Zápis z 1. Schůze výboru Cocker Club CZ (dále jen ECC CZ) 14.8.2010
Přítomni: Petr Studeník, Zoja Schonigerová, Zdeňka Škarková
Omluveni: p. Horák, Ivana Růžičková
Program:
1. Projednání korespondence týkající se přijetí ECC CZ za přímého člena ČMKJ schválením ČMKU
2. Schválení přijetí nových členů dle přílohy č. 1 dodané matrikářkou klubu.
Ad1) Předseda výboru seznámil přítomné s korespondencí ohledně přijetí ECC CZ za člena ČMKJ se
schválením ČMKU:
- podklady požadované k přijetí za člena byly předány na ČMKJ v březnu 2010 a následně po
ustavující schůzi ECC CZ byly dodány další požadované podklady v dubnu 2010
- ČMKJ neprodleně žádost projednala a zaslala v červnu 2010 ke schválení na ČMKU
- ČMKU na svém červencovém zasedání 2010 žádost neschválila. Jako důvod uvedli nutnost doplnění
dalších dokumentů, které ale standardně v seznamu požadovaných dokumentů ke schválení nových
klubů nejsou.
- Údajně chybějící dokumenty - dohoda o chovných podmínkách mezi KCHLS a ECC CZ a vyjádření
KCHLS ke vzniku nového klubu, byly znovu poskytnuty. Tyto dokumenty byly již v listopadu 2009
projednány na KCHLS a kopie předány spolu se žádostí ČMKJ. Následně schůze KCHLS souhlasila se
vznikem samostatného klubu anglických kokršpanělů
- Všechny tyto nepříjemné průtahy vzbuzují dojem, že zástupci KCHLS zasedající v předsednictvu
ČMKU nekomunikují se svými kolegy v předsednictvu ČMKU, protože jinak je mohli již na
červencovém zasedání informovat o existenci těchto dokumentů a žádost mohla být schválena.
- Další zasedání předsednictva ČMKU se bude konat v září 2010 a zde by již měla být žádost ČMKJ o
začlenění ECC CZ jako samostatného člena do ČMKJ schválena
- Vzhledem k nestandardnímu průběhu schvalování byl předseda klubu - p. Studeník pověřen
výborem, aby kontaktoval předsedu ČMKU s žádostí o možnost účasti zástupců ECC CZ na zářijovém
zasedání při projednávání žádosti ČMKJ o zařazení ECC CZ jako samostatného člena ČMKJ
- Po schválení předsednictvem ČMKU bude mezi ECC CZ a ČMKJ sepsána dohoda o přímém členství
- Po podpisu dohody může teprve nový klub ECC CZ poskytovat chovatelský servis a zahájit i svou
další činnost dle stanov
Ad 2) Výbor klubu souhlasí s přijetím nových členů dle předloženého seznamu matrikářkou klubu
Dne 14.8.2010

