Zápis č. 112015
ze společného zasedání předsednictva a dozorčírady Českomoravské kynologické
jednoty (dále jen ,,pČMKJ" a ,,DR ČMKJ";, konaného v Praze dne 22.|edna 2015.

Přítomni:

Omluveni:

podle prezenčnílistiny
MVDr. F. Simek (PCMKJ) a JUDr. B. Jindřichovský (DR CMKJ)

Zahájeni a schválení programu zasedání.
, Společnézasedání pČMKJ a DR ČtVtX.l zahě4il Pavel Štangl,předseda ČMKJ,
ktený přítomné přivítal, dal schválit návrh programu zasedání a v úvodu poděkoval
Bc. V. Tiché za příspěvek zveřejněný v č.112015 časopisu Myslivost k 20. výročí
založeníČurcl.
Program:
1/1 Kontrola zápisu z předchozího zasedání PČMKJ, konaného dne 5, června 2014.
21 1 .Došlá korespondence.
1. Návrhy Óelegátů a kandidátů na Xlll. valnou hromadu Českomoravské
kynologické unie 1Oate jen ,,Xlll. VH ČMKU"), konanou dne 28. 03. 2015.
2. StížnoŠtKlubu chovatelů jezevčíkůna delegaci rozhodčíchna Černostudniční
pohár konaný ve dnech 18. 10. - 19. 10.2014.
311 Různé.
4l1 Závér.

K bodu1/1
Kontrola zápisu z předchozího zasedání PCMKJ, konaného dne 5. června 2014.

po provedení kontroly zápisu jednatelkou bylo

konstatováno,
uloženéna předch ozim zasedání PČMKJ byly splněny.

že vŠechny Úkoly

Kbodu 2l1

Došlá korespondence.

Ad 1. Návrhy delegátů a kandidátů na Xlll. VH ČtvtXU konanou dne 28. 03. 2015.
Jednatelka nejprve zmínila skutečnost, že písemná informace o konání Xlll. VH
. čuru s formulářem pro delegáty a příp. kandidáty do volených orgánŮ ČVIXU
byla všem předsedům klubů (dále jen ,,klub") - členůmCMKJ včas odeslána
(doporučenými dopisy odeslanými dne 3. 12- 2014).

Jednatelka seznámila přítomnés tím, které kluby ke dni 16. 1,2015, tj. ve
stanoveném termínu, nedoručily sekretariátu ČMKJ žádné své návrhy (tzn.
nepodaly návrh na delegáta ani kandidáta jedná se o devět klubŮ) a dále s tím,
že z dúvodu doručenípo stanoveném termínu byl vyřazen jeden návrh na

kandidátku do DR ČMKU, a to Bc. Kateřinu Hulíkovou (MSKAO). PČMKJ vzalo
výše uvedené informace na vědomí.

Jednatelka následně seznámila přítomné se všemi návrhy, které byly
sekretariátu ČUX.l od klubů doručeny do 16. 01,2015, tj. ve stanoveném
termínu.

Usnesení č. 3/2015
Z důvodu nevyznačenívoleného orgánu, do kterého byli navrženi, PČMKJ
vyřadilo návrhy:
lng. Pavel Konečný (KKO Brno)
MVDr, František Šimek (KCHHAMO)
(ČPASK)
František

Švec

Usnesení č. 3/2015.

. PČMKJ vzalo

a)

na vědomí, že:

za kandidáty do PČMKU byli kluby navrženi:

Kašpar
Kubeš
Pletka
Tichá

Miloš
lng. Jan
lng. Pavel
Bc. Vladimíra

(KCHLS)
(KCHLS)
(Čxt<)

(KCHT)

, b) Za kandidáty do DR ČVru byli kluby navrženi:
Mgr. Miroslav Drahota (KBO)
(KCHNKO Praha)
lng. Jiří
lng. zdeněk Havlíček(ČKCHB) _
(KCHJgdtC)
Petr

Formánek
Kalaš

' Usnesení č. 3/2015.

@byzaČvlxlnaXlll'VHČN/KUkandidovalidoPČMKUna
funkčníobdobí 2015-2019:

Kašpar
Kubeš
Pletka

Miloš
lng. Jan
lng, Pavel

(KCHLS)
([CHLS)
(CKK)

tJsnesení: č. 4/2015.

ffiyzaČMKJnaXlll.VHČMKUkandidovaldoDRČvtKUna
funkčníobdobí 201 5-2019:
(KCHJgdtČ)
Petr Kalaš
Usnesení č, 5/2015.
pČ]\ťKJv rámci př,,pravy Xlll. VH ČMKU uložilo zaslat ČtvtXU jména kandidátŮ
, do volených orgánů ČMKU, viz výše a všech kluby zaslaných delegátů které
schválilo.
Termín: do 26. 01.2015
Zodpovídá: jednatelka

