Klub chovatelů výmarských ohařů z.s.
Českomoravská kynologická jednota
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4 - Chodov
IČO:47922753
www.weimaraner-club.cz

Zápis č. 2
ze schůze výboru dne 8.4.2018 v Heim Trade Brno
Začátek: v 10:30 h
Přítomni: - za výbor KCHVO: J. Daněk, L. Trčková, J. Píchová, M. Böhm, L. Čech, M.
Odložilová, M. Varga, R. Marková, J. Němečková, M. Tipplová, J. Santarius
- za DK: Z. Němcová
Došlá pošta: - ČMMJ - schválena navržená myslivecká vyznamenání bývalým členům
výboru, V. Kuškovi bude předáno v rámci mysliveckých slavností na Ohradě, zbylým
oceněným předá klub, nutno uhradit.
Proběhlá elektronická hlasování:
- 6.3.2018 – schválena změna rozhodčího na SV Točník, osloven bude L.Müller –
jednomyslně
- 10.3.2018 - schváleni noví členové č. 27/18 – 33/18 - jednomyslně
- 13.3.2018 – schváleno uveřejnění nabídky výcvikové akce na webu jako nezávislé
(soukromé) akce jednomyslně
Program schůze výboru:
1) Informace z jednání sněmu ČMKJ a porady ČMKU
2) Stav předávání funkcí
3) Pravidla komunikace
4) SW
5) Chovatelská rada
6) Výcvikové akce
7) Pravidla pro sponzoring klubu
8) Oblastní důvěrnici
9) Výběry do chovu
10) Noví členové
11) Informace klubu – stav webu, možnost sociální sítě, přispěvatele
12) Zabezpečení Natura Viva
13) Různé
14) Závěr
Ad 1)
Předseda podal podrobnou zprávu o obou akcích:
VII. sněm ČMKJ dne 22. března 2018
V úvodu vystoupil s pozdravem předseda ČMKU.
Předseda ČMKJ informoval o činnosti od posledního sněmu. Nepodařilo se prosazení úpravy
v zákoně o myslivosti (nahánění spárkaté psy vyššími než 55 cm). Upozornil na rozdíl mezi
loveckým psem a psem loveckého plemene (z ohlašovací povinnosti o vlastnictví 5 a více fen
jsou vyjmuti lovečtí psi – definice v zákoně o myslivosti – lovecky upotřebitelný pes).

Informoval o novém seznamu rozhodčích (včetně mezinárodních) Hubert dostupném na netu.
ČMKJ se podílí na nové koncepci výuky kynologie v mysliveckých kursech.
Předseda dozorčí komise Jindřichovský informoval o činnosti komise a vyrovnaném
hospodaření. ČMKJ zastřešuje 150 plemen ve 42 klubech.
Tichá – informace o změnách v legislativě – zveřejňování majitelů fen veterinární správou,
spornost povinného čipování od 1.1.2020, podpora nominace rozhodčích dohovorem s jinými
kluby na NV, smlouvy o zápisu na CHS, ne o převodu práva chovu, změna v zápise vyšetření
dysplazie, doporučení a úprava chovnosti importů a reimportů, zahraniční rozhodčí na
zkoušky vždy přes ČMKU.
Smékal – k výcvikovým akcím – všechny dokumenty pouze elektronicky. Formuláře na
webu, povinné součásti propozic u CACT. Rozhodčí na základě schválení vždy deleguje klub.
Při žádostech uvádět vždy i čekatele (třeba i aktualizací). Žádost na CACIT se vyřizuje min.
měsíc.
Setkání s chovatelskými kluby ČMKU 24. března 2018
Předseda Lubomír Široký o historii ČMKU a vývoji za poslední rok. Získání světové výstavy
v roce 2021 pro ČR. Snaha o posílení Evropy v rámci struktur FCI. Do vědecké komise FCI
zvolena Veronika Chrpová. Novým předsedou představenstva Rafael de Santiago.
