' Zápis č.412013
ze zasedání předsednictvaGeskomoravskékynoIogickéjednoty' konaného
v Praze dne 26. záři2013
|istiny
Přítomni: pod|eprezencní
Jindřichovský
om|uven: JUDr.B|ahos|av
programu
zasedání'
schvá|ení
Zahdjení,
jednoty(dá|ejen ,,PČMKJ.)
zahá4i|
kyno|ogické
Českomoravské
Zasedánípředsednictva
přítomných
č|enů
PCMKJ uja|s|ova
předsedaČMKJ,ktenýse po přivítání
Pave|Štang|,
a ř í d i | j e dná ní.
Program:
dne 23.5.2013,
zasedáníPCMKJ, konaného
zápisuz předchozího
114 Kontro|a
214 Doš|ákorespondence
- projednání
dne
poŽadavku
PP vydaného
na vydánínep|atného
a) K.Kocúrová
14.01.2009.
CACT
akcíse zadávánímčekate|ství
b) Návrhyna sestaveníP|ánukyno|ogických
před|oŽení
o.s.
kluby
a
oMS
ČMMJ,
chovate|skými
a CAC|Tv r.2014
314 Různé.
Závěr'

K bodu1i3:
dne 23.5.2013.
zasedáníPČMKJ,konaného
zápisuz předchozího
Kontrola
bylysplněny.
Všechnyúko|y
rozhodčích
Směrnicipro de|egování
komp|etní
V.TichápředloŽilaPČMKJ ke schvá|ení
CACT a CACIT (dá|ejen ,,směrnice..).
na zkouškya soutěŽese zadávánímčekate|ství
od 1.1,2014'
PČMKJpo úpravě
cit.směrnicischválilos Účinností
Usnesení
písemně
PhD.,jednate|e
Ing.J.Kostečku,
informovat
PČMKJuloŽiloP. Štang|ovi,
směrnice.
ČMMJ,o.s.,o schvá|enícit.
Termín:
do 26.10.2013
předsedaČrrlr.l
Zodpovídá.
titu|ŮšampiónpráceČn 1oate
PČMKJk informaci
Řáo proudě|ování
V.Tichápřed|oŽi|a
a to
včetnědvoupří|oh,
1en,,Řád..;
pracovnítřídy
pro účely
na
do|oŽení
certifikátu
a pouŽívání
a) Směrniceprovystavování
krásy.
šampionátu
a mezinárodního
českého
šampionátu
výstavácha udě|ení
práce- |oveckývýkon,fie|dtria|.
b) Šampion
pří|oh
s účinností
od 1.1.2014.
PČMKUřád včetně
schvá|i|o
Usnesení
na vědomí.
PČMKJvza|ořád věetnějehodvoupří|oh

