Zápis č. 1/2016
ze společného zasedání předsednictva a dozorčí rady Českomoravské kynologické
jednoty, z.s. (dále jen „PČMKJ“ a „DR ČMKJ“), konaného v Praze dne 18. října 2016.
Přítomni:

podle prezenční listiny

Společné zasedání PČMKJ a DR ČMKJ zahájil Pavel Štangl, předseda ČMKJ,
který přítomné přivítal a dal schválit následující program zasedání.
Program :
1/1 Kontrola zápisu z předchozího zasedání PČMKJ, konaného dne 01. října 2015.
2/1 Došlá korespondence.
1. Žádost o pořádání Národní výstavy psů (dále jen „NVP“) v Olomouci v r. 2018,
za přípravný výbor RNDr. Jiří Zbořil.
2. Omluva PČMKJ a v pořadí již druhá žádost o navázání spolupráce při
organizování zkoušek z výkonu loveckých psů Klubu Svatého Eustacha, z.s.
(dále jen „KSE“).
3/1 Různé.
1. Schválení Plánu kynologických akcí (dále jen „Plán“) se zadávání čekatelství
CACT, Res. CACT, CACIT a Res. CACIT na r. 2017.
2. Návrh rozpočtu ČMKJ na rok 2016.
3. Schválení návrhu kritérií směrnice pro Mezinárodní rozhodčí (dále jen „MR“)
z výkonu loveckých psů.
4. Zjištění porušení Zkušebního řádu (dále jen „ZŘ“) Okresním mysliveckým
spolkem, z.s. (dále jen „OMS“) Písek na kynologické akci pořádané v r. 2016.
5. Informace M. Kašpara o zaslání stížnosti vrchním rozhodčím panem Ing.
Janem Horynou z kynologické akce Klubu chovatelů loveckých slídičů (dále
jen „KCHLS“) Memoriálu Mileny Štěrbové (dále jen „MMŠ“) konané v r. 2016.
4/1 Závěr.
------------------------------K bodu1/1
Kontrola zápisu z předchozího zasedání PČMKJ, konaného dne 01. 10 2015.
Po provedení kontroly zápisu jednatelkou bylo konstatováno, že všechny úkoly
uložené na předchozím zasedání PČMKJ, byly splněny.
K bodu 2/1
Došlá korespondence.
Ad 1. Žádost RNDr. Jiřího Zbořila, za přípravný výbor o pořádání NVP konané
v Olomouci v r. 2018.
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PČMKJ nemá námitek k pořádání NVP konané v Olomouci v r. 2018.
Realizace pořádání NVP je vázana na rozhodnutí předsednictva
Českomoravské kynologické unie, z.s. (dále jen „PČMKU“), která NVP buď
schválí nebo zamítne.
Usnesení :
PČMKJ před odesláním výše uvedené žádosti na PČMKU, uložilo M.
Kašparovi, zpracovat ve spolupráci s RNDr. Jiřím Zbořilem písemnou zprávu o
přípravě a organizaci NVP a tuto předložit PČMKJ.
Termín:
30.11.2016
Zodpovídá: M. Kašpar
Ad 2. Omluva PČMKJ a v pořadí již druhá žádost KSE o navázání spolupráce při
organizování zkoušek z výkonu loveckých psů ze dne 18. 5. 2016.
PČMKJ vzalo omluvu KSE na vědomí a projednalo v pořadí již druhou žádost
KSE o navázání spolupráce při organizování zkoušek z výkonu loveckých psů
a žádost zamítlo.
Usnesení:
PČMKJ vzalo omluvu KSE na vědomí a zamítlo druhou žádost KSE o
navázání spolupráce s ČMKJ při organizování zkoušek z výkonu loveckých
psů a uložilo sdělit toto rozhodnutí předsedovi KSE.
Termín: do 25. 10 2016
Zodpovídá: předseda ČMKJ
K bodu 3/1
Různé.
Ad 1. Plán kynologických akcí se zadáváním čekatelství CACT, Res. CACT, CACIT
a Res. CACIT na r. 2017.
Při kontrole Plánu na r. 2017, provedené pověřenými členy ČMKJ (Bc. V. Tichá
a Ing. J. Kubeš), bylo zjištěno, že tři okresní myslivecké spolky nedoložily
k Plánu souhlasy chovatelských klubů (průvodní dopis všem OMS ze dne 13. 5
.2016, bod 1 písmeno „c“) .
Usnesení:
a) PČMKJ Plán schválilo s výjimkou OMS Blansko, OMS Nový Jičín a OMS
Svitavy, které můžou pořádat zkoušky, avšak bez zadávání čekatelství, viz.
výše.
b) PČMKJ uložilo formou zaslání dopisu ze zasedání PČMKJ informovat
předsedy třech cit. OMS o zamítnutí zadávání čekatelství CACT a Res.
CACT na jimi pořádaných akcích v r. 2017.
Termín : 25.10.2016
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Zodpovídá: předseda ČMKJ
c)
-

PČMKJ uložilo sekretariátu po schválení Plánu ČMKU a FCI:
zveřejnit Plán na webových stránkách ČMKJ
zveřejnit Plán v časopisu Myslivost
zaslat Plán na vědomí AM ČR a ČMMJ.
Termín : do 31.12.2016
Zodpovídá : jednatelka ČMKJ