Ad 2,Stížnost Klubu chovatetů jezevčíků(dále jen ,,KCHJ") na delegaci rozhodČÍch na
černostudničnípohár pořádaný okresním mysliveckým spolkem (dále jen
jen ,,soutěŽ").
,,oMS') Jablonec nad Nisou ve dnech 1B. 10. - 19. 1 0,2014 (dále
Předmětem stížnostiKCHJ byla kritika toho, ze Čtvtx.l 30. záři 2014 delegovala
na soutěž rozhodčí,kteqým chyběla aprobace pro barvářské zkouŠkY honiČŮ.
při projednání cit. stížnostibylo PČMKJ seznámeno s obsahem dopisu, kteným
j;,i;Ěič"rxororavskémyslivecké jednoty, z. s. (dále i".1fflyJ") teprve dne
'
ba. t 2. 2014 podal čnaxl písemnou informaci o tom, že MR CMMJ vydala dne
24. 06. 2014 opatření (viz dále), kterym s účinnostíod 01 , 07. 2014 nahradila
Řao čuvlJ pro jmenování rozhodčíchz r. 2009, uýš"_ uvedeného dŮvodu
eúk", , iári'2}14 postupovala podle jí známého ,,Řádu ČnaUl pro jmenování
rozhodčích"z r,2009. Delegaci rozhodčích na soutěž pořádanou OMS Jablonec
nad Nisou neprovedla podle ,,Opatření MR ČMMJ pro jmenování a odvolávání
rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů" ze dne 14. 06.2014, nýbrŽ
, podle cit. Řádu Čtuu.l zr.2009,

i

Usnesení č.6/2015.

ffivato,ŽepovinnostČuv.linformovatsvérozhodčízvýkonu
o vŠechzměnách, které se
loveckých psů přímo nebo prostřednictvím OMS
dotýkají jelicn činnosti, je plně v její kompetenci. čtvtttltl si proto sama
staňovi t'nápr. vlastním vnitřním předpisem), kdo a jak s_ těmito rozhodčími
komunikije, any tito z neznalosti neporušovali vlastnívnitřní předpis CMMJ.

b) pčMKJ rozhodlo, že kritiku obsaženou v cit. stížnostiKCHJ na to, Ze ČrUXt
delegaci rozhodčíchneprovedla podle ,,Opatření MR ČMMJ pro jmenování a
'l4,
odvolávání rozhodčíchpro posuzování výkonu loveckých PsŮ" ze dne
06,2014, o němž se prokazatelně dověděla až v prosinci 2014, nePřijímá a
považuje za zcela neoprávněnou.

, c) pčMKJ uložiio odpovědět předsedovi KCHJ

na jím podanou stÍŽnost
zasláním výše uvedeného rozhodnutí a toto na vědomí zaslat Pořadateli

soutěže,

Termín: do 30. 01.2015
Zodpovídá: jednatelka

K bodu 3/1
Různé.
1.

pčMKJ projednalo žádost čuttlt.l OMS Žd'ár nad Sázavou o udělení výjimky

a

dodatečnépovolení svodu psů plánovaného na 03, 05. 2015 a zkouŠek vloh
plánovaných na 16. 5. a 12,09,2015.
Usnesení č,7/2015.
PČMKJ udělilo žadateli výjimku, předmětnou žádost schválilo a uložilo sdělit
žadateli toto rozhodn utí.

Termín: do 30. 01.2015
Zodpovídá: jednatelka

2. PČMKJ projednalo návrh jednatelky, jehož cílem je dosaženístavu, aby OMS
' čuvt.l jimi pořádané zkoušky vloh, na nichž neni..zadáváno čekatelstvíCACT,
nezařazovaiy do svých návrhů, které zasílajíČMKJ, nýbrž aby návrhy na
pořádání těchto akcí zasílaly jen ČMMJ, a to kzařazení do plánu kynologických akcí
cMMJ.
Usnesení č.8/2015.

'

ffidlo,abypořádánízkouŠekvloh.,nanichŽnenízadáváno
jen
v kompetenci ČMMJ, která si tyto zkoušky
vloh na základě žádosti svých 9MS bude zařazovaI jen do v|astního
akcí CMMJ,
ročníhoplánu kynologických
pčMKJ uložilo Šoetit-pr|ate rozhodnutí jednateli Čtvrr1.1 a předsedovi KK

čekatelstvíCACT bylo plně a

b)

CMMJ

.

