ZÁPIS
ze schůzky zástupců chovatelských klubů začleněných pod ČKS
dne 10.12.2013 od 13,00 hod Praha, Nám. W. Churchila
Přítomni : Karban Ant., Kejř V., ., Nováková I. , MUDr. Bočanová , Černá D.,
Morávek Jos., MVDr. Hanušová, Králičková J., Kudrnáčová J.,
Nováková D., Ing. Petrů, Vítková-Sütto R., Rezková A., Růžička J., Ing.
Strouhal,
Omluveni: Ing. Brázdová-nemoc , Havlík Zd.,
Nepřítomni: PhDr.Cestrová,Grolbertová M., Jelínková M.,
Kouřil Jos., Madziová E., Ing. Mysliveček, Mgr. Ohlídalová,
Tvrdík J.,
Hosté: p. Šiška, Šmolík, Melichar,Roškotová
1/ Kontrola zápisu CHK ze dne 3.12.2012
p. Karban přivítal všechny přítomné, byl přečten zápis z minulého zasedání, z kterého nevyplývaly
žádné úkoly
2/ pí. Nováková informovala o změnách ve Výstavním řádu ČMKU, který vejde v platnost od 1.1.2014.
Změny kopírují aktualizace podle výstavního řádu FCI.
3/ p. Šiška informoval o změnách v hlášení členské základny. Bude se předávat 1x za rok v elektronické
podobě a následně stejným způsobem jako u ZKO měsíčně doplňovat. Termín prvního předání je
25.3.2014, tento stav bude určující pro klíč delegátů na sjezd ČKS v roce 2014. Následně budou
určeny další termíny pro předávání. Pí. Černá vznesla dotaz, zda se neuvažuje o on-line přístupu
do systému. Do budoucna se uvažuje, ale prozatím se členská základna bude předávat v datovém
souboru ve formátu, jakým už kluby členskou základnu předávály. Strukturu je nutno dodržet.
4/ p. Karban přednesl návrh klíče pro rozdělování příspěvků chovatelským klubům, proběhla diskuze ke
klíči, v zásadě všichni souhlasí, p. Šiška navrhl rozdělení nevyúčtovaných prostředků mezi ty, kteří
vyúčtování dodali.
5/ pí Roškotová jmenovala kluby, které dotaci nevyúčtovali: Briard klub, Novofundland klub, Beauceron
klub, Klub chodského psa, Českomoravský klub chovatelů pinčů, Klub šarplaniců, Klub
československého vlčáka, Lvíček klub, I. CZ york. klub, Českomoravský york. klub, Klub anglického
špringršpaněla, Moravskoslezský dobrman klub.
Dodatečná vyúčtování musí být dodána do termínu 12.12.2013
Do stanoveného termínu dodaly: Dogdancing, Českomoravský york. Klub, Moravskoslezský
dobrman klub
6/ p. Šmolík shrnul informace k výběrovým soutěžím klubů a k reprezentaci. Připomenul termín
nahlášení akci tedy každý rok do 30.9. Kluby ne vždy zasílají na svaz výsledky, fotografie atd. ze
svých akcí. Dále informoval, že výcviková komise se snaží dodržovat návrhy klubů na figuranty a
rozhodčí pro jejich klubové akce, VS a MR.
7/ Informace z plemenné knihy přednesl p. Šiška
-zejména upozornil na nutnost zasílání originálních přihlášek zápisů vrhů do plemenné knihy,
včetně originálků příloh( tetovací pásky, čipy, potvrzení o krytí feny ( viz ustanovení zápisního
řádu ČMKU)

-kluby na plemennou knihu nezasílají novelizované chovné podmínky( pokud došlo ke změně části
podmínek je třeba zaslat kompletní spec. podmínky , nejen dílčí změny a to včetně sdělení od kdy
a pro které jedince jsou změny určeny ! )
8/ Diskuze
- MVDR. Hanušová - dotaz ohledně plánování (nahlášení) Evropských a Světových výstav pro
plemeno na ČMKU
- p. Karban podal návrh na uspořádání speciálního školení pro chovatelské kluby. Možnost
přednášek: genetika, struktura kynologie, nový občanský zákoník.....apod.
p. Škubal doplnil o možnost školitelů z firmy Genomia
Usnesení: Zástupci klubů souhlasili s návrhem uspořádat odborné školení pro chov. kluby.
p. Karban poděkoval všem za účast
Zapsala: Iveta Nováková