Chov – 1079 CHS, 42060 zápisů, 169 klubů, 1 pes na 2,14 obyvatele. Nejvíce zápisů
Německý ovčák (4000), jezevčík (2000),
Předseda DK – Milan Krinke – 33 podání za rok 2017, dobrá rozpočtová situace
Dr. Snášil o změnách ve formuláři pro chovatele k vyšetření DKK. Popis ideálního vyšetření,
chybovost jeho vyhodnocení (vždy vyžadovat od zhotovitele potvrzení, že se provádí
snímkování podle pravidel FCI), klub si samozřejmě může stanovit, že požaduje výsledek
obou kloubů. Jen jedno posouzení psa i pro importované.
Ad 2)
Předseda předal nová klubová razítka jednotlivým funkcionářům.
- hlavní poradce – předání proběhlo k 11.3.2018, zaučen v Silveru, náběh zpracovávání
agendy v Silveru postupně do konce roku, předpoklad plného provozu v Silveru od 2019;
- matrikář – hlavní předání proběhne na Točníku, většina historické agendy bude po dohodě
uložena v muzeu Ohrada. Zaučena v Silveru, změnit písemnou přihlášku člena na webu – je
stále uvedena kontaktní adresa na V.Kušku. Zvýšený počet nových členů kvůli výstavě,
někteří dřívější členové chtějí obnovit členství ;
- tisková referentka – předávání probíhá, zaučení do Silveru proběhne příští týden, do
budoucna stálá spolupráce v rámci publikační rady;
- skladový referent – předání proběhne v průběhu dubna, nutná přítomnost člena DK (oslovit
někoho z pražských z hlediska dopravy), M.Varga předá soupis materiálu z r. 2017,
provedený v rámci kontroly DK, bude zaktualizováno dle prodejních záznamů předchozího
skladového referenta.
- návrh na nákup nového materiálu, především židlí + nového rozkládacího dvojitého
stanu, který nahradí původní „hangár“
- výcvikář – agenda předána, zatím funguje v jakémsi „polorežimu“ s pomocí předchozího
- Zkoušky vloh zařízeny, přihlášky chodí dle propozic M. Kazdovi, ten následně
předává M. Vargovi, který zajistí veškeré dokumenty včetně diplomů. M. Kazda zajišťuje
rozhodčí, sám nebude přítomen z důvodu kolize s posuzováním na nominační soutěží MRK.
Přihlášeno zatím 16 psů, příprava na 3 skupiny. Nutno zajistit trubače, požádán M. Kazda,
příp. zvážit další možnosti. Nutná přítomnost více členů výboru. Poháry zajistí výstavní
referentka spolu s poháry na spec.výstavu (sleva 20%).
- Podzimní zkoušky již budou plně v organizaci M. Vargy, slíbená pomoc M. Kazdy.
Ad 3) Předseda požádal členy o evidenci veškeré došlé pošty, vč. elektronické a o zařazování
jeho osoby do kopie u všech e-mailů s mimoklubovými adresáty a případných dalších
zásadních zpráv. Při elektronickém hlasování možno používat volbu „odpověď všem“ pro
vzájemnou informovanost (v ostatní komunikaci minimálně) a hlasování uzavírat

vyhlašovatelem až po reakci (téměř) všech členů, nikoliv prosté většiny. Případná neúčast
v hlasování znamená nesouhlas.
Do budoucna praktická nutnost zavedení elektronické podatelny (spisové služby) pro
prokazatelnou evidenci došlé pošty s přístupem pro všechny členy výboru. Komerční aplikace
neúměrně drahé pro naše potřeby, zvážit vytvoření vlastní aplikace s možností umístění
v rámci Silveru.
Ad 4) Jednatelka přednesla vyžádanou nabídku na další spolupráci s firmou Vivian (tvůrce a
podpora SW Silver). Jako ideální se jeví spolupráce na základě stávající helpdesk, kam
bychom zadávali naše požadavky, které firma nacení a po našem odsouhlasení cca 1x měsíčně
(kromě akutních úprav) provede. Aktuální hodinová sazba je 875 Kč bez DPH, což je hluboko
pod úrovní běžného trhu. Předseda a jednatelka pověřeni dalším jednáním k uzavření smlouvy
na tomto základě.
