Zápis č. 2
ze zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie dne 17.3.2011
ČMKU, Praha 7
Přítomni:
P ČMKU:

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

Program:
1.
Kontrola zápisu z minulého zasedání
2.
XI. valná hromada ČMKU (kontrola usnesení)
3.
Odborné komise ČMKU
4.
Různé

1. Kontrola zápisu z minulého jednání
ad Výstavní komise z 25. 8. 2009, bod 13
Trestní oznámení – státní zastupitelství žádá o doplnění podání. Probíhá, sekretariát obdržel jednoznačné vyjádření
od vyšetřovacího oddělení České pošty, zasláno s podklady na státní zastupitelství, zatím bez zpětné reakce.


Provedení schváleného personálního auditu – audit probíhá, zpráva dosud nebyla předána.

Dozorčí rada
Požadavek Dozorčí rady: Vypracovat závaznou metodiku pro hospodaření s příjmy a výdaji Dostihové a coursingové
komise –Metodika bude upravena v souladu s tímto rozhodnutím, vypracuje garant za ekonomiku + tajemnice - úkol
trvá, termín do 31.3.2011.


A. Karban se dotázal na evidenci certifikátů na webu ČMKU. Problematika byla projednána zasedání SW
komise, P ČMKU projedná na příštím zasedání.



M. Václavík navrhl titul Šampion ČMKU. Podmínky zpracovala Výstavní komise, navržený systém je součástí
zápisu z Výstavní komise. Čekatelství se budou zadávat od 1.7.2011, řád bude vyvěšen na webu po dořešení
detailů.
Návrh I. Novákové: doplnit projednaný řád o plemena, která nemohou získat CACIB: CAC ČMKU se zadá
s titulem Národní vítěz na národní výstavě, s titulem BOB na mezinárodní výstavě.
Schváleno jednomyslně.

Výstavní komise ze dne 15.2.2011
- Bod 5) – Výstavy schváleny vyjma obou MV v Českých Budějovicích (neschváleno FCI, kolize termínů),
navrženy nové termíny, o termínech jedná FCI
Nově zaslána žádost o MV Litoměřice a MV Mladá Boleslav – o výstavy bylo požádáno po termínu daném
Výstavním řádem.
MV Litoměřice
19.5.2012
MV Mladá Boleslav
25.-6.8.2012
Termíny podléhají schválení FCI.
Návrh I. Novákové: Povolit obě MV a odebrat NV v Litoměřicích
O tomto návrhu se nehlasovalo.
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Návrh povolit výstavy dle požadavku KJ ČR:
Pro:
MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, Ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, B. Uchytil, M. Kašpar, M. Václavík
Zdrželi se:
I. Nováková, A. Karban
Návrh byl přijat.
Návrh MVDr. L. Širokého: Výstavy povolit se 100% navýšením odvedeného poplatku
Pro:
MVDr. L. Široký, A. Karban, J. Kudrnáčová
Proti:
M. Kašpar, Ing. R. Lysák, M. Václavík
Zdrželi se:
I. Nováková, Ing. J. Kubeš, B. Uchytil
Návrh nebyl přijat.
Návrh Ing. R. Lysáka: Zvýšit odvedený poplatek na 40 Kč
Pro:
Ing. J. Kubeš, Ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, B. Uchytil, M. Kašpar, M. Václavík
Proti:
MVDr. L. Široký, A. Karban
Zdržela se:
I. Nováková
Návrh byl přijat.


Posudky z výstav - povinně 3 kopie, 3. kopie posudku přísluší klubům, tato povinnost bude
zakotvena v pověření k výstavám,
Pořadatel výstavy je povinen umožnit klubu získat kopii posudků, pokud o to klub požádá
Pro:
MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, Ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, I. Nováková, B. Uchytil, M. Kašpar, M.
Václavík
Nepřítomen:
A. Karban


Poslat na školení rozhodčích do Nizozemí zástupce ČMKU – P ČMKU již odsouhlasilo účast 1-2 osob.
Školení je limitované počtem osob, nutná dobrá znalost AJ. Komise pro rozhodčí předloží návrh na
delegáta/ty. Sekretariát zašle ještě před určením konkrétních osob pořadatelům akce informaci, že
se zúčastní 2 zástupci ČMKU.



Členství adepta na rozhodčího v chovatelském klubu – dle vyjádření právního zástupce ČMKU má
ČMKU právo členství požadovat.

Komise pro chov a zdraví ze dne 31.1.2011
Bod 3) - Sebaceózní adenitída u plemene akita inu – Klub chovatelů málopočetných plemen psů doložil nové
poznatky. Pro jednání Komise pro chov a zdraví jsou připraveny nové materiály k jednání ve věci SA a dále materiály
k nedodržení jednotných chovných podmínek. P ČMKU dává podnět Komisi pro chov a zdraví, aby se problémem
dále zabývala a aby se problém řešil na platformě obou klubů pro plemeno akita inu. Dále požaduje, aby Komise pro
chov a zdraví prošetřila platnost chovných podmínek v návaznosti na termíny jejich schválení.
4/2/11 Žádost o zveřejnění šampionů na webu ČMKU – na této funkcionalitě se pracuje.

2. Kontrola usnesení z XI. valné hromady ČMKU:
Usneseni 3:

Metodika voleb – Tato metodika byla vytvořena z důvodu ztráty hlasovacích lístků dvou delegátů
(nová kontrola prezence, parafování předaných volebních lístků). Tento způsob provedení voleb se
ve svém důsledku ukázal jako velmi vhodný a precizní.

