Zápis z výborové schůze MC CZ, z.s. v Choťovicích dne 16.5.2015
----------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Drahomíra Černá, Zdeňka Mašková, Mgr. Alexandra Ohlídalová, Mgr. Petr
Vachek, Bc. Jana Vlková a Gabriela Pavlíčková
Omluven: Ing. Jaromír Černohubý
Přítomni za KK : Ing. Edita Jelínková Hrdličková, MBA a Tomáš Kaipr
Zahájení schůze: v 17 hodin areál v Choťovicích, Na farmě
Program schůze: 1. volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. projednání zprávy KK ze dne 5.5.2015
3. informace o přechodu pod ČMKU a souvislosti z toho vyplývající
4. odvolání vůči rozhodnutí ČMKU ohledně vrhu „I“ von Tahlspere
5. projednání dodržování smlouvy o poskytování chovatelského servisu
od sl. Moravcové
6. změna v chovatelském řádu ohledně P Reg.
7. prošetření stížnosti od pí. Stokláskové
8. žádosti od pí. Ohlídalové a Pavlíčkové ohledně kontrol vrhů
u. sl. Moravcové
9. příprava členské schůze
10. diskuse
11. závěr

Schůzi vedla Mgr. Alexandra Ohlídalová a konstatovala, že výborová schůze je
usnášeníschopná.
Schválení programu schůze: pro: 6 proti : 0 zdržel : 0
Program výborové schůze jednomyslně schválen.
ad.1 – volba zapisovatele a ověřovatele zápisu:
zapisovatelem navržena A. Ohlídalová – pro: 6 proti: 0 zdržel: 0
ověřovatelem navržen P. Vachek – pro: 6 proti: 0 zdržel : 0
ad.2 – projednání zprávy KK ze dne 5.5.2015
Zprávu přednesla předsedkyně kontrolní komise Ing. Edita Jelínková Hrdličková, MBA
a je součástí tohoto zápisu.
KK žádá výbor MC CZ o zveřejnění na webu MC CZ o zápisy z výborových schůzí, přiznání
k dani z příjmu právnických osob, včetně příloh souvisejících.
Výbor se dohodl, že následující dokumenty budou uvedeny na klubovém webu : zápisy
z výborových a členských schůzí, zprávy z kontrolní komise a výroční zprávy.
Pro : 6 proti : 0
zdržel se : 0
KK prošetřila oznámení stěžovatelky sl. Magdy Moravcové, která žádá o dodržování smlouvy
o poskytování chovatelského servisu a došla k závěru, že MC CZ své povinnosti splnil beze
zbytku a KK tuto stížnost pokládá za neopodstatněnou.
KK žádá výbor klubu o doložení zprávy, týkající se budoucího čerpání dotací ze strany
ČMKU a návrh rozpočtu.

Výbor pověřil Bc. Janu Vlkovou, aby výše uvedené zprávy zpracovala a poskytla k dispozici
KK.
Pro : 6 proti : 0 zdržel se : 0
KK požaduje návrh termínu, aby provedla kontrolu účetnictví MC CZ v sídle klubu do
termínu 30.8.2015. Po vzájemné dohodě s A. Ohlídalovou a J. Vlkovou bude KK oznámen
termín, kdy bude možno kontrolu účetnictví provést.
Zajistí Alexandra Ohlídalová, společně s pokladníkem klubu Janou Vlkovou.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ad.3 – informace o přechodu pod ČMKU a souvislosti z toho vyplývající
A. Ohlídalová informala o tom, že od 1.1.2015 jsme přestoupili pod Plemennou knihou č. 1.,
tedy pod ČMKU a od 7.5.2015 jsme i přímým členem ČMKU pod evidenčním
číslem : 5030, členské příspěvky za rok 2015 byly již ČMKU uhrazeny.
Nutnost zpracovat dodatky ke smlouvám o poskytování chovatelského servisu.
Zajistí Alexandra Ohlídalová, ve spolupráci s KK.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ad.4 - odvolání vůči rozhodnutí ČMKU ohledně vrhu „I“ von Tahlspere
Výborem byl projednán dopis z ČMKU ze dne 31.3.2015 ohledně zamítnutí vydání PP na vrh
anatolských pasteveckých psů „I“ von Tahlspere a zákazu udělování výjimek pro spojování
pomocných registrů. Výbor se dohodl, že zpracuje odvolání.
Zajistí : Alexandra Ohlídalová, v součinnosti s KK
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ad.5 - projednání dodržování smlouvy o poskytování chovatelského servisu od sl.
Moravcové
V návaznosti na zprávu z kontrolní komise se výbor jednomyslně shodnul, že stěžovatelka
na navrácení „provize klubu“ nemá nárok a tedy ji nebude MC CZ dorovnávat finanční plnění
ohledně vystavení PP.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Ad.6 - změna v chovatelském řádu ohledně P Reg.
Vzhledem k tomu, že se v poslední době množí žádosti od členů i nečlenů o zařazení jejich
jedinců do pomocného registru a tyto žádosti jsou v plné kompetenci klubu, výbor projednal
podmínky pro zařazení takových zvířat do pomocného registru s tím, že tyto podmínky budou
součástí chovatelského řádu MC CZ.
Majitel psa/feny – člen nebo nečlen na základě Smlouvy o poskytování chovatelského servisu
má možnost žádat Klub o zařazení do pomocného registru v případě splnění následujících
podmínek :
1/ doložit původ jedince, aby výbor Klubu mohl posoudit, zda krevní linie daného zvířete
bude přínosem do chovu
2/ po schválení žádosti výborem, předložit oficiální vyhodnocení RTG DKK a DLK,
od věku 18timěsíců, s výsledkem vyhodnocení DKK do stupně 2/2 včetně, DLK do stupně
1/1 včetně, s tím, že vyhodnocení RTG musí být z ČR

