Zápis č. 1/2017

ze společného zasedání předsednictva a dozorčí rady Českomoravské kynologické
jednoty, z.s. (dále jen „PČMKJ“ a „DR ČMKJ“), konaného v Praze dne 15. června 2017.

Přítomni:

podle prezenční listiny

Omluveni: MVDr. Lenka Močubová Martinková
JUDr. Blahoslav Jindřichovský
Petr Braunstein
Host : Dalibor Smékal:
Společné zasedání PČMKJ a DR ČMKJ zahájil Pavel Stangl, předseda ČMKJ, který přítomné
přivítal a v úvodu zasedání požádal přítomné o minutu ticha za zesnulého Břetislava Uchytila,
bývalého předsedu ČMKJ. Předseda ČMKJ dal schválit následující program zasedání.
Program :
1/1

Kontrola zápisu z předchozího zasedání PČMKJ, konaného dne 18. října 2016.

2/1

Kynologické akce v r. 2017 se zadáváním čekatelství CACT a Res. CACT.

3/1

Návrhu rozpočtu ČMKJ pro r. 2017

4/1

Různé.
1.
2.
3.

Schválení Oblastních výstav na rok 2018.
Schválení návrhu sboru rozhodčích na Memoriál Karla Podhajského (dále jen
„MKP“) konaný ve dnech 30. 9. – 01. 10. 2017.
Informace o závěrech ze schůzky zástupců pro plemena norníků konané dne
18.5.2017 v Praze.

5/1
Závěr.
------------------------------K bodu 1/1
Kontrola zápisu z předchozího zasedání PČMKJ, konaného dne 18. 10 2016.
Po provedení kontroly zápisu předsedou bylo konstatováno, že trvá úkol bod 3/1 Ad.3, který
místo předsedy ČMKJ bude vyřizovat Bc. Vladimíra Tichá, ostatní úkoly uložené na
předchozím zasedání PČMKJ, byly splněny.
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K bodu 2/1
Kynologické akce v r. 2017 se zadáváním čekatelství CACT a Res. CACT.

Ad 1.

Informace Klubu chovatelů foxteriérů, z.s. (dále jen „KCHF“) o porušení závazných
pokynů ČMKJ bod 1 písmeno „c“ (doložení písemných souhlasů chovatelských klubů).
PČMKJ vzalo na vědomí informaci KCHF, že na kynologické akci BZ konané v roce
2016, pořádané Okresním mysliveckým spolkem, z.s. Třebíč (dále jen „OMS“) byly
porušeny závazné pokyny ČMKJ bod 1, písmeno „c“ zasílané každoročně všem OMS.
KCHF nedal písemný souhlas k zadávání čekatelství CACT a Res. CACT na výše
uvedenou kynologickou akci.
Usnesení :
PČMKJ uložilo písemně upozornit předsedu OMS o porušení závazných pokynů ČMKJ
viz výše a při opakované uvedené skutečnosti, zamítne PČMKJ zadávat čekatelství
CACT a Res. CACT na kynologických akcích v r. 2018.
Termín:29.06.2017
Zodpovídá: jednatelka ČMKJ

Ad 2.

PČMKJ bylo upozorněno elektronickou poštou na skutečnost, že Klub chovatelů
honičů, z.s. (dále jen „KCHH“) porušil závazné pokyny ČMKJ bod 5 (doložení
písemných souhlasů chovatelských klubů).
PČMKJ bylo upozorněno elektronickou poštou na skutečnost, že KCHH nedoložil
k žádosti o delegaci rozhodčích na Barvářské zkoušky honičů se zadáváním čekatelství
CACT a Res. CACT konané dne 16.4.2017, písemné souhlasy od třech chovatelských
klubů, které nebyly ani součástí žádosti k „Plánu kynologických akcí na rok 2017“.
KCHH tímto porušil závazné pokyny ČMKJ viz víše, zasílané každoročně všem
předsedům chovatelských klubů.
Usnesení:
PČMKJ uložilo písemnou formou upozornit předsedu KCHH o porušení výše cit.
skutečnosti a při opakovaném porušení závazných pokynů ČMKJ, PČMKJ zamítne
zadávat čekatelství CACT a Res. CACT na kynologických akcích v r. 2018.
Termín : 29.06.2017
Zodpovídá : jednatelka ČMKJ