Předseda krátce zopakoval historii tvorby SW a problémy, na něž jsme v jejím průběhu
narazili. SW již v době nákupu nebyl programově zcela nový, firmou vybraný free redakční
program znamenal značné problémy s funkčností. Jednatelka doplnila, že aktuálně firma spolu
s původním majitelem licence (Klub švýcarských salašnických psů) zvažuje kompletní
přeprogramování celé aplikace do modernějších technologií (podpora mobilů, tabletů,
odstranění funkčních vad a aktualizace dle novějších operačních systémů atd.), avšak finanční
náročnost přesahuje možnosti jednoho klubu. Výbor souhlasí s kontaktováním KŠSP za
účelem jednání o dalším postupu. Výhodou by byla finanční účast dalšího subjektu –
jednatelka aktuálně eviduje neformální zájem dalšího kynologického klubu o zakoupení
licence. Výbor souhlasí s předvedením Silveru představitelům tohoto klubu, příp. ve
spolupráci s Vivian poskytne jeho demo-verzi.
Pro příští období nutno do Silveru doplnit:
- rozesílání potvrzení přihlášku na výstavu vč. platebních údajů
- upravit texty automatický rozesílaných mailů (potvrzení žádosti člena, přihláška člena,
pozvánka pro majitele štěněte, vyžádat upozornění na jarní svod apod.)
- rozšířit obsah karty chovných jedinců (především o výsledky zkoušek
- doplnit informaci o uděleném souhlasu ke zpracování os. údajů a příp. rozhodčím z exteriéru
na kartu člena a dohodnout možnost elektronického „obnovení souhlasu.“
Jednatelka seznámila výbor s nabídkou několika členek ke spolupráci při doplňování dat do
Silveru. Výbor nabídku ocenil a do budoucna ji nechává otevřenou, HPCH v mezičase
domluvil totéž s členkou chov. rady. Angažování externistů zatím vázne na nemožnosti
protokolování úprav (drahé). Předseda upozornil na nutnost zapisovat do poznámek datum a
jméno upravujícího při změně osobních údajů.
GDPR – nutno upravit množství dokumentů, vč. organizačního řádu, předseda zpracoval a
zašle členům výboru návrh, diskuse a schválení na schůzi v Žebráku. Od všech stávajících
členů nutno získat nový souhlas, nově rozdělit na souhlas členský a chovatelský. Likvidace
os. údajů bude probíhat ve lhůtě 10 let po skončení členství nebo akce (lhůta pro promlčení
nároků na náhradu majetkové a jiné újmy podle Občanského zákoníku), vždy nutno udělat
záznam (v budoucnu do spisové služby). Nutnost uzavřít, příp. upravit smlouvu s externími
firmami (správce Silveru, tiskárna a distribuce Zpravodaje atd.) a koordinovat postup
s plemennou knihou.
5) Hlavní poradce chovu žádá uvést do Zpravodaje výraznou informaci o povinnostech členů,
především o platbách – informace pravidelně uváděna, zvážit zvýraznění. Trvá problém
s posudky z jarních svodů – oslovit jednatele OMSů a žádat přímé zaslání. Do povinných
dokumentů pro uchovnění vložit kopii posudku z JS. Aktivně zvát majitele na jarní svod na
klubových akcích a upozorňovat na povinnost účastnit se (Zpravodaj, automatické maily ze
Silveru?). Aktuálně se jarních svodů účastní cca 1/3 odchovaných štěňat.
Pokračuje v evidenci přijaté a odeslané pošty, přijatých a odeslaných e-mailů a osobních
předání dokumentů. Aktualizoval chovatelskou dokumentaci (krycí listy, přihlášky a hlášení
vrhu).

S ohledem na stále narůstající počet případů „předčasného hárání“ navrhuje zpoplatnění
urgentního krycího listu. Výbor po diskuzi schválil - urgentním je krycí list, jehož vystavení
bylo vyžádáno do 7 kalendářních dnů (včetně dne žádosti), poplatek za vystavení 999 Kč.
