Českomoravský klub chovatelů barvářů, z. s.

Zápis
ze schůze výboru ČMKCHB č. 2/2018,
která se konala dne 25. 5. 2018, od 10h v Penzionu Na špici, Radošov 87,
Kyselka

Přítomni:
1)

Pelc Norbert

2)

Skácil Jiří ml.

3)

Princ Filip

4)

Vodolan Luboš

5)

Buršík Ota

Omluveni:
Miroslav Gora, Ladislav Varvařovský
Za kontrolní komisi:
Miroslav Peterka

Průběh schůze:
1. Schůzi zahájil Norbert Pelc, přivítal přítomné členy výboru a člena kontrolní
komise.
2. Zapisovatelem schůze byl zvolen Filip Princ.
3. Program schůze byl stanoven písemnou pozvánkou:
Ad 1)

Program schůze bude doplněn o další body

Ad 2)

Kontrola úkolů

Ad 3)

Informace o proběhlých akcích pořádaných klubem

Předseda klubu Norbert Pelc zrekapituloval proběhlé akce Doubická stopa,
Krušnohorské derby, školení rozhodčích a vydání zpravodaje, vše s kladným
hodnocením.
Ad 4)

Stav žalob podaných na klub

Místopředseda klubu Filip Princ podal zprávu o stavu řízení s Lukášem
Vichtou. Stav řízení o žalobě Lukáše Vichty z Dolní Studénky je takový, že
řízení bylo Obvodním soudem pro Prahu 4 zastaveno a klubu přiznány
náklady řízení cca ve výši 8,5 tis. Kč. Při jednání konaném dne 15. 5. 2018,
vzal Lukáš Vichta žalobu zpět z důvodu předpokládaného neúspěchu ve věci.
V daném případě dospěl soud k závěru, že zavinění za zastavení řízení lze
spatřovat pouze na straně Lukáše Vichty, který podal na klub žalobu, aniž si
ověřil, zda je nebo není jeho fena Asta Žiarská dolina z chovu bavorských
barvářů vyřazena. Soud jednoznačně dospěl k závěru, že žaloba nebyla
podána důvodně. Soud konstatoval, že na žádost žalobce žalovaný návrh
smlouvy o poskytnutí chovatelského servisu chovateli – nečlenu klubu
týkající se feny žalobce Asta Žiarska dolina, žalobci doručil podle jeho
žádosti. Žalobce na to nijak nereagoval.
Ad 5)

Návrh termínu a organizace setkání s aktivisty oblastí pro
projednání změny stanov a zápisního řádu.

Předseda klubu Norbert Pelc bude koordinovat s oblastní 1 možnost setkání
výboru klubu s aktivisty jednotlivých oblastí. Cílem setkání bude finalizace
nových stav a zápisního a chovatelského řádu. Jako možný termín bude
diskutován některý den při kursu Jelenář. Pokud se nepodaří skloubit setkání
aktivistů s pořádáním kurzu Jelenář, bude navržen jiný termín.

Ad 6)

Projednání možnosti druhého posuzovatele DKK na Moravě

Po konzultacích s několika posuzovateli DKK a diskuzi členů výboru bylo
zatím upuštěno od sjednání druhého posuzovatele DKK. I nadále tedy platí,
že vyšetřením, případně vyhodnocením snímků DKK je pro ČMKCHB
pověřen výlučně MVDr. Jaromír Ekr, Veterinární klinika Hradec Králové 4,
Kukleny, Pražská 94/53, 500 04 Hradec Králové. Proti výsledku posuzení se
lze odvolat k odvolací komisi KVL ČR.
Ad 7)

Zrušení „Klubové zkoušky štvaní a stavění“

Vzhledem k možné kolizi se zkušebními řády výbor klubu tímto zrušuje
klubovou zkoušku štvaní a stavění, kterou schválil na minulém zasedání.
Ad 8)

Projednání podmínek pro prokázání štvaní a stavění

Výcvikář klubu upravil podmínky pro prokázání štvaní a stavění tak, aby tyto
nebyly v kolizi se zkušebními řády. Tyto budou vyvěšeny na internetových
stránkách klubu. Hlasováno, PRO všichni přítomní.
Ad 9)

Plán akcí na rok 2019

Řádná konference klubu proběhne v první polovině měsíce března roku
2019.
13. klubová výstava bude v roce 2019 v Kolesách. Termín a místo speciální
výstavy bude upřesněno.
Výbor se bude snažit zajistit možnost pořádání Hlavní soutěže na
přirozených stopách. Pokud se nepodaří soutěž na přirozených pracech
dojednat, bude Hlavní soutěž pořádána oblastí č.11 na stopách umělých.
Oblast č. 11 si o pořádání soutěže zažádala.
V roce 2019 by měla proběhnout regionální soutěž „O Moravský pohár“,
řada je na oblasti č.13.
Ad 10) GDPR – projednání zákonné úpravy ve vztahu k datům držených
klubem
Výbor klubu připravil potřebné souhlasy se zpracováním osobních údajů
jednotlivých členů, rozhodčích, a to v souvislosti s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27.
dubna 2017, jakož i s tím souvisejících dalších předpisů. Tyto budou

poskytovány již na dnešní členské schůzi klubu a zítřejší klubové výstavě.
Souhlasy budou předány aktivistům oblastí, kteří zajistí podpisy svých členů.
Do doby nashromáždění souhlasů bude na internetových stránkách vypnuta
matrika a další seznamy, obsahující osobní údaje.
Ad 11) Projednání chovatelského programu,
jedinců a evidence klubových informací.

