Zápis č. 2/ZOt7

ze sPoleČnéhozasedání předsednictva a dozorčírady Českomoravské kynologické

jednoty, z.s. (dále jen ,,PČMKJ" a ,,DR ČMKJ";, konaného v Praze dne 1].. Yíjna
2017.

Přítomni:

podle prezenčnílistiny

Omluveni:0

Host : Dalibor Smékal:

SPoleČnézasedání PČMKJ a OR ČVrJ zahájil Pavel Stangl, předseda čMKJ, který
přítomné přivítal a dal schválit následujícíprogram zasedání.
Program

Il2

:

Kontrola zápisu zpředchozího zasedání PČMt<J, konaného dne ].5. června

20L7.
2/2

Schválení Plánu kynologických akcí na r. 2018 se zadáváním čekatelstvíCACT
a Res. CACT.

3/2

Příprava Vll. sněmu ČVru v r,2018

4/2

Různé.

I.
2.
3
4,

5l2

Závér.

.

lnformace o stížnostina pořadatele Českomoravské myslivecké
jednoty, z.s, okresního mysliveckého spolku, Mladá Boleslav (Memoriál
J. Brzáka).

Návrh o Úpravu směrnice ČtVt<.t pro delegování rozhodčíchna zkoušky
a soutěže se zadáváním čekatelstvíCACT a CAC|T předložený Bc. V.
Tichou.
Změna dodatku č. ll ke Smlouvě o součinnosti ze dne 13. února 2ot4
uzavřené mezi smluvními stranami Českomoravskémyslivecké jednoty,
z.s. (dále jen ,,ČMMJ") a ČMKJ
zjištění o nedodržování směrnice pro delegování rozhodčíchna
zkoušky a soutěže se zadáváním čekatelstvícAcT a cAclT klubem
krátkosrstý ohař.

Kbodu

1,/2

Kontrola zápisu z předchozího zasedání PČMKJ, konaného dne 15. 06 2oL7.
Po Provedení kontroly zápisu předsedou bylo konstatováno, že všechny úkoly uložené
na předchozím zasedáníPČMKJ, byly splněny.

Kbodu 2/2
Plán kynologických akcí se zadáváním čekatelstvíCACT a Res. CACT, cAclT a Res.

CAC|T na r. 2018.

Ad

1.

Při kontrole Plánu kynologických akcí (dále jen "Plán") na rok zol8, provedené
pověřenými členy Čvr.J 1ac. V. Tichá a lng. J. Kubeš), bylo zjištěno že :

a) u

Okresního mysliveckého spolku, z.s. jindřichův Hradec (dále jen
,,oMS,,)
nebYlY PřiloŽeny k Plánu souhlasy chovatelských klubů (průvodnídopis čMt<.t
všem OMS ze dne 30. 5. 2OL7, bod 1 písmeno ,,c'').

b) u soutěŽe

(,,Svatého Huberta") pořádané Českýmpointer a setter klubem
(dále jen ,,ČPASK"1 se čekatelstvíCACT, Res. CACT, cAclT a Res. cAclT
nezadává.

c)

PČMKJ Plán schválilo s výjimkou OMS J. Hradec a ČpAsK, které můžoupořádat
zkoušky a soutěž, avšak bez zadávání čekatelstvíviz. výše.
Usnesení :

PČMKJ uloŽilo formou zasláním dopisu ze zasedání pčvru informovat
předsedu oMS J. Hradec o porušení závazných pokynů Čvt<l viz výše.
PČMKJ uloŽilo písemně upozornit předsedu Čpnsr na skutečnost, že na

soutěŽi Svatého Huberta se čekatelstvíCACT a CACIT nezadává viz. výše.
Termín:Z7.10,2OI7
Zodpovídá: jednatelka ČM KJ

Kbodu 3/2
Příprava Vll sněmu ČVt<l v r, 2018.

Ad

1.

