SMLOWA

O SOUCINNOSTI

uzavŤenápodle ust. $ |746 odst.2 zákonač.89/2012Sb., občanskyzákoník,ve znění
pozdějŠích
pŤedpisťr.
Smluvnístrany
mysliveckájednota,z. s,,
l . Českomoravská
vedenémMěst. soudem v Praze oddíl L, v|oŽka
ve spolkovémrejstŤíku
zapsany:
|44I (kopie aktuálníhoznění stanov, viz piíloha č. l tétosmlouvy s
ptivodníreg.MVČR pod Sp.znVSC/I _ 15395192_ R a kopie aktuálního
víz pfílohač.2 tétosmlouvy),
vypisu ze spolkovéhorejstríku,
Jungmannova3}lZs,1l 5 25 Praha l;
sídlo:
Praha4, Chodov,PSČ 14l 00,
adresak doruč.:Lešanská1176l2a,,
DPH: neplátce,
IČ:
0O443 t74
DIČ:
CZ aO443 l74
jednající:
Ing. JaroslavemPalasem,pŤedsedou,
Ing.JaroslavemKostečkou,Ph.D.,jednatelem,
tel.22| 592 96I; fax224 948 459; e.mail cmmj@cmmj.cz
spojení:
č.ričtu:66300l1/0l00,
banka'a.s.'Praha1,
bankovníspojení:Komerční
jen
jedné
(dále
na straně
,,ČMMJ..),
2. Českomoravskákynologickájednota,
spolek zapsany: ve spolkovémrejstŤíkuvedenémMěst. soudem v Praze oddíl L, vloŽka
6467 (kopie aktuálníhoznění stanov, viz pŤílohač. 3 této smlouvy s
privodníreg.MVCR pod Sp.zn. IIls.0S/l-260z6l94.R a kopie aktuálního
víz pŤílohač.4 tétosmlouvy);
vypisu ze spolkovéhorejstĚíku,
Jungmannova3ZlZs,l l 5 25 Praha l;
sídlo:
adresak doruč.:Lešanská1l76l2a,Praha4, Chodov,PSČ 141 00;
DPH: plátce;
6 13 89 374,
IČ:
CZ 61389 374;
DIČ:
jednající:
pŤedsedou,
Pavlem Štanglem,
Věrou DvoŤákovou'j ednatelkou;
e-mail:dvorakova@
tel. 224 949 510; fax 224 948 470,e-mail dvorakova@cmkj.info.cz
spojení:
č.ričtu:|95374190227l0100,
bankovníspojení:Komerčníbanka'a.s.'Praha l,
na stranědruhé(dále jen ,,CMKJ..),
Preambule
l. Smluvní strany jako spotky ve svych ŤadáchsdruŽujíčleny (fyzickéa právnickéosoby),
na zkoušky z 'r'.fkonuloveck;.ichpsŮ, jakoži na získáváníčekatelstvíCACT a
zaměŤené
čekatelství
CACIT na těchtozkouškách.
2. Čutr,tl na zák|aděpověÍeníMZe č.l 12002k organizovánízkoušekpsti z vykonu (dále jen
,,PověŤeniMZe,.) určenychpro psy loveck/ch plemen uznanych FederationCynologique
Internationale (dále jen ,,FC[..), s prukazem privodu vystavenym plemennou knihou
členskéhostátu FCI nebo státu,kten.fmá s FCI uzavŤenudohodu o spolupráci:

a) Zodpovídá za dodrŽování platnych právních piedpisri uprawjících danou
problematikui za plněnívšechpovinnostíobsaŽenychv cit. pověreníMze, zejména
vyhotovenípÍehleduzkouŠekz vykonupro príslušny
pak za kaŽdoroční
kalendárnírok
jakoŽ i čekatel na funkce
a vedení seznamu rozhodčícha vrchních rozhodčích,
pro jednotlivéskupinypsti.
rozhodčích
b) Yydává zkušebníŤádypro zkoušky psri zvykonu a na ně navazujícídalšívnitĚní
prováděcípŤedpisyza ťrčelem
zajištěníkvalitníchrozhodčích
z vykonu zÍad svych
. myslivc kynologŮ.
členťr
3. Čvtt<l(za|oŽ.pod sp. zn. II/s-osl|-26O26/94-R
registrací
MV ČR dne 6. |2. l994), na
zák|adě Dohody o zabezpečeničinnosti plemenné knihy -pracovištěplemenné knihy
Čvtt<u č. 3, uzavrenédne l2. 2. 2OO3s Českomoravskoukynologickouunií (dále jen
,,ČMKU..;:
a) Ve vztahu t Čul'al uplatĎuje a pomáhá prosazovat zájmy chovatelskych klub ,
právnickych osob, kteréjsou současněkolektivními členyČvtvtl (napÍ.pro získ áváni
zkoušekloveckych psťrz vykonu loveckéupotŤebitelnosti
psŮ).
b) Zodpovídáza zpracováníPlánu kynologick1/chakcíse zadávánímčekatelství
CACT a
čekatelství CACIT (dále jen ,'Plán kynologickych akcí ČMKJ..;, porádanych
okresními mysliveck1imi spolky Čuur (dále jen ,,oMS ČMMJ..) ve spolupráci s

Čvru.

4, Učelem této smlouvy o součinnostije společnézajišťovánía vytváŤenípodmínek pro
chov a vycvik ke zkouškámz v../konuloveckych ps .
5. Smluvní strany, vědomy si tradice lovecké kynologie jako nezbytnésoučástiprovádění
myslivosti v souladu se zákonem, se nížeuvedenéhodne, měsíce a roku dohodly na
ripravě vzájemnésoučinnostipodle tétosmlouvy:

ČlánekI.
Cíl smlouvy
jednotky,pŤi
l. Cílem Čiraul je dosáhnoutstavu,kdy oMS Čvtvtl jako jejíorganizační
zkouškáchjimi poŤádanych
a konanychvŽdy ve spoluprácis ČMKJ,budoumítmoŽnost
zadávatčekatelství
CACT a čekatelství
CACIT.
2 . Cílem Čurr je dosáhnoutstavu,kdy členovéchovatelskychklub , člen ČMKJ, jakoŽ i

nečlenovétěchto chovatelskych klubri, budou mít moŽnost skládat s loveckymi psy
zkoušky z vykonu na kynologickych akcích poŤádanychoMS ČMMl, pŤi zadávání
čekatelství
CACT a čekatelství
CACIT ve spolupráci s ČMKJ.

3 . Společnym cílem smluvníchstran je efektivni vzájemná koordinacejejich činnostítak,

aby měli jejich členové(ČnauD, členovéi nečlenové(Čtrlru) vytvoŤeny optimální
podmínky pro své vlastní aktivity na ťrseku lovecké kynologie, zejménapro zkoušky
z vykonu ps loveckych plemen určenychk prováděnímyslivostipodle obecnězávaznych
právních pŤedpisri.

Í

ČláneklI.
Práva a povinnostismluvníchstran
l. CMMJ na zák|adětétosmlouvv:
jarní svody psri loveckych plemen po predchozímpísemném
a) M Že poŤádat
souhlasu
ČMKl, kterym Se pro čely tétosmlouvy rozumí zaÍazenído Plánu kynologickych
akcí ČMKJ na príslušnykalendáiní rok, a zveÍejĎovaného
na webovych stránkách
ČMKU, Čuru a v časopisu
Myslivost.
pro
b) Stanovípodmínkypro jmenovánía odvoláváníčlen Čuvtl do funkcerozhodčích
posuzovánívykonu loveckfch psri, bude vésta prriběŽněminimálně l x ročněaktua|izovat seznamrozhodčí
ch z vykonu a čekatel.
c) Bude vydávatzkušebníŤády
pro zkouškyz vykonu loveckychpsťr,a to po pŤedchozím

projednání a piedběŽnémschválení obsahu těchto zkušebníchŤádti v pŤíslušnych
chovatelskfch klubech z hlediska podmínek pro zkoušky loveckych psri z vykonu.
ZabezpečovatzveŤejněnía distribuci zkuŠebníchŤád pro zkoušky z vykonu
loveckych ps .

d) Bude zasí|,at
Čvtru své Žádosti o povolení poŤádatv následujícímkalendáŤnímroce
CACIT v termínech
kynologickéakce se zadávánímčekatelstvíCACT a čekatelství
stanovenfch Čvtru fiednotlivéoMS jsou podte této smlouvy povinny zasílat své
pŤímona adresusídlaČtrlru).
Žádosti rn.ilučně
e) Bude na zák|aděpodklad oMS Čuul

sestavovatročníPŤehledyzkoušekloveckych
psťl bez zadávání čekatelstvíCACT a čekatelstvíCACIT a zajišt'ovatna vlastní
náklady jejich zveŤejněnív časopisuMyslivost' na svlch webovych stránkách, príp.
v dalšíchmédiích.

