Zápis č. 41
Ze společného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU)
a Dozorčí rady (DR ČMKU)
dne 21.12.2010
Zasedací místnost ČMKU
Přítomni:
P ČMKU:

MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, Ing. R. Lysák, I. Nováková, A. Karban, B. Uchytil od 9:30,
M. Kašpar od 9:30, J. Kudrnáčová od 9:30

DR:
Omluven:

P. Márová, MUDr. M. Raba, J. Novák
M. Krinke

Tisková mluvčí:

Bc. Vladimíra Tichá

Program:
1.
Kontrola zápisu z minulého zasedání
2.
XI. valná hromada ČMKU
3.
Zprávy z odborných komisí
4.
Došlá pošta
5.
Hospodaření ČMKU
6.
Různé

1. Kontrola zápisu z minulého jednání
ad Výstavní komise z 25. 8. 2009, bod 13
Trestní oznámení – státní zastupitelství žádá o doplnění podání. Sekretariát informuje státní zastupitelství, že
podklady připravíme.
Ad 1/7/09



Zpráva DR o přezkoumání činnosti Whippet klubu – Kluby předložily smlouvy
chovných podmínkách, navzájem si uznávají chovné jedince, případ ukončen.

o jednotných

Provedení schváleného personálního auditu
Ing. R. Lysák a M. Kašpar seznámili s výsledky řízení - 2 firmy se dostavily na schůzku dne 13.12.2010, 3. firma
se omluvila. Cenový předpoklad u obou firem cca 50 tis.
Personální audit by měl prověřit rozvržení a využití pracovní doby, vytížení zaměstnanců, atmosféru na
pracovišti. Jedná se o zhodnocení efektivnosti práce. Auditoři budou pracovat i s P ČMKU.
P. Márová se dotázala, zda je audit skutečně nezbytný. P ČMKU na provedení trvá a jednomyslně schvaluje
pro zpracování auditu firmu Ing. Liliany Svojšové. Ing. R. Lysák předá tajemnici kontakt na ostatní dvě firmy,
aby jim bylo jménem P ČMKU poděkováno za účast ve výběru. Tajemnice ČMKU dodá vítězné firmě na
vyžádání podklady nutné pro zpracování úvodní etapy auditu. Počátkem ledna 2011 se s vítěznou firmou
setkají MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Kašpar a Ing. R. Lysák, aby dohodli podmínky práce firmy na ČMKU.

1/9/10 S. Suda – žádost o odbornou a právní radu při udělení 1. výkonnostní třídy Svazu záchranných brigád
kynologů – Sekretariát odeslal k vyjádření Svazu záchranných brigád kynologů, zatím bez odezvy, zaurguje.
ad Komise pro chov a zdraví ze dne 2.5.2010
Případ odchovu Š. Bajerové prostřednictvím jiné organizace – P ČMKU předává případ k došetření Dozorčí radě
ČMKU. Sekretariát poskytne Dozorčí radě podklady.
Chovatelské kluby:
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3/3/10 Klub Anglický špringršpaněl (KASS) – I. Nováková žádá KCHLS o dodání aktuálních chovných podmínek na
ČMKU. Zástupci Českomoravské kynologické jednoty souhlasí s předložením.
7/3/10 Klub chovatelů čínských chocholatých psů – odvolání proti rozhodnutí P ČMKU o nepřijetí klubu za
prozatímního člena.
Vzhledem k nově zjištěným skutečnostem budou zástupci Klubu chovatelů naháčů a Klubu chovatelů
čínských chocholatých psů pozváni na lednové zasedání P ČMKU, úkol trvá.

Dozorčí rada


Žádost o uvolnění dotací na Dostihovou dráhu Kolín – Vzhledem k tomu, že Dostihová dráha Kolín je
subjektem Kynologické jednoty ČR, požádá P ČMKU prostřednictvím sekretariátu ČMKU o vyjádření ze strany
zastřešujícího subjektu – úkol trvá. Výše dotace bude předmětem příštího jednání P ČMKU.
Případné další požadavky dostihových drah budou projednány pouze v případě, že budou zaslány
prostřednictvím Kynologické jednoty ČR
Požadavek Dozorčí rady: Vypracovat závaznou metodiku pro hospodaření s příjmy a výdaji Dostihové a
coursingové komise – proběhla schůzka pracovní skupiny s MVDr. S. Chrpou, předloženy návrhy na vytvoření
metodiky hospodaření.
P ČMKU souhlasí, podmínky založení nového účtu prověří tajemnice a MVDr. L. Široký.



Šampion šampionů – zúčastní se všichni členové P ČMKU a DR, omluvil se J. Novák
Sekretariát se obrátí na kluby pro česká neuznaná plemena, zda je chtějí prezentovat při akci Šampion
šampionů (max. 10 jedinců)

2/11/10

Žádost o monitorování situace v Klubu chovatelů málopočetných plemen psů - proběhla schůzka
se zástupci Klub chovatelů málopočetných plemen psů
PŘÍLOHA 1
Požadovaná prezenční listina byla doložena – v pořádku.
Požadavek, aby zástupce P ČMKU nebo DR ČMKU byl přítomen na mimořádné VH KCHMPP - P
ČMKU ani DR ČMKU nedoporučují účast svých zástupců, kteří nemají na valné hromadě
samostatného právního subjektu výkonnou pravomoc. Průběh VH je vnitřní záležitostí klubu.