Ad 2. Návrh vyrovnaného rozpočtu ČMKJ na rok 2016.
PČMKJ bylo seznámeno s návrhem vyrovnaného rozpočtu ČMKJ na r. 2016
předloženého jednatelkou. Protože k návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, byl rozpočet na r. 2016 schválen.
Usnesení:
PČMKJ schválilo vyrovnaný rozpočet ČMKJ na rok 2016 a uložilo hospodařit
podle tohoto rozpočtu.
Termín:
průběžně
Zodpovídá: jednatelka
Ad 3. Návrh základních kritérií směrnice ČMKJ pro MR z výkonu loveckých psů.
Bc. V. Tichá seznámila PČMKJ s návrhem základních kritérii (požadavků)
směrnice ČMKJ, které musí splňovat MR z výkonu loveckých psů.
Usnesení:
a) PČMKJ schválilo bez připomínek návrh základních kritérií směrnice ČMKJ
pro MR z výkonu loveckých psů
b) PČMKJ uložilo seznámit jednatelku ČMMJ s přijatým usnesením k předloženému návrhu a požádat o úpravu v Dodatku smlouvy o součinnosti
uzavřené mezi ČMKJ a ČMMJ.
Termín: do 30. 11. 2016
Zodpovídá: předseda ČMKJ
Ad 4. Zamítnutí zadávání čekatelství CACT a Res. CACT na kynologických akcích
(Memoriál L. Hejného, O Pohár ředitele LMP(BZH) a Mistrovství norníků o
Pohár předsedy OMS) pořádaných OMS Písek v r. 2017.
PČMKJ na upozornění sekretariátu ČMKJ projednalo zjištění, že OMS Písek
porušil Zkušební řád (dále jen „ZŘ“) ČMMJ str. 11 čl. 6 na kynologické akci „V.
Mistrovství norníků o Pohár předsedy OMS“ konané v r. 2016.
PČMKJ v r. 2017 čekatelství CACT a Res. CACT na výše uvedených akcích
pořádaných OMS Písek zamítlo takto :
Pro hlasovali : P. Stangl, Ing. J. Kubeš, V. Dvořáková a M. Kašpar.
Proti hlasoval : MVDr. F. Šimek.
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Zdrželi se : MVDr. L. Močubová Martinková a Bc. V. Tichá.
Usnesení:
PČMKJ uložilo informovat předsedu OMS Písek o zamítnutí zadávání
čekatelství CACT a Res. CACT na kynologických akcích viz výše pořádaných
v r. 2017 zasláním dopisu ze zasedání PČMKJ .
Termín: 25. 10. 2016
Zodpovídá : předseda ČMKJ
Ad 5. Informace M. Kašpara o zaslání stížnosti dozorčí radě ČMMJ (dále jen „DR
ČMMJ“) z kynologické akce pořádané Klubem chovatelů loveckých slídičů
(dále jen „KCHLS“) Memoriál Mileny Štěrbové (dále jen “MMŠ“) v r. 2016.
Předmětem stížnosti je způsob jednání a chování diváka Zdeňka Šilbergra,
(všestranný rozhodčí ČMMJ) na kynologické akci KCHLS MMŠ v r. 2016. Při
projednání bylo PČMKJ seznámeno s obsahem cit. stížnosti, kterou Ing. Jan
Horyna vrchní rozhodčí MMŠ dne 18.10.2016 podal DR ČMMJ písemně. Jak
DR ČMMJ se stížností o způsobu chování výše jmenovaného diváka naloží,
aby nesnížila důvěru kynologické obce ve ZŘ ČMMJ a rozhodčí ČMMJ
motivovala k jednání, která při kynologických akcích (klubových, ČMMJ) posílí
důvěru účastníků v jejich jednání.
PČMKJ přijalo k celé věci závěrečné usnesení:
a) Rozhodčí musí být schopny v rámci své funkce jako rozhodčí, ale i jako
pouhý divák, dodržovat základní disciplinu, plnit uložené nebo dohodnuté
povinnosti a řídit se platnými předpisy ČMKJ, ale i předpisy (normativy)
ČMMJ, jehož jsou řádnými členy. Ani jednu z požadovaných schopností
Zdeněk Šilberger (všestranný rozhodčí) jako divák na výše uvedené
kynologické akci neprokázal.
b) Kynologii, včetně lovecké kynologie, upravuje celá řada na sebe
navazujících a vzájemně propojených předpisů. I když se nejedná o obecně
závazné právní předpisy (zákony, vyhlášky, nařízení vlády apod.), mají
předpisy kynologických a mysliveckých organizací nespornou právní váhu
pro všechny osoby, které se kynologii a myslivosti rozhodnou věnovat.
Zodpovídá: PČMKJ
K bodu4/1
Závěr.
Pavel Štangl, předseda ČMKJ, poděkoval přítomným členům za aktivní účast při
jednání a ve 14.00 hod. zasedání PČMKJ ukončil.
V Praze dne 18. října 2016

…………………………...
Pavel S t a n g l ,
předseda ČMKJ

………………………….
Věra D v o ř á k o v á ,
jednatelka ČMKJ
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