
Zápis z jednání předsednictva ČKNO, konaného dne 20.5.2010 ve Vílanci u Jihlavy 

  

Přítomni: Ing. Strouhal, Jiří Svatoň, Ing. Hořejší, Ing. Novotný, Luboš Jánský, MUDr. Tichý,   

Fiala            

Omluveni: Mgr. Grombiřík 

 

Program:  
1. kontrola zápisu 

2. KVV 2010 

3. MMČKNO 

4. Různé 

 

ad 1) kontrola zápisu 

 

      Zápis tvoří jednatelka, první kontrola prezident, vrátí zpět po odsouhlasení jednatelce a ta 

rozešle !!! Všechny body do zápisu budou jednotlivými členy předsednictva předneseny na 

jednání a po vzájemné dohodě zahrnuty do zápisu. Neprojednané věci v zápise nebudou ! 

-bod5-trvá úkol z min. předsednictva– změnit podpisové vzory 

-bod 12- změna tarifu T-Mobile – v řešení 

-bod 14- 2 telefony, notebook, tiskárna – bude zahrnuto do účetnictví klubu – úkol: MUDr. Tichý 

-bod 15 – úkol trvá- připravit a podepsat dodatky ke smlouvě s PK a v nich formulovat požadavky 

ČKNO na PK.  

Úkol: ÚPCH připraví podklady pro prezidenta jaké požadavky na výstupní data z PK Klub má 

 

          ad 2) KVV 2010 
       Příprava výstavy je v běhu, změna na postu rozhodčího - místo p. Kučery potvrzen p. Albín 

Majsniar ze Slovenska 

 

        ad 3) MM ČKNO 
      Přípravné jednání proběhlo na Zbraslavi, změna termínu konání akce na 2.10.2010, důvodem je 

MS FCI, které proběhne v původně plánovaném termínu. Příjezd závodníků v pátek, v sobotu se 

soutěží, soutěž bude jednodenní, max. 30 soutěžících (25 Čechů + 5 zahraničních) 

Rozhodčí: Pejša, Jánský, Krajčí 

Figuranti: Liška, Mach 

Vedoucí stop: Josef Brym 

     MSKS poskytne areál bezplatně, ubytování pro závodníky zdarma, bez startovného, účastníci si 

hradí pouze stravu, doprovod hradí ubytování i stravu sám. 

 

        ad 4) Různé 

1) jednání CHK ČKS – OPCH se opět nepodepisují řádně – na přihlášku vrhu se musí OPCH 

podepsat tiskacím, poté  vlastní podpis + doložka „doporučuji k zápisu“ 

-kluby dostanou heslo, tak aby se dostali k určitým datům z PK (OPCH, KPCH) 

 

    2) 30. 3. 2010 – plénum ČKS- problematika vrhu „C“ Zde-Sko ČMKU nařídila DNA a pozastavila 

rodokmeny, na jednání FCI vznesl zástupce v komisi pro pracovní kynologii dotaz jak postupovat – 

FCI jednoznačně zamítavé stanovisko k reprezentaci pro tyto jedince, a to včetně psů a fen zahrnutých 

do registru ! 

    3) přiznání plnochruposti – Quentin Gája Nova tet. číslo 49088 

                                              - Daris Panatax – tet. číslo 44476 

    4)dotaz org. TART – J. Dubový – požadavek na uznání zkoušek TART do chovnosti- pro potřeby 

chovnosti je plně vyhovující uznávat zkoušky NZŘ, IPO a VPG – proto předsednictvo rozhodlo o 



nerozšiřování škály těchto zkoušek do chovu. Současně souhlasí se zápisem těchto zkoušek do PP 

jedinců a bude v tomto smyslu informovat PK. 

    5) poplatek do SV – 752 EUR – originál fa zaslán k proplacení MUDr. Tichému dne 1.4. 2010 

    6) návrh rozhodčích Národní výstava v Olomouci            8.a 9.1.– V. Fiala 

                                        Mezinárodní výstava Brno             5.-6.2. – Strouhal, Krejčiřík 

    7)info z ČKS – zrušení účasti psů a fen z vrhu „C“ Zde-Sko z VZ na MS FCI a WUSV 

    8) žádost MVDr. Jana Kouřilová, MVDr. Josef Polák – o zařazení do seznamu pracovišť 

pověřených k provádění rtg. snímků k vyhodnocení DKK a DLK do Německa-prezident odpověděl a 

vysvětlil postup pro jednání s SV(20+20 rtg. snímků, atd.).  

Úkol: Mgr. Grombiřík -Na webu ČKNO  zveřejněnit možnost veterinářům, kteří mají o toto zájem, 

aby se  přihlásili jednatelce klubu e-mailem 

Termín: nejpozději do termínu 30.9. 

     9) potvrzení rozhodčího odd. C pro MČKNO – Mr. Heyvert (B) 

    10)29.3.2010 bylo podáno daňové přiznání klubu za rok 2009 

    11)předsednictvo přijímá ve věci dotazů OPCH na postup při registraci nově importovaných jedinců 

BEZ tetovacího čísla, označených pouze mikročipem tento závěr: 

-umožnit zápis importovaných jedinců na základě jejich mikročipu. Pro další identifikaci je 

majitel v současné době povinen zajistit funkční čtečku mikročipu. 

     

    12) Na základě zjištění nepravosti původu některých potomků(ze strany otce) „C“ vrhu Zde-Sko,  

bylo zjištěno hrubé porušení základních ustanovení chovatelských normativů a chovatelské etiky. 

Podle článku 12 Stanov předsednictvo rozhodlo udělit chovateli, panu Zdeňku Skokanovi kárné 

opatření, a to zákaz chovatelské a výcvikové činnosti v ČKNO na dobu 1 rok, s účinností od 1.6.2010. 

   13) problematika krytí feny Lada Anrebri psem Pakros D´Ulmentall- předsednictvo projednalo a 

doporučuje majitelce feny obrátit se s intervencí o získání originálu krycího listu na majitele krycího 

psa nejprve přímo a v případě neúspěchu prostřednictvím SV. 

   14) ÚPV – paní Jarmila Pallot- žádost o posouzení VZ státu Jersey v Čechách, pod hlavičkou 

ČKNO- akce není v plánu akcí ČKS, z tohoto důvodu není možno 

   15) ÚPCH – zasedání CHK- hodnocení akcí 2009, plán na 2010- dl. srst, čipování – závěry pro 

Čechy se nic nemění dokud nerozhodne oficiálně v SRN 

   16) p. Polian- splnil čekatelské zkoušky na rozhodčího exteriéru, p. Prášil, Matouš se omluvili 

   17) ing. Ludmila Neubauerová- žádost o přiznání zlatého odznaku chovatele- CHS „z Gillanu“ - 

ÚPCH provede kontrolu správnosti uvedených údajů  

   18) zahájení hospitací na bonitačního rozhodčího – p. Fiala, celkem 3 hospitace, plán bude upřesněn 

   19)Svatoň – podklady do jednání z RK (Mgr. Grombiřík) 

- podpisové vzory – nesplněno 

- evidence majetku – splněno 

-sjednocení normativů se SR – projednáno 

- jednání s PK – projednáno 

    

Jednání skončeno: 22.00 

Zapsala: ing. Hořejší Jana 

 


