Zápis é.212014
ze zasedání předsednictva Českomoravskékynologické jednoty, z. s., konaného
v Praze dne 5. června 20í4

Přítomni:

podle prezenční listiny
Zahájení, schválení programu zasedání.

jen ,,pCMKJ") zahá]il
Zasedání předsednictva českomoravskékynologické jednoty. (dále
Fá"Ěištárigr, óieoseoa čtvtr.l, ktený se po přivítání přítomných ujal slova a řídiljednánÍ.
Program:
1t2 Kontrola zápisu z předchozího zasedání pčMKJ, konaného dne 9. ledna 2014,
2l2 Došlákorespondence.
3l2 Různé
4l2 Závěr

K bodu 1/2
ledna 2014,
Kontrola zápisu z předchozího zasedání PČMKJ, konaného dne 9,
Všechny úkoly byly splněny.

pčMKJ vzalo na vědomí informaci M. Kašpara, člena kynologické k_omise čMMJ, o tom, že
jmenování rozhodčích,kterou má
touto komis í byla zpracována nová směrnice pro
projednat dne 7.6.2014 SZ ČMMJ, z.s. v Benešově,
K bodu 2l2Došlá korespondence.

1.

předání odvolání lng. simony Medřické proti rozhodn_utí kcHvo o pozastavení Členství
sekretariátu Čturl dozorčí
imenované v chovatelském klubu na dobu 2 let, doručeného
co
i"JJeúrt a doporučením,aby o odvolání bylo rozhodnuto nejdříve.
Termín : do 17.6.2014
Zodpovídá : DR Petr Braunstein

2.

Knolla, (dále jen
Návrh nominace sboru rozhodčíchna 40. ročníkMemoriálu Richarda
_
předložený čMMJ, ,9.:9_M9 Rychnov nad
,,MRK.) konaný ve dnech 30. 31 .8,2014,
karla podhajského
kněžnou a návrh nominace sboru rozhoděích na76. ročníkMemoriál

(dále jen ,,MKp") konaný

ve dnech 04.

05. 10. 2014, předložený čMMJ,

z.s.,OMS Jičín.
Usnesení:
PČMKJ schválilo návrhy obou OMS bez připomínek,
pčnlrxl ukládá oznámiípořadatelům MRK a MKp, že byly jimi navrženénominace

schváleny'

Termín: do

16.6.2014
jednateIka
Zodpovídá:

K bodu 3/2 Různé.

1.

Soutěžní řády předložené3 chovatelskými kluby, a to
Klub chovatelů jezevčíků,
Klub chovatelů loveckých slídičů,
Retriever club CZ se sekcí Retrieverů KCHLS.
Usnesení:
pčMKJ soutěžní řády cit, chovatelských klubů schválilo bez připomínek.
pčMKJ ukládá zaslai Soutěžní řády ke schválení Ceskomoravské kynologické unii
(dále jen ČMt<u-;.

Termín: do 30.6.2014
Zodpovídá: jednatelka

2.

Návrh dodatku č. 1I2O14ke smlouvě o součinnosti uzavřené mezi Čtux.l a ČMMJ,
z.s., zpracovaného a předloženého jednatelkou ČMKJ na základě Podnětu P.PrŮŠi,
jednatele čMMJ, z.s., oMS J.Hradec (dále jen ,,Dodatek č.1l2o14"),

Usnesení:
PČMKJ návrh dodatku é.112014 schválilo
pčMkl uložilo předat návrh dodatku č.1l2O14 sekretariátu ČMMJ, z.s. k projednání
v MR,ČMMJ, z.s.

Termín: ihned

Zodpovídá: předseda ČVt<.l

3.

Návrh rozpočtu Čtvtx.l na r,2014 předložený jednatelkou Čtvtt<.t jako vyrovnaný.
Usnesení:
PČMKJ návrh rozpočtu schválilo bez připomínek,
pčMKJ ukládá podávat informace o hospodaření ČMt<J podle schváleného rozpoČtu.

Termín: průběžně
Zodpovídá: jednatelka

4.

projednání dopisu, Klubu chovatelů výmarských ohařŮ (dále jen ,,KCHVO") ze dne
15.4.2014 rcirvo sdělil čMKJ, že na základé disciplinárního řízení potrestal dvě
členky pozastavením členstvív cit. klubu.
Usnesení :
a) pčMKJ projednalo dopis KCHVO ze dne 15.4,2014 s tímto výsledkem
jiných
1/ cMKJ ňemá povinnost a ani oprávnění řešit jednání chovatelů, členŮ
klubu),
chovatelského
právnických subjektů (dodržování Zápisního řádu
2/ čMKJ není kómpetentní, řešit jakékoliv záležitosti týkajícíse Členských
organizací FCl.
:

b) PČMKJ uložilo ,.