3/ po splnění těchto podmínek zašle MC CZ formuláře k zařazení psa/feny do pomocného
registru ČMKU. Majitel psa/feny musí získat posudky od dvou mezinárodních rozhodčích
s aprobací na dané plemeno nejhůře se známkou velmi dobrý. Po té zašle podklady na Klub
a ten vyřídí potřebné formality nutné k zapsání jedince do P Registru ČMKU.
4/ poplatek za tuto službu bude činit 3.000,- Kč, s tím, že členům MC CZ bude poskytnuta
sleva ve výši 2.000,-Kč.
Bude provedena změna a doplnění chovatelského řádu a ceníku MC CZ v souladu s výše
uvedeným.
Pro : 6, Proti : 0, Zdržel se : 0
ad.7 - prošetření stížnosti od pí. Stokláskové
Výbor posoudil stížnost pí. Stokláskové ohledně chování chovatelky paní Ing. Pavly
Dvořákové /plemeno bullmastiff/ a rozhodl, že uvedená stížnost není v kompetenci klubu a
doporučil řešení v rámci občanskoprávního sporu.
Pro : 6, Proti : 0, Zdržel se : 0
ad.8 - žádosti od pí. Ohlídalové a Pavlíčkové ohledně kontrol vrhů u sl. Moravcové
Výbor MC CZ obdržel žádosti od pí. Alexandry Ohlídalové a Gabriely Pavlíčkové, aby byly
vyloučeny z povinnosti provádět kontroly vrhů u sl. Magdy Moravcové, bytem : Osíčany 16,
798 29 Tištín, v její chovatelské stanici Ballotada, a to, z důvodů uvedených v jejich
žádostech s tím, že jsou vůči této chovatelce podjaté. Na základě těchto skutečností byly
jejich žádosti projednány a výbor shledal tyto důvody za tak závažné, že jejich požadavkům
bylo vyhověno.
Výbor rozhodl, že pí. Alexandra Ohlídalová a pí. Gabriela Pavlíčková jsou vyloučeny
z kontrol vrhů u chovatelky sl. Magdy Moravcové, v chovatelské stanici Ballotada. Kontrolu
jejích vrhů budou provádět zbývající kontroloři, se kterými se chovatelka dohodne.
Chovatelce bude písemně tato skutečnost sdělena s tím, aby se se svými požadavky
v budoucnu obracela na tyto kontrolory : Drahomíra Černá, Hradecko, Ing. Jaromír
Černohubý, Studnice, Věra Gulecová, Orlová, Ing. Edita Jelínková Hrdličková, MBA,
Radostice, Zdeňka Mašková, Sedlo, Mgr. Petr Vachek, Praha a Bc. Jana Vlková, Chudolazy.
Pro : 6, Proti : 0, Zdržel se : 0
ad.9 - příprava členské schůze
Výbor se shodl na termínu členské schůze, a to : 3.10.2015. Místo konání je doposud
v řešení. Byly navrženy 3 možné objekty, Hotel Amerika Velké Mezičíří, KK Zbraslav u Brna
a hotel Na farmě Choťovice. Po zjištění možností a výhodnosti bude členům zaslána písemná
pozvánka, dle stanov MC CZ.
Zajistí : Gabriela Pavlíčková
Pro : 6, Proti : 0, Zdržel se : 0
ad.10 – diskuse
V rámci diskuse A. Ohlídalová informovala výbor o své 14tidenní nepřítomnosti v červnu
2015 a požádala výbor o zastoupení. Kompetence budou s dostatečným předstihem rozděleny
a uveřejněny na klubovém webu.
Vyzkoušení programu od ČMKU Dogoffice na pořádání speciální a klubové výstavy dne
12.9.2015 ve Zbraslavi.
Informace o delegovaných rozhodčích na uvedenou výstavu. Účast přislíbili : Zaur Agabeily
/Azerbajdžán/, Antonio Di Lorenzo /Itálie/ a Iuza Beradze z ČR.

ad.11 – závěr
A. Ohlídalová poděkovala přítomným za účast i pomoc při uspořádání klubové výstavy
v Choťovicích a ukončila schůzi v 18,45 hodin.

Zápis provedla : Alexandra Ohlídalová
Ověřovatel zápisu : Petr Vachek

