Zápis č.312015

ze zasedání předsednictva a dozorčírady Českomoravské kynologické jednoty (dále

jen ,,PČMKJ" a ,,DR ČMKJ";, konaného v Praze dne 1 . října 2015,

Přítomni:
Omluveni:

podle prezenčnílistiny
lng. Pavel Pletka, Petr Braunstein

Zasedání zahá4il a řídil pavel Štangl, předseda ČMKJ, ktený přítomné přivítal a
dal schválit následující program zasedání.
Program

:

1/3 Kontrola zápisu z předchozího zasedání PČMKJ, konaného dne 18. 6. 2015.
2/3 Návrh úpravy stanov ČVX.l podle zákona č.8912012 Sb,, občanský zákoník, ve
znénípozdějších předpisů.
3/3 Došlá korespondence,
1.

StížnostČeskéhopointer

a

setter klubu (dále jen"ČPSK"; na poruŠení

listovního tajemství sekretariátem ČMKJ.

2. projednání opakované žádosti ČPSr o zařazení Vladimíry Dvořákové jako
zásiupce českomoravské kynologické unie (dále jen ,,ČMKU") do komise FCl
pro anglické ohaře.

4l3 Různé.
1. Zamítnutízadávání čekatelstvíCACT res. CACT, CACIT, res, CAC|T Pro Klub
bretaňských ohařů (dále jen ,,KBO"), v r, 2016.
2. Projednání žádosti Dalmatin klubu
Čuku o přijetí za člena Čur.l.

Čn(oate jen

,,DKČR")

-

přímého Člena

3. Plán kynologických akcí na r, 2016.

4: Stanovení termínu příštíhosněmu Čtrlr.l.
5. žádost o schválení soutěžního řádu Klubu chovatelů honičŮ (dále jen
,,KcHH").

K bodu1/3

Kontrola zápisu z předchozího zasedání PČMKJ, konaného dne 18. 6 2015.

po provedení kontroly zápisu jednatelkou bylo konstatováno, že vŠechny__Ýl9lV

obsaženév usneseních č. 15 _ 23l2O15 a uloženéna předchozím zasedání PCMKJ,
byly splněny"

K bodu2/3
Návrh úpravy stanov čVX.l (uvedení do souladu se zákonem č. 8912012 Sb.,
občanský zákonik, ve znění pozdějších předpisů),
předseda Čtur.l informoval přítomné, že obdržel stanovisko k návrhu upravených
stanov čMKJ, které na jeho žádost zpracovala AK Petra Valenty. K cit. stanovisku
přednesli členovéPČMKJ dalšídoplňujícínávrhy, které byly do textu stanov
zapracovány.
Usnesení č.2412015.

@racovatpřipomínkyvzeŠlé!jednánídokonečnékorekce
návrhu stanov a tat<to připravený návrh stanov ČVrl rozeslat členŮm PČMKJ
ke projednání Per Rollam.

Termín: do 05. 10.2015

Zodpovídá: předseda ČrUr.t

Usnesení č. 2512015,

ffimčlenůmposouditkorekcistanovprovedenoupředsedou

črux.l na základé připomínek ze dne 1, 10. 2015 (pokud k provedené korekci
do 09. 10. 2015 žádný ze členůPČMKJ neuplatní dalšípřipomínku, bude
návrh schválen Per Rollam),
Termín: do 09, 10.2015
Zodpovídá: členovéPČMKJ

@telce

čMkJ rozeslat členůmčvrl návrh

upravených
stanov čtrlx.l spolu s ostatními materiály určenými k projednání na nejbliŽŠÍm
sněmu ČMKJ, viz dále usnesení č,3212015.
Termín: do 21, 10.2015
Zodpovídá: jednatelka PČMr.l

K bodu3/3
Došlá korespondence.
Ad 1. StížnostČpsr na porušení listovního tajemství sekretariátem ČtUrl.