0

Bude zabezpďovat veškeréadministrativní rikony spojenés častína Memoríálu
Richarda Knolla a Memoriálu Karla Podhajského(dále jen ,'MRK.., ,,MKP..), pĚíp.na
dalšíchvrcholovych akcíchpoŤádanychpro psy loveckfch plemen.

s) Bude poŤádatzkoušky pro plemena loveckfch

psti podle vlastníchzkušebníchŤád .
SoutěŽe a memoriály poŤádatpodle propozic, které zašlou ke schváleni Čvrl
nejpozději jeden měsíc pŤedjejich zveŤejněním,a to s návrhem na složenísboru
rozhodčích,kteŤíby na pŤíslušné
kynologické3kci měli posuzovat.Stanovisko Čtrlrcr
je
k návrhu propozic a rozhodčích pritom pro CMMl závazné.

h) Bude poskytovat CMKJ pŤehledps , kteŤíse kvalifikovali na MRK, MKP, pĚíp.na
sekretariátemČtr,tvtl.
dalšíwcholovéakce psri loveckych plemen, poÍádané
i)

Bude s Čuru spolupracovat pŤi aktualizaci seznamu rozhodčích a vrchních
rozhodčích pro posuzování vykonu loveckych psŮ, vedeného Čtvttr,tl;určovat
podmínky pro jmenování do funkce rozhodčíchpro posuzovánívykonu loveckfch
psťr;zabezpečovatjejich praktickou pŤípravu;organizovat zkoušky pro rozhodčíi pro
čekatelena funkci rozhodčícha tyto rozhodčíjmenovat i odvolávat.

j)

Zajistí,,
aby oMs Čvttr,tldelegovalyrozhodčía čekatelena zkoušky psri z vykonu, na
kterychnebudouzadávánačekatelství
CACT a čekatelství
CACIT.

k) Zajistí,,aby oMs Čuul preposílalysoudcovskétabulky (dosud ze strany oMS
zasílané
i určené
vycvikárrimchovatelskychklubri)pŤímoČt'aru.
l)

Zajistí, aby Čuru obdrŽela pňehledy Ze všech zkoušek, tr& kterych se zadává
čekatelstvíCACIT (a to i v prípadech,kdy čekatelstvíCACIT nebylo zadáno)
nejpozdějido 14 pracovníchdnripo konánítěchtozkoušek.

m) V pŤípadězpoŽděníse splněnímpovinnostípodle písm. l) Úše, na základě této
smlouvy uhraditČuru penáleuy*er.néFCI.
2. Čprru nazákladě tétosmlouvy:
a) Bude jako Ťádnf člen Čvtt<u hájit zájmy lovecké kynologie a na základě vztah
za\oženych touto smlouvou zastupovat Čtrnul (nepŤímou ťormou) Ve vztahu
t Čuru , jakoŽ i prisobitna chovatelskékluby, kteréjsou členy Čtux'Í,aby pii své
vlastní činnosti usměrĎovaly chov a vycvik loveckych psťl pro praktické potŤeby
myslivosti.
b) Bude jako člen Čuru
poskytovat Čvtvtl záštitu pro udělování čekatelství
šampionátripráce CACT, r. CACT a CACIT, r. CACIT pri vrcholnych akcíchorgani.
zovanyctr Čuu J, jakoŽ i pŤi obdobnych akcích o.guni,ovanych oMS Čt'luj, za
pŤedpokladu, Že se bude jednat o akce poŤádanéve spolupráci s príslušnym
chovatelskymklubem (-kluby).
c) Bude schvalovat soutěŽe a memoriály pro plemena loveckych psŮ Se zad,áváním
čekatelství
CACT a čekatelství
CACIT, pokud budou chovatelsklmi kluby poŤádányv
součirrnostis oMS. Tímto ustanovenímnení dotčeno právo chovatelskych klubri
poŤádatvycvikové akce dle vlastníchčimezinárodníchsoutěžníchŤádri.