2. XI. valná hromada ČMKU
Na příštím jednání je třeba určit členy P ČMKU, kteří se budou zabývat:


připomínkami a změnami stanov, termín zpracování do 31. 1. 2011



odvoláními k VH, termín zpracování do 31. 1. 2011

Dále:
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Do 15. 1. 2011 je nutné vypracovat ekonomický rozbor pro subjekty a zprávu o hospodaření ČMKU.
Delegáti obdrží výsledovku. Souhrn vypracuje a případné dotazy bude zodpovídat garant za ekonomiku Ing.
N. Klírová.


Sekretariát zajistí účast právníka a notáře



Do 15. 1. 2011 je třeba určit, kdo povede VH, složení pracovního předsednictva a komisí, skrutátory



Do 15. 1. 2011 se rozhodne o případných pozvánkách pro čestné hosty



Kontrolu usnesení provede Ing. R. Lysák



Směrnice k uznávání nových klubů - sešla se pracovní skupina ve složení A. Karban, J. Kudrnáčová, MUDr.
M. Raba, M. Krinke, MVDr. L. Široký - J. Kudrnáčová předložila návrh směrnice, bude projednán na
příštím zasedání.

Ad Komise pro chov a zdraví 24.5.2010
Vyjádření ÚKOZ k odchovům p. Sobotíkové pod věkovou hranicí – zasláno ČMKU na vědomí. P ČMKU bere na
vědomí, vyčká vyjádření adresáta - Klubu chovatelů málopočetných plemen psů.

3. Zprávy z odborných komisí
Zápis ze SW komise ze dne 8.12.2010
PŘÍLOHA 2
P ČMKU jednomyslně souhlasí.
Dále se řeší smlouva o technické podpoře, servisu a hostingu, hledá se alternativní řešení.
Zápis z Komise pro mládež ze dne 8.10.2010
Schváleno jednomyslně

PŘÍLOHA 3

Zápis z Výstavní komise ze dne 7.12.2010
Schváleno jednomyslně

PŘÍLOHA 4

Komise pro rozhodčí
Protokol ze závěrečných teoretických zkoušek čekatelů konaných 16.12.2010

příjmení
Adam
Dočekalová
Dopitová
Dvořák
Hermann
Hrbková
Kočová
Kučerová
Malíková
Martinková Močubová
Mašková
Nováková
Přibáňová
Roškota
Slapničková
Šaldová
Šmídová
Trnková
Urban
Vaníčková

jméno
Petr
Michaela
Jitka
Jiří
Pavel
Jana
Jana
Martina
Lenka
Lenka
Romana
Zuzana
Michaela
Miroslav
Ivana
Kateřina
Jana
Lucie
Petr
Kristina

titul

plemeno
jezevčík
labradorský retriever
karelský medvědí pes
trpasličí pinč
český fousek
pražský krysařík
MVDr. výmarský ohař
německá doga
labradorský retriever
MVDr. alpský jezevčíkovitý brakýř
čínský chocholatý pes
Ing.
Kavalír King Charles španěl
Ing.
jezevčík
německý boxer
bišonek
bulteriér
malý münsterlandský ohař
anglický kokršpaněl
beagle
německý špic

prospěl/neprospěl
prospěl
prospěla
prospěla
omluven
prospěl
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěl
prospěla
prospěla
neprospěla
prospěla
omluven
prospěla

Čekatelé, kteří prospěli, byli jednomyslně schváleni a obdrželi povolení k účasti na praktických zkouškách (NVP
Olomouc, MVP Brno)
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Zápis z jednání Komise pro rozhodčí ze dne 16.12.2010
PŘÍLOHA 5
Bc. Vladimíra Tichá předložila návrh kynologické terminologie k prostudování, bude předmětem jednání na
lednovém zasedání.
Vstupní zkoušky se uskuteční 29.1.2010 – vzhledem k počtu adeptů budou rozšířeny i na 30.1.2010 – P ČMKU
souhlasí.
Zkušební komise: M. Václavík, Ing. Z. Antonovič, J. Janda, Bc. V. Tichá
Zápis z Komise pro rozhodčí schválen jednomyslně.
Dostihová a coursingová komise
Dostihový kalendář na rok 2011
Schválen jednomyslně
Rozpočet Dostihové a coursingové komise
Do rozpočtu ČMKU byl zakalkulován předložený rozpočet DCK.
FCI CdL komise
P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek může být vyplacen

PŘÍLOHA 6

FCI pracovní komise
P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek může být vyplacen

PŘÍLOHA 7

MVDr. L. Široký požaduje přesílat zápisy z FCI komise pro pracovní psy také Moravskoslezskému kynologickému
svazu, zástupci Českého kynologický svaz souhlasí a zajistí nápravu.