databáze

chovných

Výbor klubu vyjednal vytvoření webového programu pro evidenci chovných
jedinců a evidenci klubových informací u externího dodavatele. Program je
téměř hotov, je zde však zapotřebí zapracovat podmínky GDPR a přidat
algoritmy pro výpočet příbuzenských závislostí. Mezi autorem programu a
klubem bude uzavřena smlouva upravující vlastnictví programu a uložených
dat, které musí zůstat v majetku klubu.
Ad 12) Projednání nových podmínek pro zadávání titulu „Klubový
vítěz“
Pro účely výstav bude nezbytné přepracovat podmínky pro zadávání titulu
klubového vítěze. Dosavadní podmínky jsou nevyhovující, neboť tento titul
nelze zadávat bez rizika postihu rozhodčích.
Ad 13) Stav matriky, přihlášky, přijímání členů
Výbor, na základě podaných přihlášek, rozhodl o přijetí do klubu těchto
uchazečů:
Petr Šír (oblast 2), Antonín Baláš (oblast 6), Jiří Palán (oblast 13), Petr
Selinger (oblast 2), Václav Balín (oblast 8), Monika Bejčková (oblast 13),
Tomáš Lizna (oblast 13), Gabriela Šarlinová (oblast 6), Josef Brabec (oblast
2), Ladislav Kalousek (oblast 5), Jan Kopp (oblast 10), Petr Němec (oblast
6), Josef Šefl (oblast 12), Štefan Tillinger (oblast 2), Patrik Květoň (oblast
12), David Klemša (oblast 7), Walter Kohler (oblast 6), Martin Jirkovský
(oblast 7), Petr Solar(oblast 12), Tomáš Petrášek(oblast 4), Radek
Škarpich(oblast 6), Lukáš Ostřihanský(oblast 15).
Nepřijat: Jaroslav Hepner, chybí doporučení oblasti.
Ad 14) Informace o stavu pokladny a účtu
Současný stav na bankovním účtu klubu je cca 1,1 milionů korun českých.
Doplněné body:

Ad 15) Výbor klubu vyjádřil jasné stanovisko k nevyžádaným e-mailovým
zprávám B. Baumann. Toto stanovisko vyvěsil na internetových
stránkách klubu.
Ad 16) Výbor klubu vyzývá Dr. Riebela, aby přestal užívat a zpracovávat
osobní údaje členů našeho klubu na jeho soukromých internetových
stránkách. V případě, že tento protiprávní stav bude pokračovat,
klub podnikne příslušné právní kroky.
Ad 17) Vzhledem ke skutečnosti, že současný matrikář klubu a člen výboru
Miroslav Gora se opakovaně veřejně vyjádřil, že se stydí, že je
členem výboru, otevřeně jde proti klubu, kdy dokonce v klubovém
zpravodaji vyzývá k podávání žalob proti klubu, výbor jej
jednomyslně vyzývá k odstoupení z výboru.
Ad 18) Výbor souhlasí s navýšením odměn rozhodčím na výstavě na částku
ve výši 1.000,- Kč, dále bude hrazeno ubytování a cestovní náklady.
Odměna personálu výstavy bude stanovena na 500,- Kč.
Ad 19) Odznaky za zásluhy in memoriam pro J. Wagnera a M. Penzeše
budou předány oblastem, které jejich vyznamenání navrhli. Výbor
nemá žádné kontakty na potomky těchto osobností.
Ad 20) Výbor doporučuje nové kandidáty na rozhodčí z exteriéru Petru
Blechovou a Jindřicha Řezáče.
Ad 21) Výbor doporučuje kol. Rienmullera z oblasti 7 na čestné členství
v klubu.
Ad 22) Výbor souhlasí s návrhem na vyznamenání za zásluhy pro kol.
Zavaďáka.
Ad 23)
 Byly čteny zápisy z oblastí. Bere se na vědomí zápis ze schůze oblasti 13.
Výbor k tomu stručně uvádí, že bývalý předseda klubu Zdeněk Trojan

odstoupil na schůzi výboru konané dne 10. 8. 2017, na které byl přítomen
i aktivista oblasti č.13 pan Koláček.
 Výbor opakovaně uvádí, že oficiální doména klubu je barvar.eu, která je
v majetku klubu. Doména barvar.cz není v majetku klubu, ale v majetku
Dr. Riebela. Jednání o případném odkupu či pronájmu za minulého
výboru nebyla úspěšná.
 Kol. Kosina byl přijat do klubu na výborové schůzi dne 10. 8. 2017. Pan
Havlín nijak neintervenoval za nepřijetí pana Kosiny.
V Radošově, dne 25. 5. 2018
_________________________
Norbert Pelc
Zapsal: Filip Princ

