Zápis č. I{1OL8

ze spoleČného zasedání předsednictva a dozorčírady Českomoravské kynologické
jednoty, z.s. (dále jen ,,PČMKJ" a ,,DR ČMKJ'), konaného v praze dne 08. března 2oI8.
Přítomni: podle prezenčnílistiny
Omluveni: MVDr. Lenka Močubová Martinková
petr Braunstein

Společnézasedání PČMKJ a on Čvru zahájil PavelStangl, předseda Čvtt<J, který
přítomné přivítal a dal schválit následujícíprogram zasedání.

Program

:

UI

Kontrola zápisu z předchozího zasedání PČMKJ, konaného dne 11. října 2oI7,

zlt

lnformace o stavu přípravy Vll. sněmu ČVru konaného dne 22. března 2018
v Praze.

3lL

Různé.

1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
4lL

Závér,

lnformace o Metodickém pokynu Českomoravskémyslivecké jednoty,
z.s. (dále jen "ČMMJ") a ČMKJ k podmínkám měření kohoutkové výšky
plemen s hraničníkohoutkovou výškou 55 cm.
Zjištění nedostatků při zadávání čekatelstvíCACT a Res. CACT vrchním
rozhodčím na kynologických akcích v r. 2OL7 u jednoho Okresního
mysliveckého spolu (dále jen ,,OMS') a u dvou chovatelských klubů
(dále jen ,,cHK" ) Čvt<l.
Zamítnutí zadávání čekatelstvíCACT, Res. CACT, CAC|T a Res. CAC|T pro
OMS Písek v roce 20t9,
Návrh rozpočtu Čvtt<.t na rok 2018.
Dopis ČVtVl adresovaný na vědomípředsedovi ČMKJ Pavlu Stanglovi.
Žádost jednatelky o zasíláníPokynů pro sestavování plánu
kynologických akcí elektronickou poštou.
Náplň práce kynologických akcí (,,zkoušky" a ,,soutěže") pro Dalibora
Smékala pracovníka ČVru.

K bodu 1/1

Kontrola zápisu z předchozího zasedáníPČMKJ, konaného dne 11. tO2OI7.

Po provedení kontroly zápisu předsedou bylo konstatováno, že všechny úkoly

obsažené v usneseních a uloženéna předchozím zasedání ČMKJ, byly splněny.

K bodu 2/1

lnformace o stavu přípravy Vll. sněmu

ČUt<.t konaného dne

22.3.2018 v Praze,

Jednatelka Čvt<l podala PČMKJ informaci o stavu přípravy Vll. sněmu Čvru a
- seznámila přítomné se jmény delegátů navržených kluby ČVru
- informovala o tom, že všechny ostatní organizační záležitosti jsou pro Vll.
sněm ČVru zajištěny (místo konání, stravování účastníků,tašky pro účastníky,
atd.).

Usnesení;
a) PČVtKl vzalo informaci o stavu přípravy Vll. sněmu ČVru na vědomí bez
připomínek.
b) PČMKJ pověřilo řízením jednáníVll. sněmu ČVru Bc. Vladimíru Tichou.
Zodpovídá : jednatelka ČV rl

K bodu 3/1

Různé.

Ad t, lnformace o Metodickém pokynu ČVVtl a ČVru k podmínkám měření
kohoutkové výšky plemen s hraničníkohoutkovou výškou 55 cm (dále jen
,,Metodický pokyn").
Bc. Vladimíra Tichá seznámila PČMKJ s vypracovaným Metodickým pokynem.
lJsnesení: PČMKJ projednalo a bez připomínek výše uvedený Metodický pokyn
předložený Bc. Vladimírou Tichou schválilo.
Zodpovídá : Bc, Vladimíra Tichá

Ad

2. Zjištěnínedostatků při

zadávání čekatelstvíCACT

a Res.

CACT

na

kynologických akcích v r,7OL7 vrchním rozhodčímu jednoho OMS a dvou CHK

čvrL.

a)
b)

c)

Kontrolou PČMKJ bylo zjištěno, že byla porušena směrnice Českomoravské
kynologické unie, z.s. (dále jen,,ČMKU") pro zadávání čekatelstvíCACT a Res.
CACT na kynologických akcích pořádaných v r.2OL7 ato:
na kynologické akci (,,Memoriál Josefa Kobzy") konané ve dnech 02. - 03. 9.
2O!7 pořadatel OMS Plzeň
na kynologické akci (,,Mezinárodnífield trial" letní) konané ve dnech 25. -27,
8.20L7 pořadatel Klub chovatelů bretaňských ohařů
na kynologické akci (,,Všestranné zkoušky ohařů Memoriál lng. Vladimíra
Dejmka") konané ve dnech 28, - 29. 1,0.2Ot7 pořádané Klubem dlouhosrstých
ohařů.
PČMKJ v dané věci rozhodlo takto

:

Usnesení :

Vrchní rozhodčí,který Směrnici ČtVlKU pro zadáváníčekatelstvíCACTa Res.
CACT porušil, nebude jeden rok do funkce vrchního rozhodčíhoČMKJ
delegován.
PČMKJ uložilo toto rozhodnutíformou zasláním dopisu informovat vrchní
rozhodčí,kteří na výše uvedených kynologických akcích funkci vrchního
rozhodčíhovykonávali.
3. PČVr: současně uložilo zaslat dopis na vědomípořadatelům viz. výše s cit.
kynologických akcí.
Termín:20. 03. 2018
Zodpovídá: jednatelka ČV rl
1.

