Zápis

č. I/20I9

Ze zasedání předsednictva Českomoravskékynologické jednoty, konaného dne ].0. ledna

2OI9 v Praze.
Přítomni: podle přiložené prezenčnílistiny.

Omluveni : MVDr. Lenka Močubová-Martinková, MVDr. František Šimek a JUDr. Blahoslav
Jindřichovský.
Schválení programu zasedání

:

Společnézasedání předsednictva Českomoravskékynologické jednoty, z.s. (dále jen
,,PČMKJ") a dozorčírady ČMKJ, zahájil předseda ČVtru pan Pavel Stangl, který se po přivítání
přítomných ujal slova a řídil společnéjednání.
Program

:

1/1 Kontrola zápisu ze zasedání konaného dne 8. března 2018.
211,XV. VH Českomoravskékynologické unie, z.s, (dále jen XV. VH ČVtKU).

3/1 Různé.

rozpočtu ČvtKl na rok 2oL9,
L Návrh vyrovnaného
2, Žádost Mgr. Jaroslava Rataje z pověření výboru Basset klubu Čn (dále
jen ,,BK) o prošetření porušení ,,DOHODY"(vnitřní klubové předpisy chovné

podmínky) klubem chovatelů honičů(dále jen

3.

KCHH).

Žádost Kynologické komise Českomoravské myslivecké jednoty, z.s.
(dále jen ,,KK ČMMJ") o zařazenínázvu ČVttV.l v propozicích Memeriálu Karla

Podhajského (dále

4,

lnformace

ČVn o

jen

,,MKP") na

první

místo.

porušení platné směrnice ČVlKU (zadávání

čekatelstvíCACT a Res. CACT) (dále jen ,,čekatelství") vrchním rozhodčímna
klubové kynologické akci (dále jen (,,akce") v roce 2OL8,

4/tZávér.
K bodu

LlLl2OLg

Kontrola zápisu ze zasedání konaného dne 18. březen 2018.
Všechny úkoly byly splněny.

2lLl2OL9
a) Jednatelka V. Dvořáková seznámila předsednictvo se jmény navržených kandidátů do
předsednictva a dozorčírady ČMKU, které do 07. O1,.2O19 předložilo celkem 7 klubů.
Dva návrhy (RK CZ a KKO ČR) nesplňovaly stanovené kritéria (nebylo označeno do

K bodu

kterého orgánu ČvKu byl kandidát navržen).

b) Jednatelka předložila předsednictvu

c)

dva příspěvky chovatelských klubů k projednání na

XV. VH Čvtt<u,

PČMKJ odsouhlasilo, že za Čuru budou na XV. VH ČMKU na funkčníobdobí 2o1rg
jako kandidáti do PČMKU navrženi ke zvolenítito kandidáti
1. Miloš Kašpar
2. lng. Jan Kubeš
3. lng. Pavel Pletka

-

2022

:

d)

PČMKJ odsouhlasilo,žeza Čvru budou na XV. VH ČMKU na funkčníobdobí2O2I-2022
jako kandidáti do DR ČMKU navrženi ke zvolenítito kandidáti :
1,, MVDr, lng. Veronika Chrpová, Ph.D.
2. Petr Kalaš
Usnesení:
PČMKJ uložilo jednatelce odeslat do termínu 1"6. O1. 20],9 na ČVrU soupis delegátů,
kandidátů a dva příspěvky.
Termín: do 15. 01,.2OL9
Zodpovídá : jednatelka ČMKJ
K bodu

3lL|IOL9 Různé

Ad 1. Návrh vyrovnaného rozpočtu ČVtt<l na rok 20].9.

s návrhem vyrovnaného rozpočtu ČVru na rok 2OI9
předloženého jednatelkou. Protože k návrhu nebyly vzneseny žádnépřipomínky, byl
rozpočet na r,20L9 schválen.
Usnesení:
PČMKJ schválilo vyrovnaný rozpočet ČMt<J na rok 201-9 a uložilo hospodařit podle
tohoto rozpočtu.
Termín:průběžně
Zod povídá : jednatelka ČM KJ

PČVru bylo seznámeno

Ad 2. Žádost Mgr. Jaroslava Rataje z pověření výboru BK o porušení,,DOHODY"

KCHH,

spočívajícív
rozporu s vydanými vnitřními klubovými předpisy (chovné podmínky).
PČMKJ přijalo k žádosti o prošetření Mgr. Jaroslava Rataje toto stanovisko:

a) Chovatelské kluby přijímané za přímé členy ČVtrJ musí být schopny dodržovat
základní disciplínu, plnit uloženénebo dohodnuté povinnosti a řídit se platnými
předpisy ČMKJ, ale i předpisy (normativy) ČtVt<U a chovatelských klubů.
k výše uvedenému, následně posoudilo oprávněnost stanoviska
z hlediska, zda byly porušeny předpisy mezi KCHH a BK, které upravuje ,,Dohoda"
uzavřená dne 3].. srpna 2012 obou cit. chovatelských klubů.
Usnesení
1,, PČMKJ konstatovalo, že ,,Dohoda" ani chovné podmínky nebyly ze strany KCHH
porušeny.
2. PČMKJ uložilo seznámit Mgr. Jaroslava Rataje o přijatém usnesení.

b) PČMKJ vzhledem

:

Termín: do 08.02.2019
Zodpovídá : jednatelka ČMKJ

Ad 3. Žádost KK ČMMJ o zařazen í názvu ČVtVU v propozicích MKP na první místo.
Předseda ČVt<l Pavel Stangl informoval PČMKJ o žádosti KK ČMMJ, aby v propozicích
MKP byl název ČVttvtl na prvním místě.
Usnesení:
PČMKJ uložilo předsedovi P. Stanglovi informovat (vysvětlit) KK ČMMJ o zamítnutí cit.
žádosti. MKP je Mezinárodní kynologická akce, kterou schvaluje Federation
Cynologique lnternationale (dále jen ,,FCl"|, Pověření FCl má jediná organizace v ČR a
tou je Čvt<u.
Termín: příštízasedáníKK ČVVt
Zodpovídá: předseda Pavel Stangl

Ad 4. Kontrolou ČMKJ bylo zjištěno, že na několika akcích v roce 2018 byla porušena platná
směrnice ČUrU vrchním rozhodčím(dále jen ,,VR").
Usnesen

í:

a) Vzhledem
b)

k

výše uvedené skutečnosti PČMKJ rozhodlo písemnou formou,

nedelegovat na akce s čekatelstvím do funkce VR, ty rozhodčí,kteří na akcích cit.
funkci vykonávali a za svůj verdikt plně zodpovídajía ručí.
Výsledek tohoto řešeníbudou muset příslušnéchovatelské kluby respektovat.
Termín: lndividuáln é r. 2OL9
Zodpovídá : pČvr.l

K bodu

4lrl20l9Závér.

Předseda ČMKJ Pavel Stangl, poděkoval všem přítomným členůmPČMKJ za aktivní účastpři
jednánía v ].3.30 hod. zasedání PČMKJ ukončil.
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