Kbodu2l4
Doš|ákorespondence.
1. Písemnáreakcechovate|ky
K. Kocúrové
na ŽádostČMKJo vrácenínep|atného
průkazu
původu(dá|ejen..PP..)
fenyMariaMati|deScotchDAMA Krkonoše,
CLP/GS/16072,
nar.dne 07.11.2008.
Usnesení:
poŽadavekpracoviště
p|emenné
PČMKJpotvrdi|o
knihy,aby chovate|ka
K.Kocúrová
vráti|aneplatnýPP feny MariaMati|deScotchDama Krkonoše,
ČLplcsltoO72,nar.
dne07.11.2008ke skartaci.
Termín: do 04.10.2013
Zodpovídá: jednate|ka
Čvr.l
2. Podklady pro sestaveníP|ánu kyno|ogických
akcí na r. 2014 se zadáváním
(návrhy
před|oŽené
čekate|ství
cAcT a CAC|T
chovate|skými
k|ubya oMS ČMMJ,
o.s.).
Po schvá|ení
P|ánukyno|ogických
akcína r. 2014se zadávánímčekate|ství
CACT a
cAc|T předsednictvem
Českomoravské
kyno|ogické
unie (dá|eien ,,ČMKU..)
bude
jakoŽi na webovýchstránkáchČMKJ,Čvru a
p|ánzveřejněnv časopisuMys|ivost,
časopisu
Myslivost.
Usnesení
NávrhP|ánukyno|ogických
akcína r' 2014se zadávánímčekate|ství
CACT a CACIT
předloŽí
cMKU sekretariát
cMKJ
Termín:
do .18.10.2013
jednatelkaČtur.l
Zodpovídá:
o zamítnutých
návrzíchbudoupředk|adatelé
informováni
s písemným
odůvodněním.
Ter mín:
do 18.10.2013
jednate|ka
Zodpovídá:
Čturc.l
314 Různé
1' Reakce PČMKJ na obsah částizápisu (bod2, odst.3) ze zasedáníKK ČMMJ,
konaného
dne22.07.2013
:
a) Vzh|edemke skutečnosti,
Že je KK poradním
orgánemČMMJ,kterási M. Kašpara
rozhodnutím
Mys|iveckérady Čruv.ldo KK vybra|a,je jedině v kompetenci
Čvu.l jak se s konkrétní
situacívypořádá.
příspěvky
b) Pokudjde o písemné
č|enky
PČMKJV.Tichézveřejňované
v časopisu
Mys|ivosta týkajícise ČMKJ, konstatujePČMKJ,že všechnytyto příspěvky
V.Tichéby|yvŽdy PČMKJ předemprojednánya schvá|eny.Kritickápoznámka
KK CMMJ obsaŽenáv zápisu ze dne 22.07.2013a týkající
se pub|ikovaných
je
příspěvků
za ČMKJ, neadresná,obsahověnekonkrétní
a pozbývátímjakýko|iv
předmětného
smysl kromě toho, Že uveřejněním
zápisu zKK na webových
stránkách Čvvt.l taková poznámka poškozujedobréjménoČvru' Jest|iže
budoumítč|enové
KK ČMMJjakéko|iv
věcnépřipomínky
k jednáníkonkrétních
osob (funkcionářů,
zaměstnanců
ČMKJ,případněVůči
ČMKJjako takové),
mají
právo je up|atnitpouze prostřednictvim
jqÍŽ
je
poradním
Čvtu.l,
KK Čruul
orgánem.Jinak má jednotlivý
č|enKK ČMMJprávopodobnépřipomínky
up|atnit

jen sám za sebe jako fyzickáosoba (stejnějako ktenýkoliv
jiný čtenářčasopisu
Myslivost).
3 . PČMKJ zmocni|opředseduČvtx.lk účasti
na zasedáníchKK ČMMJ, pokud na
uvedenájednáníbude písemněpozvánjako zástupce(předseda)ČMKJ.Vzh|edem
k tomu,že veškerározhodnutí
ČMKJ,pokudnejsouvyhrazenasněmu ČMKJnebo
pod|e stanov Čurl předsednictvuČMKJ, můŽe
dozorčíradě ČMKJ, přís|uší
předseda Čvr.l sám rozhodnoutjen v neodk|adných
zá|eŽitostech.
V kaŽdém
je přitom povinenneprod|eněinformovatč|enyPČMKJ na
takovémrozhodnutí
nejb|iŽším
zasedánítohotovo|eného
orgánu.
4 . PČMKJschvá|i|o
návrh,aby od 1.1o.2o13
agendukyno|ogických
akcíse zadáváním

čekate|ství
cAcT a CAC|T v sekretariátuČut<lzajišt'ova|a
formou částečného
pracovního
ÚvazkuV|astaK|onfarová,
a to v rozsahu2 dnytýdně(úteýa čtvrtek).

Závěr.
předsedaČMKJ,jednánív 15,20hod'zasedáníPČMKJukonči|.
Pave|Štang|,
V Praze dne 26. září 2013

Věra D v ř á k o v á ,
jednatela Čur.t