PČI/IKJ PředběŽně schválilo místo a zatím dva možnétermíny data konání Vll.
sněmu Čvrcl (dále jen,,Sněm") vrestauraci ,,Na tý louce zólený., dne 15. 3.
nebo 22.3.2018 od'10.00 hod. a současně uložilo jednateice projednat
reálnost tohoto záměru a o výsledku informovat per rollam pčMkJ.

Usnesení:

po schváleném termínu konání sněmu ČUr.l budou rozeslány předsedům

Hubů ČMKJ:
Pozvánky na sněm,
Návrh programu sněmu.
c) Návrh Jednacího řádu sněmu.

a)
b)

Termín : průběžně
Zodpovídá :jednatelka ČMKJ

Kbodu 4/2
Různé.

Ad

1.

lnformace jednatelky k dopisu ČVtVtl (,,Stížnost na pořadatele Memoriálu
Brzáka").

J.

Jednatelka seznámila přítomné s obsahem stížnostivůdkyně paní Horsákové,
která se přihlásila na cit. memoriál pořádaný OMS Mladá Boleslav. Memoriál
bYl OMS M, B. zruŠena vůdcůmdo data napsání stížnostinebyl vrácen
startovnípoplatek.

Protože OMS Mladá Boleslav v roce ZO1,8 nežádala CMKJ o žádnou
kynologickou akci se zadáváním čekatelství CACT a Res. cAcT , bere pČMK.t
informaci o dopisu ČVtVU na vědomí. Rozhodnutí o celé věci je tímto

v pravomoci Čtvtlv.t,

^d

2.

Návrh

o

Úpravu směrnice ČVtKt pro delegování rozhodčích na zkoušky a

soutěŽe se zadáváním ČekatelstvíCACTa CAC|T předložený Bc. V, Tichou.

Bc. V, Tichá seznámila PČMKJ s návrhem úpravy Směrnice pro delegování
rozhodČÍchna zkouŠkya soutěŽe se zadáváním čekatelstvíCACT a CAC|T (dále
jen ,,Směrnice"),
Usnesení

:

PČMKJ schválilo bez připomínek návrh úpravy Směrnice předložený Bc. V.

Tichou.

pčMkJ uložilo zapracovat do směrnice návrh schválené úpravy.
PČMKJ uloŽilo jednatelce ČMt<J upravenou Směrnici dát na web. str. čMKJ
www.cmki.eu
Termín : 06. 1,1,.2OI7
Zodpovídá : Bc. V. Tichá

Ad

3

Bc. V.Tichá předloŽila PČMKJ změnu dodatku č. ll ke Smlouvě o součinnosti ze

dne 13. Února 201a (dále jen ,,dodatek") uzavřené mezi čvtvtl a čuru.
Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o součinnosti uzavřené dne 13"
Února 2OL4tak, Že do článku ll. se doplňuje písmeno n) následujícího znění:
n) Vede a pravidelně aktualizuje seznam mezinárodních rozhodčích,který
k 31.5 a 3011_ běžnéhoroku předává AM Čn a ČVru.
Usnesení

:

PČMKJ projednalo a bez připomínek dodatek viz. výše předložený Bc.

Tichou schválilo,

Ad

4.

V.

ZjiŠtěnío nedodržování Směrnice pro delegování rozhodčích na zkoušky a soutěže se

zadáváním ČekatelstvÍCACTa cAclT Klubem krátkosrstý ohař (dále jen,,KKo,,)

.

PčMKJ projednalo zjištění, že KKo porušuje Směrnici bod 2 a bod3.

Usnesení:

PČMKJ uloŽilo formou zasláním dopisu ze zasedání pčMKJ informovat
Předsedu KKO pana Stanislava Šafáře o dodržování předpisů (normativů)

ČVru viz výše, jehož jsou řádnými členy,

Termín :27,L0.20I7
Zodpovídá : Pavel Stangl, předseda
K bodu 5/1

Závér.

Pavel Stangl, předseda ČMKJ, poděkoval přítomným členůmza aktivní účastpři
jednání a ve 13.45hod, zasedání PČMKJ ukončil.
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