d) UmoŽní Čvtvtl na zkouškáchpoŤádanych
oMS Čtr,ttr,tlzadávat prostrednictvím
Čuru jako členaČuru+ekatelstvíCACT a na vrcholnych kynologickych akcích
poŤádanj'ch
ČMMJ titulčekatelství
CACIT.
e) Bude pĚi rozhodování o zadávání titul CACT dodrŽovat zásadu, Že se zadáváním
těchtočekatelstvína piíslušné
kynologickéakci musí postupněvyslovit souhlas
e1) pĚíslušnfchovatelskf klub - člen CMKJ, kt"ry je kolektivním členemČuul
(nevztahujese na MRK a MKp),

ez;ČMrJ a

e:;Čuru.
0

Bude pŤi rozhodování o zadávání čekatelstvíCACIT dodrŽovat zásadu, Že se
zadávánim tohoto čekatelstvína pĚíslušné
kynologické akci musí posfupně vyslovit
souhlas
fl) ČMKJ,
f2) ČMKU a
R) FCr.

g) U soutěŽía jin;ich zkoušek(napŤ.zkoušky vloh jako klubovézkoušky) než jsou
uvedeny v odst. 2 písm. a) tétosmlouvy, a kterénejsou zkouškamiz vykonu, bude
organizacitakovych zkoušekzajišt'ovatve svévylučnépťrsobnosti,
pokud se smluvní
jinak.
stranyv konkrétních
pňípadech
nedohodnou
h) Bude dbát na to, aby poŤádání
kynologickychakcí,kteréjsou ve vylučnépŮsobnosti
chovatelskychklub , probíhalopodle vlastníchŤád'itěchto poŤádajících
klub (napť.
podle
soutěŽníaj. rády) nebo
mezinárodního
ŤáduFCI.
zkušebního
jarních svodri jako akcí
i) Bude rozhodovat podle své vylučnép sobnostio poŤádání
zaměrenych na kontrolu exteriérupŤihlášenych
psíchjedinc , a to na zák|adě Žádostí
oMS Čvtvtl zas|anychČMKJ (iakoŽi delegovatrozhodčíČMKU z exteriéruna jarní
svody, soutěŽea memoriá|ypoŤádané
CMMJ, pokud se smluvnístrany nedohodnou
jinak (nejméně14 dní pŤedempoŤádající
oMS Čvtr,tl zašlouČuru elektronickou
jména
poštou
rozhodčích,
kteÍína těchtoakcíchbudou posuzovat).
j)

PísemněkaŽdoročněoznámíoMS Čvtvtl i choÝatelskfm klubrim moŽnostzaÍaditdo
Plánu kynologickych akcí ČMKJ (a současněvšem těmio subjektrimzašle závazné
pokyny s pŤíslušn;imitermíny)akce se zadáváním čekatelstvíCACT a čekatelství
CACIT, která budou schvalovat:

j l) Čuru a Čuru (čekatelství
CACT),
j2) ČMKJ,Čuru a FCI (čekatelství
CACIT).

k) Podle směrnice ČMKJ, která je jako pĚílohač. 1 součástítéto smlouvy, ČMKl
jmenuje a odvolává mezínárodní
rozhodčíČurcr a ty uvádí v seznamumezinárodních
rozhodčíchzasílanémČtrlru.
l) Po pĚedchozímprojednánís pŤíslušnymi
chovatelsklmi kluby na zíkladě písemnych
stanovisek těchto chovatelskychklub Čuru posoudípňedloŽené
návrhy zkušebních
jakož
jejich
Ťád pro zkoušky loveckych psťrzpracovano Čutr,t!,
novely, pokud
i
k nim dojde z d vodu legjslativníchzměn nebo z drivod změn podmínekpro činnost
ps loveckyfchplemen v CR.
m) Zpracuje nezávazné stanovisko Čtrlru k návrh m dalších vnitŤních prováděcích
predpisri Čtrlur na riseku lovecké kynologie, pokud si Čtuul takové stanovisko
písemněvYŽádá.
n) Bude Čuur poskyovat recipročněk dalšímuvyuŽitíplán kynologickfch akcí Čur.t
se zaďáváním čekatelstvíCACT a čekatelstvíCACIT ke zveŤejněnína webovych
stránkáctr Čvtt<l.