Vydání urgentního krycího listu je nenárokové (s ohledem na možnost krátkodobé
nepřítomnosti poradce), standardní lhůta pro vydání krycího listu (zdarma) zůstává 2 měsíce.
Je problematické doporučovat krycí psy nečlenů KCHVO. Majitel feny si není schopen
ověřit, že majitel psa zaplatil členství a pes tedy může být použit v chovu. Nastavil si způsob
komunikace s plemennou knihou, projedná možnost zapisování bonitačního kódu do průkazů
původu. V Silveru upravit, aby se bonitační kódy zobrazovaly v rodokmenech.
Chovatelská rada navržená HPCH– Ing. M. Böhm, MVDr. L. Čech, MVDr. J. Šonka, Ing. Z.
Krepsová, Ing. J. Helešicová, Ing. R. Kalaš, V. Koldinský, V. Kulhánek, M. Kazda, Ing. M.
Santariová, výbor schválil.
Zveřejňování nově uchovněných jedinců – aktualizovat formulář, který bude se všemi
požadovanými dokumenty zasílán poradcům, poradci zašlou tiskové referentce ke zveřejnění.
Poradce pro VOD – zpracovává standardní agendu obvyklým způsobem. Za problematické
považuje použití výšky z JS, který proběhne v 6. měsíci, pro výpočet váhy selekce. Navrhne
chovatelské radě zpracování křivky odhadovaného nárůstu „konečné“ výšky u psů.
Genomia – nejsou k dispozici testy zdravotních problémů, které by byly pro plemeno
přínosem.
- Výbor schválil, že bude na klubových výstavách nabízeno provedení DNA-profilů
ve spolupráci s Genomii. Forma – odběr stěrů bukální sliznice. Výbor schvaluje poskytnutí
příspěvku na provedení testu ve výši doplatku do ceny vyšetření, člen/majitel zaplatí 500 Kč.
Tuto částku mu klub na jeho žádost refunduje po uchovnění jedince. Za již uchovněné jedince
uhradí test klub. Výbor požádá majitele výmarských ohařů o poskytnutí případných již dříve
provedených testů. Ověřit možnost zápisu testu do PP.
- Diskuse o testování genu dlouhosrstosti, chov je poměrně dobře prověřen, víme o
některých liniích, dlouhosrstý gen se může objevit zejména ze zahraničního krytí. Poradce
chovu dohodne s PK zjednodušení postupu v případech, kdy se z krátkosrstých rodičů narodí
dlouhosrstý potomek (kontrola vrhu, genetický test na dlouhosrstost?).
Ad 6) Zkoušky vloh – přihlášeni 4 cizinci (2x Němec, 2x Polák), nutnost tlumočníka do NJ
Výcvikář přednesl názor na zapojení klubu do pořádání výcvikových akcí – oficiální
klubový výcvik musí splňovat všechny právní a formální podmínky, nese s sebou
odpovědnost klubu, klub potřebuje ověření kvality, aby jej mohl zaštítit, výcvik nesmí být
výdělečný (klub nemá povolenu podnikatelskou činnost).
Výbor po diskuzi ukládá výcvikáři sestavit podmínky 3-stupňové škály zapojení klubu do
výcviků pro výmarské ohaře:
1 ) inzerovaný výcvik – klub zveřejní v sekci „Inzerce“ požadovanou reklamu na
komerční výcvik, a to za poplatek
2) doporučený výcvik – organizátor/výcvikář se zkušenostmi z klubového výcviku,
bude doporučeno v „Aktualitách“ a „Akcích“ na webu
3) klubový výcvik – za srovnatelných podmínek jako dosavadní oficiální klubové
výcvikové akce (např. Olšina), bude zveřejněno jako oficiální akce KCHVO.
Připravené podmínky budou schváleny na výboru v Žebráku.