Ad

3.

Zamítnutízadávání čekatelstvíCACT,Res. CACT, CAC|T a Res. CAC|T pro OMS Písek
v roce 20]-9.

Kontrolou provedenou ze strany PČtUrl bylo zjištěno opakované porušování
Závazných pokynů Čtrlr-l ze strany OMS Písek, Na kynologickou akci konanou
ve dnech 02. - 03. 09, 2Q17 (,,Vll, ročníkMEMOR|ÁL LUĎKA HEJNÉHO')
nebyly dány souhlasy dvou chovatelských klubů kzadáváni čekatelstvíCACT
a Res. CACT, přesto že, byl OMS Písek na toto své první porušeníjižpísemně
upozorněn v roce 2016.
Usnesení,.
Zvýše uvedeného důvodu PČMKJ rozhodlo takto
:

a)
b)

c)

Zadávání čekatelstvíCACT, Res. CACT, CAC|T a Res .CACIT (dále jen
,,čekatelství") na kynologických akcích organizovaných tímto OMS v roce
2019 z výše uvedených důvodůzamítlo.
Uložilo formou zasláním dopisu ze zasedání PČMKJ informovat předsedu
OMS Písek o zamítnutízadávání ěekatelství v roce 2019.
lnformovat dopisem vrchního rozhodčího,ktený na výše cit. kynologické
akci vykonával funkci vrchního rozhodčího,že po dobu jednoho roku
nebude do funkce vrchního rozhodčíhoze strany ČtrlX-l delegován.
Termín : 20.03. 2018
Zodpovídá : jednatelka ČMKJ

Ad

4.

Návrh rozpočtu na rok 2Ot8.

Jednatelka

Čvru předložila pČMKJ

vyrovnaného rozpočtu ČVru na r. 2018.
Usnesení :
K návrhu nebylo připomínek.

Ad

5.

k

projednání

a

schválení návrh

Zodpovídá : jednatelka

ČVrl

Dopis ČVtVt adresovaný na vědomí předsedovi ČMKJ Pavlu Stanglovi.

předseda Čvr.l informoval PČMKJ o přijatém usnesení MR ČMMJ ze dne 12.
t2.2Ot7 o odebránívšech pověření pro OMS Nymburk.

Usnesení:

PČMKJ bere informaci o dopisu ČtVVtl na vědomí a s usnesením MR čtvvtl
souhlasí v plném rozsahu.
Zodpovídá : pČvrt
Ad

6

Žádost jednatelky o zasílání Pokynů plánu kynologických akcí pro CHK a oMS
elektronickou poštou.

Jednatelka požádala PČMKJ o zasílání Pokynů plánu kynologických akcí
elektronickou poštou z ekonomických důvodů(zdražení doporučených dopisů
českou poštou).
Usnesení:
PČMKJ schválilo žádost jednatelky zasílat Pokyny plánu akcí pro CHK a OMS
elektronickou poštou.
Zodpovídá :jednatelka ČVrl

Ad

7.

a)
b)

c)

d)

e)

f)

Náplň práce Dalibora Smékala pracovníka ČVru 1aate jen ,,pracovník") pro
kynologické akce a soutěže ČVru.
PČMKJ na svém zasedání schválilo pravomoce náplně práce pro pracovníka
Dalibora Smékala a to k (ke):
sestavení plánu kynologických akcí
kontrole správnosti propozic
delegace rozhodčích
kontrola výsledkových listin (zadaná čekatelství)ze zkoušek a soutěží od
pořadatelů
doručenízprávy vrchních rozhodčíchze zkoušek a soutěží
sestavení a zasílání zadaných čekatelstvína sekretariát ČMKU.

Usnesení :
PČMKJ projednalo a bez připomínek náplň práce a pravomoce k dodržování
předpisů (normativů) ČVru viz. výše pro pracovníka schválilo.

Zodpovídá : Dalibor Smékal
K bodu

4/1

Závér.

Pavel Stangl, předseda ČMKJ, poděkoval přítomným členůmza aktivní účastpři
jednánía ve ].3.00hod. zasedání PČVru ukončil.
Y Praze dne í3. 03. 20í8
-Pavel Stangl,
předseda Čvtt<l

D

Vo r

a

ko

vá,

čvrl