_

KCHVo doporučeným dopisem o závěrech PcMKJ.
2t Zaslal žádost Čvlxu, aby si od Union Cynologysts Of Kazachstan vyŽádala
informaci o vystavení průkazůpůvodu pro štěňata Výmarských ohařŮ, nar. dne

1/ lnformovat

14.o5.2012.

:

do 23.6.2014
Termín
Zodpovídá: jednatelka

5.

pčMKJ.
oblastní výstavy čvrl na r.2015, před|ožené ke schválení
Usnesení:
pčMKJ předložené oblastní výstavy ČVtX.l na r.2015 schválilo bez připomínek.
pčur.l uložilo rozeslat pověiení k pořádání oblastních výstav (dále ien ,,OV") vŠem
organizujícím subjektům a pověřilo informovat pořadateIe jednotlivých OV:

a)

bi'

PČMKJ k pořádání OV,
o tom, že pokud budou mít chovatelské kluby (dále je ,,CHK") zďlem Pořádat Při
oblastní výstavě klubovou nebo speciální výstavu (dále jen ,,KV a SV"), musí si
včas předem samy zajistit účastrozhodčíchČrUXU tak, aby si tito rozhodČÍna
termín KV a SV účastrezervovali, V takovém případě jsou CHK povinny PÍsemně
nebo elektronickou poštou informovat subjekt pořádající OV i sekretariát ČMKJ,
k rukám lreny šestáková (e-mail: sestakova@cmkj.info), a to nejPozději Před
o souhlasu

vytištěním propozic na OV.

Termín. průběžně
Zodpovídá: jednatelka

6.

7.

lnformace Bc. Vladimíry Tiché o odmítnutínařízené paternity DNA Štěňatnarozených
,16.10.2013, plemeno Jack Russel teriér, chovatelkou Adélou KoŠt'álovou
prostřednicivím AK, která KCHT elektronicky sdělila, že Adéla KoŠt'álová Žádá o
ukončenícelého procesu (žádost o vydání PP štěňat z daného vrhu),
Usnesení:
PČMKJ vzalo informaci Bc. Vladimíry Tiché na vědomí,

(KCHLS)
lnformace o chování a nevhodných reakcích chovatelky JanY Uriankové
rozhodnutí ČrUrU ze dne 21,3.2014,
Usnesení:
pčMKJ vzhledem k tomu, že jmenovaná podmínky uvedené v rozhodnutí čMKU
jí nelze
zčásti ignorovala (nedodala črvrkl všechny stanovené doklady), rozhodlo, že
vystavit PP pro její štěňata, pokud
a) nedodá zbývajíci doklady požadovanéPČMKU,
b)

jí ČMKU nezmírní cit, Rozhodnutí ze dne 21,3,2014,

Yýzva zájemcům 7řad chovatelských klubů Čtilx.t o zaslání jimi vypracovaných
soutěžních řádů pčMkJ ke schválení,
Usnesení:

pčMKJ ukládá vyhotovit

text vyZvy a dodat ho k rozesláníjednatetce ČMt<J.

Termín: do 2Q.6.2014
Zodpovídá: Bc. V. Tichá

9.

jak získat novou
vyřízení žádosti chovatelských klubů_čtenůČvx.,l o podání informace
Čtvlr.t
adresu sídla klubu v objektl Lešanská 1176l2a, Praha 4, Chodov. Jednatelka
ÚČelu
k
tomuto
předloŽila
PČMKJ
a
objektu
cit, žádosti propán"lá s vlastníkem
uzavře
(tiskoPisu)
Žádosti
vyplnění
vedle
vytvořený tisŘopis žádosti. Každý zžadatelů
s.r.o.) krátkou dohodu o podmínkách
s vlastníkem oo1ektu (|NTERLoV PRAHA,praha
4, Chodov jako adresy sídla
používáníaoreéý Lešansxa 1176t2a,
chovatelského klubu,

Usnesení:
pčMKJ ukládá
a) připravit ve spolupráci s vlastníkem objektu text cit. dohody a rozeslat ho
zájemcům z řad chovatelských klubů.
:

Termín: do 30,6.2014

Zodpovídá: jednatelka ČUr.l

b)

zveřejnit obsah této informace na webových stránkách

čtur;,

Termín: do 30. 6.2014

Zodpovídá: jednatelka ČtrlXl

4l1 Závěr.
Pavel Štangl, předseda ČMKJ, poděkoval přítomným členůmza aktivní účastpři jednání
v 15,30 hod. zasedání PČMKJ ukončil.
června 2014
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