4. Došlá pošta
3/10/10 Protest Klubu chovatelů bišonků proti rozhodnutí P ČMKU ve věci barevného boloňského psíka – po dohodě
s RKF P ČMKU schvaluje nový název plemene ruská barevná bolonka platný od 1.1.2011. Ostatní rozhodnutí
P ČMKU zůstávají v platnosti včetně ruského standardu, který bude zveřejněn na stránkách ČMKU.
Schváleno jednomyslně
1/12/10 Žádost Klubu chovatelů naháčů o pozastavení zápisů štěňat na chovatelskou stanici Stars Acro pro
opakované podvody a porušování platných normativů.
P ČMKU pozastavuje zápisy na chovatelskou stanici Stars Acro na dobu 3 let, tj. do 22.12.2013
Schváleno jednomyslně.
2/12/10 Žádost Klubu přátel psů pražských krysaříků o pořádání Světové výstavy 12.6.2011 v autokempu
Velkopařezitý u Řásné – P ČMKU jednomyslně schvaluje. Na výstavě není možné zadávat titul Světový vítěz
2011, je možné zadat titul Světový vítěz pražských krysaříků.
3/12/10 P ČMKU jednomyslně schvaluje tuto výjimku při inseminaci:
Výmarský ohař krátkosrstý, fena Asikkala Steel – Crazy Dog (ČLP/VOK/6648) x pes Shadow Flax At Huntly
(Irsko, W42895)
Krytí musí být v souladu s předpisy příslušného chovatelského klubu a ČMKU.
4/12/10 Pes roku 2010 – cca 3 týdny - 1 měsíc po uzávěrce Psa roku po uzavření výsledků a jejich zveřejnění na webu
ČMKU obdržel sekretariát několik žádostí o zařazení do pořadí.
Informace o akci byly zveřejněny na webu ČMKU a v kynologickém tisku (Svět psů, Planeta zvířat).
P ČMKU trvá na dodržení stanovených termínů uzávěrek. Dodatečné žádosti nemohou být zařazeny do
výsledného pořadí.
Schváleno jednomyslně.
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5/12/10 Žádost Moravskoslezského kynologického svazu o schválení CACT, CACIT kalendáře na rok 2011
Schváleno jednomyslně, CACIT akce podléhají schválení FCI

5. Hospodaření
Informaci o hospodaření ČMKU předložila Ing. N. Klírová, garant za ekonomiku.
Čerpání rozpočtu 2010:
Předloženo čerpání rozpočtu 2010 včetně započítaných dohadných položek na prosinec 2010
Prognóza předpokládá kladný výsledek hospodaření roku 2010
Ing. N. Klírová zodpověděla dotazy Ing. R. Lysáka a A. Karbana.
I. Nováková navrhla, aby náklady spojené s Evropskou výstavou v r. 2014 byly účtovány na časově rozlišení a
neovlivňovaly tak hospodaření v letech před Evropskou výstavou - ekonomická poradkyně souhlasí
Dotaz Dozorčí rady na účet v Löbau-Zittau – účet byl zřízen pro účely plateb v Eur na výstavu DuoCACIB
Ing. N. Klírová doporučuj hradit účty v eur z tohoto účtu - P ČMKU souhlasí, účet bude využíván pro zahraniční platby
v Eur
Rozpočet na 2011:
Vychází z rozpočtů na r. 2009 a 2010
14:00 Odchází P. Márová
V rozpočtu byl upraven rozpočet Dostihové a coursingové komise a vyjmut rozpočet přesčasů. Ing. N. Klírová zašle
upravený rozpočet předsedovi ČMKU.
Upravený rozpočet byl jednomyslně schválen.
Kontrola hospodaření Dostihové a coursingové komise Dozorčí radou:
Byla provedena kontrola účtů střediska 912. Účty odpovídají účetnímu výkazu. Chybějící podpisy byly doplněny.
P ČMKU bere na vědomí.

6. Různé
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Bc. V. Tichá navrhuje, aby Rada plemenných knih vyhotovila dvojjazyčný formulář pro potvrzení inseminace
(DNA jako nepovinný údaj)
P ČMKU souhlasí



I. Jarošová navrhla zvýšit cenu za vystavení pomocného registru na adekvátní částku, tj. na cenu průkazu
původu.
P ČMKU souhlasí, cena PReg se zvyšuje na 150,- Kč + DPH.



A. Karban se dotázal na evidenci certifikátů na webu ČMKU. Problematika bude projednána na příštím
zasedání SW komise.



M. Václavík navrhl titul Šampion ČMKU. Podmínky zpracuje Výstavní komise, čekatelství se budou zadávat
od 1.7.2011.

Pro:

MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, Ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, I. Nováková, M. Kašpar, A. Karban, M.
Václavík
Nepřítomen: B. Uchytil

USNESENÍ
216/12/10

P ČMKU schvaluje nový název plemene barevný boloňský psík, a to ruská barevná bolonka, platný
od 1.1.2011. Ruský standard bude zveřejněn na stránkách ČMKU.

217/12/10

P ČMKU pozastavuje zápisy na chovatelskou stanici Stars Acro na dobu 3 let, tj. do 22.12.2013

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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16:30
18.1.2011 od 9:00
Ivana Jarošová
MVDr. L. Široký