pčMKJ projednalo stížnostČPSX na opakované neúmyslnéotevření poštovní
zásilky adósované čpSr a doručenéna adresu pracoviště sekretariátu
čvrxj Lešanská 1176t2a, Praha 4. Přesto, že se jednalo již o druhý případ
takto otevřené listovní zásilky (únor 2015 a srpen 2015), PCMKJ vzalo na
vědomí ujištěníjednatelky, že při množství doručovanépoŠtyk takovému
nedopatření během roku můžedojít (a již došlo) u více nájemcŮ na dané

adrese (aniž by si někdo stěžoval) a naopak tito nájemci výjimečně otevřou i
zásilku, jejížo-bsah je učen pro ČtvtX.t Všechny tyto případy, stejně jako
případ ČpSK, byly vyřešeny osobní omluvou zaměstnancŮ, kteří listovní
Žasitt u porušili, neboť se vždy jedná o neúmyslný zásah do doručované
zásilky. Ta je po zjištění skutečnéhoadresáta uzavYena (aniŽ by se nikdo
seznamoval- s jejím obsahem) a předána nebo přeposlána správnému

adresátovi.

_

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem PCMKJ rozhodlo takto:
Usnesení č.2712015.

a;

črsx jako jedinému subjektu, ktený výše uvedené omluvy

neakceptoval,

bude doporučeno provést v jeho stanovách úpravu adresy sídla tohoto
klubu tak, aby pro něj určenépoštovnízásilky byly doruČovány přímo jen
na tuto jím určenou novou adresu sídla tohoto klubu

b) Uložilo ve výše uvedeném smyslu připravit odpověd'na

cit. stÍŽnost ČPSr,

Termín: do 21. 10.2015

Zodpovídá: předseda PČMKJ

Ad

2. projednání opakované žádosti ČPSK o zařazení Vladimíry Dvořákové

jako

zásiupkyně ČMKU do komise FCl pro anglické ohaře,

pčMKJ cit. žádost čpSK _ člena ČvtX.l projednalo a rozhodlo

takto:

Usnesení č. 2812015.

a) uložilo informovat předsedu ČPSr o tom, že je výluČně v kompetenci
pčMKJ navrhovat členy do komisí FCl. Takový návrh předložený ze stranY
pčMKJ projedná PčMKU a to návrh bud'schválí, nebo zamítne. Vzhledem
k tomu že pro plemena anglických ohařů byl do komise FCl Pro anglické
ohaře

,"-.i,áv ičnrru jiŽ poivrzen a schválen

nebude

zabývat.

* iónrxl

MVDr, ČestmírŠrámek,
přeámětnými žádostmi předloženými ČPSr dále

b) uložilo zaslat toto rozhodnutí

na vědomí PČMKU,

Termín: do 21. 10.2015

Zodpovídá: předseda PČMKJ

K bodu
4/3 Různé.
Ad 1, Zamítnutí zadávání čekatelstvíCACT res. CACT, CAClT, res. CAClT Pro Klub
bretaňských ohařů (dále jen ,,KBO"), v r. 2016,

Kontrolou provedenou ze strany PČMKJ bylo zjištěno opakované
porušování Smérnice ČUrU pro zadávání čekatelstvíCACT res. CACT,

CACIT, res. CACIT ze strany KBO v r. 2015. Z uvedeného důvodu PČMKJ
rozhodlo takto:

Usnesení č.2912015.

a) PčMKJ žádost KBo o zadávání čekatelstvíCACT, res. CACT a CACIT,
res. cAclT pro KBO na kynologických akcích organizovaných tímto
klubem v r. 2016 z výše uvedeného důvodu zamítlo,

b) ČMKJ uložilo zaslat toto rozhodnutí na vědomí PČMKU,

Termín: do 21, 10.2015
Zodpovídá: předseda PČMKJ
c) pčMKJ současně uložilo, aby

vrchní rozhodčí,kteří posuzovali na akcích
KBo, kde byla čekatelstvív r.2015 nesprávně zadávána, nebyli ze strany

čux.l jako vrchní rozhodčídelegováni na akce se

zadávánim

čekatelstvíCACT res. CACT, CAC|T a res. CACIT, konané v r.2016.

cit,

Termín: do 21, 10.2015

Zodpovídá: předseda PČMKJ
Ad

2. Projednání žádosti Dalmatin klubu Čn 1oate jen
Črrlku o přijetí za člena Čturl,

,,DKČR")

-

příméhoČlena

pčMKJ žádost projednalo a konstatovalo, že podmínkou přijetí za Člena
čur.l je předložení všech platných vnitřních předpisů žadatele ke kontrole ze
strany ČMt<J, zda nejsou v rozporu s platnými kynologickými předpisy,

Usnesení é,3012015.