Termín: do 30. 01,2015
Zodpovídá: jednatelka

3. pčMKJ projednalo společnou žádost Klubu chovatelů loveckých slídičŮ- sekce
retrieverů a Retriever klub CZ, zaslanou dopisem ze dne 09. 0'l . 2015, o úpravu
podmínek pro udělování titulů a ceňifikátů pro plemena retrieverŮ. Jmenovitě se
jedná o zařazení nové zkoušky (,,speciální zkouška retrieverŮ - SZR") do výČtu
vrcholových zkoušek retrieverů.

Usnesení č. 9/2015.

. pčMKJ po projednání schválilo předmětnou žádost bez připomínek a uložilo
zaslat
Čtvtxu žádost o zařazení cit. zkoušky do příslušnéSměrnice Čtvlru,
Termín: do 30. 01.2015
Zodpovídá: jednatelka

pčMKJ vzalo na vědomí informaci jednatelky o tom, Ze ČVtrU neschválila
. Soutěžní řád KCHJ. Tento klub byl elektronicky upozorněn Bc. V. Tichou na
nedostatky ve svém soutěžním řádu, které CMKU zjistila a vytkla, Přestože

4.

tento klub současně dostal i možnost, aby svůj soutěžnířád podle připomínek
čuru opravit, této možnosti zatím nevyužil a cit. rozhodnuti PČrrlXU taX
zůstává i nadále v platnosti.

Usnesení č.10/2015.
pčMKJ ukládá sdětit, že i nadále zůstává v platnosti rozhodnutí PCMKU o
neschválení návrhu Soutěžníhořádu předloženého KCHJ a tento chovatelský
klub se proto na svých akcích musí i nadále řídit platnými zkušebnímiřády
čvlvt.l.
Termín: do 30. 01,2015
Zodpovídá: jednatelka
5.

posoudi|_o bez připomínek žádost o schválení
ČHliKJ v r,2aM,
předloženou
Soutěžníhořádu tóriérů,

pčMKJ dále projednalo a

Usnesení č,11/2015,
pčMkJ ukládá zaslat návrh soutěžníhořádu teriérůke schválení cMku,
Termín: do 30. 01.2015
Zodpovídá: jednatelka
6. Bc. V. Tichá seznámila PČMKJ s dotazem V. Švejdy,ohledně zkouŠek,pro
které noveta vyhlášky ó. 24412002 Sb. zakázala účastna zkouškách z výkonu
loveckých psů plemene Rhodéský ridgeback psŮm o kohoutkové výšce nad 55
cm u Óisciplíny ,,vyhánění zvéře"z houštin" (u lesních zkouŠek),Jmenovaný se
že podle platných ZŘ ČMMJ se můžepes s kohoutkovou výškou nad
' domnívá,
55 cm zúčastňovatpouze BZ a BZH,

pÓvtxl v souladu s novelizovanou vyhláškou č.24420a2 Sb. konstatovalo, že:
a)' u plemene Rhodéský ridgeback a Dalmatin se pes s kohoutkovou výŠkou
nad 55 cm podle současně platných ZŘ ČVttt1.1 můžezúčastňovatpouzeBZ
a BZH,
b) čuxu musí v návaznosti na novelu vyhlášky č. 24412002 Sb. provést
úpravu přílohy č. 2 šampion práce _ lovecký výkon u obou cit. plemen.

pčMKJ ukládá

a)

b)

Zaslat PČMKU žádost o provedení úpravy přílohy č. 2 Šampion práce lovecký výkon u plemen Rhodéský ridgeback a Dalmatin,
Zaslat předsedovi Českéhoklubu rhodéských ridgebackŮ a předsedkyni
Dalmatin klubu ČR informaci o změně ve vyhlášce č. 24412002 Sb., která
se týká omezení psů s kohoutkovou výškou nad 55 cm.
Termín: do 30. 01,2015
Zodpovídá: jednatelka

Z přehledťl kynologických akcí Klubu bretaňských ohařŮ zaslaných ČtVtKJ v r.
zúq bylo zjiŠtěno, že tento chovatelský klub nezadává čekatelstvípodle platné
.směrnióe čruru pro Šampiona práce. Na základé dosavadní korespondence
s chovatelským klubem je nezbytné provedení kontroly dodržování vnitřního
předpisu CMKU tímto klubem.

7,

Usnesení č.14/2015.
PČMKJ ukládá Bc. V, Tiché a lng. J. Kubešovi provést kontrolu dodržování
vnitřního předpisu ČvtXu tímto klubem a o výsledku této kontroly podat
informaci na příštímzasedání PČMKJ.

K bodu4/1
Závěr.
Pavel Štangl,předseda ČMKJ, poděkoval přítomným členůmza aktivní účastpři jednání a
v 14.00 hod, zasedání PČMKJ ukončil.
Y Praze dne 22.Iedna 2015
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