Ad 3

PČMKJ bylo elektronicky upozorněno na porušení Zkušebního řádu (dále jen „ZŘ“) str.
14 čl. 9 (jeden vůdce může vést na zkouškách maximálně dva psy) Českomoravské
myslivecké jednoty, z.s. (dále jen „ČMMJ“) vrchním rozhodčím Františkem Konečným
a to na kynologické akci „Agrotec Novomlýnské Derby“, konané dne 20. 5. 2017
pořádané Klubem bretaňských ohařů (dále jen “KBO“).
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PČMKJ bylo upozorněno na skutečnost, že na kynologické akci viz výše, byl porušen
cit. ZŘ ČMMJ vrchním rozhodčím.
Usnesení :
PČMKJ uložilo formou zasláním dopisu ze zasedání PČMKJ informovat Františka
Konečného o pozastavení vykonávat funkci vrchního rozhodčího po dobu jednoho
roku a to od 01.07.2017 do 30.06.2018 na všech kynologických akcích se zadáváním
čekatelství CACT a Res. CACT. Rozhodnutí PČMKJ zaslat na vědomí ČMMJ a KBO.

Termín : 28. 06. 2017
Zodpovídá: jednatelka ČMKJ

K bodu 3/1
Ad 1.

Návrh rozpočtu ČMKJ na rok 2017.
PČMKJ bylo seznámeno s návrhem vyrovnaného rozpočtu ČMKJ na r. 2017
předloženého jednatelkou. Protože k návrhu nebyly vzneseny žádné
připomínky, byl rozpočet na r. 2017 schválen.
Usnesení :
PČMKJ schválilo vyrovnaný rozpočet ČMKJ na rok 2017 a uložilo hospodařit
podle tohoto rozpočtu.
Termín : průběžně
Zodpovídá :jednatelka ČMKJ

K bodu 4/1
Různé.
Ad 1.

Schválení pořádání Oblastních výstav (dále jen „OV“) na rok 2018.

Doručené žádosti o pořádání OV v roce 2018 byly PČMKJ schváleny.
Usnesení:
PČMKJ všechny doručené žádosti o pořádání OV v r. 2018 schválilo. Všem
pořadatelům bude rozesláno závazné pověření ČMKJ k pořádání OV. Při
jakémkoliv porušení závazného pověření ČMKJ pořadatelem výstavy, PČMKJ
neschválí konání OV v roce 2019.
Termín : 31.10.2017
Zodpovídá :jednatelka ČMKJ
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Ad 2. ČMKJ obdržela ke schválení písemnou žádost návrhu ČMMJ, schváleného
kynologickou komisí ČMMJ na nominaci sboru rozhodčích pro MKP v r. 2017.
Jednatelka ČMKJ před samotným zasedáním PČMKJ rozeslala Per rollam všem
členům předsednictva ČMKJ návrh nominace sboru rozhodčích na MKP v r.
2017.
Usnesení :
a) PČMKJ neschválilo Ing. Václava Sobolíka jako vrchního rozhodčího na MKP.
b) PČMKJ navrhuje Františka Bártu st. jako vrchního rozhodčího na MKP.
c) PČMKJ vznesla písemnou připomínku ke KK ČMMJ, aby zvážila věkovou hranici
rozhodčích pro tak vrcholnou akci, kterou MKP bezesporu je.
d) PČMKJ uložilo seznámit jednatelku ČMMJ s přijatým usnesením k
předloženému návrhu.
Termín : 21. 06. 2017
Zodpovídá : předseda ČMKJ

Ad 3.

Informace o závěrech ze schůzky zástupců pro plemena norníků konané dne
18.5.2017 v Praze.
a) PČMKJ vzalo na vědomí informaci Bc. Vladimíry Tiché ze schůzky zástupců pro
plemena norníků konané dne 18.5.2017 v Praze o tom, že je možné navrhovat
čekatelství CACIT a Res. CACIT na soutěžích a zkouškách jezevčíků a teriérů (HZ,
VZ, ZPV) schváleno FCI .
b) Pro výše uvedené kynologické akce se zadáváním čekatelství CACIT a Res. CACIT
musí být delegováni rozhodčí dle požadavku FCI (je přílohou tohoto zápisu).

K bodu 5/1
Závěr.
Pavel Stangl, předseda ČMKJ, poděkoval přítomným členům za aktivní účast při jednání a ve
13.30hod. zasedání PČMKJ ukončil.

V Praze dne 15. června 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pavel S t a n g l,
Věra D v o ř á k o v á,
předseda ČMKJ
jednatelka ČMKJ
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