ál PČMKJ uložilo vyžádat předloženi platných vnitřních předpisů žadatele jak
v elektronické, tak v listinné podobě (s podpisy statut. zástupců
chovatelského klubu),

b) V případě kladného výsledku cit, kontroly předloŽit DKČR smlouvu o vedení
plemenné knihy a vystavování průkazů původu štěňat.

Zodpovídá: jednatelka ČtUr.l
Ad

3,

Plán kynologických akcí na r,2016.
na vědomí informaci o tom, že dva členovépčMkJ kontrolovali
plán kynologických akcí na r, 2016 (dále jen ,,Plán"), zpracovaný Vlastou
klonfarovou.

pčMkJ vzalo

Usnesení č.31/2015,

a) pčMKJ plán schválilo

s výjimkou KBO, ktený můžepořádat zkouŠky, avŠak
bez zadávání čekatelství,viz výše.

b) pčMKJ uložilo po schválení akcí se zadáváním čekatelstvízařazených v
Plánu (schvaluje PCMKU a FCl)
- zveřejnit Plán na webových stránkách CMKJ,
- zveřejnit Plán v časopisu Myslivost,
- zaslat Plán na vědomí AM CR a CMMJ.

Termín: do 31 , 12,2015
Zodpovídá: jednatelka ČUrl
Ad

4,

Stanovení termínu příštíhosněmu ČVr.l.

Usnesení č. 3212015.

a) pčMKJ schválilo pro konání sněmu ČUr.l vr.2015 termín 26. 11.2015Sněm se bude konat v restauraci ,,Na tý louce zelený" , KZelené louce
451, Praha 4-Kunratice.

b) pčMKJ uložilo zaslat předsedům klubů - členůČrUrl spoleČně
s pozvánkou na sněm Čnarl konaný dne 26, 11,2015:
- program sněmu,
- návrh jednacího řádu,
- návrh upravených stanov

Črurl _ viz výše usnesení ó.2612015_

Termín: do21.10.2015

Zodpovídá: jednatelka ČtUr.t

Ad 5). Žádost o schválení soutěžního řádu KCHH,

Usnesení č.33/2015.

a)' pčMKJ žádost o schválení soutěžníhořádu KCHH, rozeslaného

ČUrl předsedou,

ČlenŮm

jednomyslně schválilo Per Rollam,

b) pčMKJ uložilo informovat předsedu KCHH o schválení soutěžníhořádu
KcHH.

Termín: do 21. 10,2015

Zodpovídá: jednatelka ČUr.l

Ad

6)

Návrh směrnice

Čvlr.l pro mezinárodní rozhodčízvýkonu loveckých

PsŮ.

Usnesení č.34/2015.

a) pčMKJ uložilo zpracovat

návrh základních kritérií(požadavkŮ), které musí
splňovat mezináiodní rozhodči zvýkonu loveckých psŮ, jako Podklad Pro

přípravu návrhu směrnice ČUX.t pro mezinárodní rozhodČÍz výkonu
loveckých psů (dále jen ,,Návrh kritérií"),

Iermín: do příštíhoza-

sedání pčtrllr.l
Zodpovídají: členovéPČMKJ

b) pčMKJ uložilo zaslat Návrh kritériík připomínkám Českomoravské
myslivecké jednotě, z. s. a Asociaci myslivosti CR,

Termín: bude

upřesněn na
příštímzasedání

PČMKJ

Zod povídá: jednatelka ČU r..l

Závér,

pavel štangl, předseda čMKJ, poděkoval přítomným členůmza aktivní ÚČast Při
jednání uá t+,go hod. zasedání PČMKJ ukončil.
"
V Praze dne 1. října 2015
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předseda Čtur.l
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