
do směrnice pro certifikáty.
Návrh pověření k výstavám 2010 – sekretariát ověří u koordinátora Dogoffice
správnost struktury věty předávaných dat.
Ostatní body jednomyslně schváleny.

5. Různé
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Předložen zápis z výstavního výboru DuoCACIBu
Úkol zadaný pro I. Novákovou bude řešit konzultant Ing. H. Brychta
P ČMKU bere zápis na vědomí



MVDr. L. Široký byl pozván na sponzorskou akci Royal Canin do Francie. Dojednána
sponzorská spolupráce – RC se bude podílet na sponzorování schůzky zástupců chovatelských
klubů, která se bude konat 13. 3. 2010 v Top hotelu Praha.



Je v jednání smlouva s firmou Procter and Gamble/Eukanuba/ platná od r. 2010, budou
dodány materiály.



ČKS žádá finanční příspěvek 170 000,- Kč – odloženo na příští jednání P ČMKU.



I. Nováková požádala o sdělení systému při překladu standardů. Překlady standardů jsou
financovány z rozpočtu Standardní komise.



ČT požádala o možnost natočení reportáže ze školení rozhodčích P ČMKU souhlasí.



Požadavek z poradny: Zveřejnit chovatelské stanice, které mají pozastavenou činnost – bude
zabezpečeno v rámci možnosti přenos dat z Dogoffice.

USNESENÍ
138/11/09

Pracovní třídy pro národní plemena je možné otevírat i na mezinárodních výstavách.

139/11/09

Středoevropskou výstavu v r. 2012 bude pořádat ČKS v Letňanech.

140/11/09

Vyplácení dotací a sponzoringů pro rok 2010:

obligatorní komise FCI
Mistrovství světa
Mistrovství Evropy
Reprezentace v JH - SV
Reprezentace v JH - Crufts
Světové a evropské výstavy ch.klubů v ČR

standardně
max.
max.
max.
max.
max.

141/11/09

Plemeno bearded kolie má možnost otevírat pracovní třídu až po národní výstavy na
základě certifikátů z těchto zkoušek:
ZM, ZVV1, ZPS1, ZPO1, IPO-V, IPO1, IPO-FH, BH, SchH/A, FPr1, SchH/VPG1, FH1 (ČKS,
MSKS)
OB2 (ČKS)
ZPU-S, ZPU2, HWT TS, ZPOP1 (KJČR)
RH-FA, RH-FLA, RH-TA, RH-LA, ZZP1, ZLP1, ZZS1, ZTV1, ZZP-C, ZLP-C, ZTV-C (SZBK)

142/11/09

Schůzka zástupců chovatelských klubů se bude konat 13. 3. 2009 v Top hotelu Praha

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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5 000,00
10 000,00
8 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00

17:00
17.12.2009 od 10:00
Ivana Jarošová
MVDr. L. Široký