o) Na základě náwhu poŤadatelti
na všechnykynologickéakce
budedelegovatrozhodčí
(zkoušky,soutěže'lnemoriály),se zadáváním
CACIT.
čekatelství
CACT a čekatelství
p) PŤepošlevycvikárum klubri soudcovskétabulky, kterésekretariátuČuru oMS
Čvtt<l.
Čuur zašlou,a to nejpozdějido 14dn od jejichdoručení
sekretariátu

ČlánekIII.
a jiná součinnost
Finanční

t . KaŽdá ze smluvníchstranhospodarípodle vlastníhorozpočtu.
2 . SluŽby a činnostipopsanév článkuII. tétosmlouvy si smluvnístranybudou poskytovat
jinak.
bezplatně,pokud se nedohodnou

i, Že plnění, která si navzájembudou poskytovat
3. obě smluvní strany shodně prohlašuj
podle této smlouvy o součinnosti,povaŽují ke dni podpisu této smlouvy Za zce|a
rovnocenná'
Clánek IV.
ostatníujednání

t . Tato smlouva se uzavírána dobuneurčitou.
2 . Smlouvu lze ukončit písemnoudohodou smluvních stran nebo jednostrannouvypovědí
vypovědní lh tou' která začínáplynout prvnímdnem měsícenásledujícíhopo
s tiíměsíční
vypovědi.
doručení

3 . Smlouvu lze ukončitjednostrannymodstoupenímz d vodu opakovanéhoporušenítéto
smlouvy. Na moŽnost odstoupeníod smlouvy je smluvní stranapovinna druhou smluvní
stranu p'"d"* písemně upozornit a poskytnout jí moŽnost odstranitpŤíčinuzjištěnych
nedostatktive lhritc minimálně 14 dní.

dnem doručení.
4 . odstoupenínabyvá ťrčinnosti

5 . Smluvní strany se zavazujík tomu, Že jednotlivá rozhodnutídruhésmluvní strany budou

respektovat a v jednání š tretímistranami nebo jednotlivci budou dobréjméno druhé
smiuvní strany chránit. Pokud pŤirealizaci tétosmlouvy dojde mezísmluvními stranami
k rozporu, zavazujíse jej Ťešitinterně' a to jednáním svych oprávněnychzástupcú,popr.
jimi pověŤenychosob.
ČlánekV.
Závěrečnáustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyŤechstejnopisech,z nichŽ po dvou obdrŽí kaŽdá ze
smluvníchstran.
2. Smlouva obsahujetyto pŤílohy:
č.1 Kopie stanovCMMJ
č.2 Kopie vypisu Čuul ze spolkovéhorejstŤíku
č.3 Kopie stanov CMKJ
č,4 Kopie ',Ípi9u Čuru ze spolkovéhorejstŤíku
č.5 Směrnice Čuru pro deiegovánírozhodčíchna zkoušky a soutěŽe Se zadáváním
CACT a CACIT, ze dne26. 9. 20|3.
čekatelství

-

Práva a povinnosti smluvních stran
v této smlouvě vvslovně neupravenése
Ťídí
pŤíslušnymi
ustanovenímizákonač. 89/2012Sb., občansky
zákoník,
ve
znění
pozdějších
predpisri.

J.

4. Tuto smlouvu lze měnitpouzepísemně,
formou číslovanych
a vzestupněpo sobějdoucíclr
dodatkŮpodepsanychoprávněrrymizásíupci
obou smlur,ních
stan.

5 . Smlouva nabyváplatnostidnempodpisu smluvníclr

stran.

6 . Tato smlouva byla sepsánapodle pravé
a svobodnévule obou smluvníchstran, nikoli
v tísninebo za jinak nápadněnevyhodnfch
podmínek, cožsmluvnístrany stvrzují svymi
podpisy na tétosmlouvě.
7 . Smluvní stranyse dohodly na tom, že
tato smlouva nahrazujesmlouvu o součinnosti
ze
dne 30. l. l995, ve zněníDodatkuč. l ze
dne l. l. I 998.

V Prazedne
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ťrnora2014

Za Ceskomoravskou
mysliveckoujednotu,

V Praze dne ,/3 . nora 2Ol4
Za Českomoravskou
kynologickoujednotu:

I n g . J a r o s l a vp a l a s ,
pŤedseda
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