Usnesení 4:

Zodpovídá P ČMKU, pracovní tým pro zpracování směrnice: J. Kudrnáčová, I. Nováková, Bc. V. Tichá

Usnesení 5:

Návrhy klubů na případné změny projedná Výstavní komise a předloží P ČMKU.

Usnesení 7:

Směrnice pro delegování rozhodčích – Komise pro rozhodčí zpracuje návrh, který předloží pracovní
skupině ve složení M. Václavík, MVDr. L. Široký, M. Kašpar. Návrh bude do 30.6.2011 předložen
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členským subjektům a pořadatelům výstav k připomínkování. Novela směrnice by měla zajistit, aby
MV a NV delegovaly rozhodčí dle návrhů klubů a aby skutečně posuzovali ti rozhodčí, kteří jsou
uvedeni v propozicích (pokud nenastanou nepředvídatelné okolnosti).
Usnesení 9:

Odborné materiály bude zpracovávat a průběžně zveřejňovat Komise pro rozhodčí.

Usnesení 10:

Prováděcí směrnici s ÚOHS – vyřídit pokud možno korespondenčně, zajistí MVDr. L. Široký +
sekretariát.

Usnesení 11:

Návrat k původnímu řádu pro udělování Šampiona ČR – psům, kteří splnili podmínky platné do
31.3.2011, může být titul udělen podle podmínek platných do 31.3.2011. O vystavení šampionů
splněných na základě těchto podmínek je možné požádat do 30.6.2011
Pro:
MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, Ing. R. Lysák, I. Nováková, B. Uchytil, M. Kašpar, A. Karban,
Zdržela se:
J. Kudrnáčová
Nepřítomen:
M. Václavík

Usnesení 19:

Pracovní tým: I. Nováková, B. Uchytil
I. Nováková požádala o možnost úpravy stránek ČMKU – zadané akce automaticky zobrazovat
v kalendáři akcí, P ČMKU souhlasí.
Termíny CACIT, CACT akcí je třeba předat ke schválení P ČMKU do konce předchozího roku. O
případně doplnění je třeba požádat min. 3 měsíce před akcí.
Schváleno jednomyslně.

Usnesení 21:

Vypracování volebního a jednacího řádu – P ČMKU vypracuje tak, aby mohl být zveřejněn k
připomínkování ve stanoveném termínu, zodpovídá MVDr. L. Široký

3. Odborné komise ČMKU
P ČMKU v souladu se Stanovami ČMKU čl. 5.14 odvolává k dnešnímu dni veškeré odborné komise a garanty.
Schváleno jednomyslně.
Sekretariát osloví do 24.3.2011 (obyčejná zásilka) všechny členské subjekty, aby zaslaly návrhy svých zástupců do
odborných komisí. Návrhy je třeba doručit na sekretariát ČMKU nejpozději do 25.4.2011.
Schváleno jednomyslně.

4. Různé
Změna výstavy
Jednomyslně


Šampion šampionů 2012 – v Top hotelu rezervovány termíny 14.1. a 21.1.2012, termín bude upřesněn.
Forma Šampiona šampionů: Na příští zasedání P ČMKU si členové P ČMKU připraví své návrhy k diskuzi.
Schváleno jednomyslně.



Evropská výstava 2014: Garantem výstavy je Ing. Š. Štefík
Ředitel EV: MVDr. L. Široký, se všemi povinnostmi a pravomocemi v oblasti EV
Schváleno jednomyslně.
Návrh I. Novákové: Realizačním týmem EV by mělo být celé P ČMKU
Schváleno jednomyslně.
Členové P ČMKU na příštím jednání sdělí, kterou oblast činnosti chtějí zaštiťovat.
A. Karban navrhuje, aby zvolený realizační tým spolupracoval i na výstavách DuoCACIB, P ČMKU souhlasí a
doporučuje.
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Generální zasedání FCI v Paříži
4.+5.7.2011 zasedání FCI, zúčastní se MVDr. L. Široký, M. Kašpar a tlumočnice (Janková nebo Vaníčková)
Schváleno jednomyslně.



Rada plemenných knih z 7.3.2011
PŘÍLOHA 1, 2
P ČMKU bere na vědomí
P ČMKU jednomyslně schvaluje předložený formulář na inseminaci



Na webu ČMKU bude vytvořena nová rubrika pro oběžníky FCI, překlady zajistí MVDr. L. Široký



M. Václavík navrhuje rozesílat rozhodčím standardy v originálním znění ihned po obdržení z FCI. Po
přeložení do ČJ budou vyvěšeny na webu ČMKU.
P ČMKU souhlasí.



M. Václavík se dotázal na pravomoci místopředsedů – zastupuje předsedu v případě jeho nepřítomnosti.



Žádost Klubu chovatelů jagdteriérů v Čechách o povolení uspořádat Klubovou výstavu při Mysliveckých
slavnostech v rámci oslav 20. výročí založení klubu. Důvodem pozdní žádosti je termín slavností, který byl
stanoven až v únoru 2011. Termín: 25.6.2011, místo konání: lovecký zámek Ohrada.
Schváleno jednomyslně.

USNESENÍ
01/03/11

Pořadatel výstavy je povinen umožnit klubu získat kopii posudků zastřešeného plemene, pokud o
to klub požádá.

02/03/11

P ČMKU schválilo doplnění Řádu pro udělení Šampiona ČMKU o formulaci týkající se plemen, která
nemohou obdržet CACIB.

03/03/11

Termíny CACIT, CACT akcí je třeba předat ke schválení P ČMKU do konce předchozího roku. O
případně doplnění je třeba požádat min. 3 měsíce před akcí.

Zasedání ukončeno:
Příští zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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14:15
28.4.2011
Ivana Jarošová
MVDr. L. Široký