Ad 7) Výstavní referentka seznámila s nabídkami firem K9 a Promil na sponzorování akcí –
jde o fakticky totožné nabídky. Na Točník koupit 2x velký pytel pro BOBy, malé pytle pro
soutěže, kokarda pro BIS.
Zájem firem o generální sponzoring, ale pouze pro jednu akci. Diskutována různá forma
spolupráce – Obecně neakceptovat absolutní zákaz využití sponzoringu od dalších případných
sponzorů, generálního sponzora uvádět jako generálního, ale umožnit vstup i dalším. Možnost
nabídnout reklamu na webu, ve Zpravodaji, v katalogu, banner nebo stánek na akci.

Ad 8) Oblastní důvěrníci až na výjimky dlouhodobě nejsou využíváni. Tato forma spolupráce
klubu s členy je již překonanou. Výbor rozhodl zrušit uveřejňování ve Zpravodaji.
Ad 9) Komise na výběr do chovu Točník se schválí per rollam předem, aby mohli členové
CHR s účastí počítat. Schválena změna postupu při výběru do chovu - vydávat posudek všem
na místě (zajistí se tiskárna), na posudku se doplní poučení o možnosti odvolání, bonitační
kód zapisovat na místě do PP. HPCH zpracuje metodiku postupu při výběru do chovu,
především povahového testu, o kterém proběhla dlouhá diskuse. V souvislosti s výběry
diskutováno používání „zaškrtávacích“ posudků na klubových výstavách – nutnost
případného školení rozhodčích – prozatím neuzavřeno.
Ad 10) Schváleni noví členové č. 35/18, 37-40/18, 43/18 a 4/10
Ad 11) Diskutovány změny v informování o činnosti. Navržen vznik Publikační rady – zatím
ve složení Tipplová, Píchová, Varga. Především zajistit dokumentaci akcí, oslovit a motivovat
nové přispěvatele. Výbor schválil. Zjistit mezi členy zájem o pouze elektronickou verzi
Zpravodaje (možnost např. 1x ročně elektronický, 1x tištěný), zjistit rozdíl v ceně výroby a
distribuce.
Výbor souhlasí s vytvořením klubového profilu na soc. síti Facebook, pro rychlejší
informování a především možnost připomínání klubových akcí, možnost přidávat příspěvky a
komentáře pouze pro administrátory, těmi budou členové publikační rady.
Ad 12) Dokončen rozvrh služeb na Natura Viva, min. 3 osoby/den, alespoň 1 se psem,
předseda domluví vybavení stánku s M.Kazdou. Zajistit drobné reklamní předměty, staré
Zpravodaje, vlajka. Vytvořit 2x grafický banner pro roll-up (M.Varga) + dokoupit 1x roll-up,
nechat vytisknout bannery + 1 další velkoformátové foto (J.Píchová) – původní fotografie již
za zenitem životnosti, uloženy u Kočových. Předseda zjistí, zda a kdy je na programu
prezentace plemen, abychom případně upravili přítomnost účastníků.
Ad 13) Diskuze
- ve Zpravodaji uvádět jména psů na fotografiích - odsouhlaseno
- ve Zpravodaji dříve zveřejněné články se zdravotní tematikou zveřejnit na webu odsouhlaseno
- holandská rozhodčí G. Halff-van Boven nabízí klubu věnování bronzových plaket, které
původně zapůjčila k vytvoření kopií, výborem přijato, přiveze v srpnu
- v zápisu P ČMKU uveden nový rozhodčí pro VO MVDr. Šlapanský, předseda prověří, zda
byl klub informován o jeho čekatelství
- informace o změnách v lovecké kynologii v Polsku, můžeme pomoci pouze omezeně
v podobě umožnění účasti polských psů na klubových akcích
- diskuse o návrhu na povinnou, příp. finančně podporovanou pitvu po úhynu chovných
jedinců – výbor považuje za neprosaditelné
Další schůze výboru 11. 5. 2018 na Žebráku, ubytování zajištěno.
Ad 14) Závěr v 16:40
Zapsala: J. Píchová

