Zápis č.212019
ze společnéhozasedání předsednictva a dozorčírady Českomoravské kynologické
jednoty, z.s. (dále jen ,,PČMKJ" a ,,DR ČMKJ";, konaného v Praze dne 20. 11.2O1g.

Přítomni:

podle prezenčnílistiny
Omluveni: MVDr. Lenka Močubová Martínková, MVDr. František Šimeka lng.
pavel pletka.
Host: Dalibor Smékal.
Společnézasedání PČMKJ a DR ČtvtX.l zahájil a řídil Pavel Stangl, předseda
následující program zasedání.

ČUrl a dal schválit
Proqram:

1t2 Kontrola zápisu z předchoziho zasedání PČMKJ, konaného dne 10. 01 .2019.

2t2 Příprava volebního Vlll. Sněmu ČUX.l.
3l2 Různé.

4l2 Závér.

K bodu 1/2
Kontrola zápisu z předchozího zasedani PČVrJ, konaného dne

1O .01

,2019.

Po provedení kontroly zápisu předsedou ČVrl bylo konstatováno, že všechny úkoly
obsaženév usneseních a uloženéna předchozím zasedání PČMKJ, by|y splněny.

K bodu 2l2

Příprava volebního Vlll sněmu

ČUrl (dále

jen ,,sněm").

PČMKJ schválilo termín sněmu konaného dne 23, 04. 2O2O
materiálů

a

návrhy těchto

:

a) zaslat pozvánku předsedům klubů, program sněmu,

volebního a jednacího řádu.
b) klíčpro stanovení počtu delegátů (1delegát/lklub).

návrh

PČMKJ uložilo jednatelce rozeslat všem předsedů klubů materiály viz. bod

výše doplněné formuláře deleg áta a kandidáta.

Termín : únor 2020
Zodpovídá : jednatelka

2)

ČVrJ

K bodu 3/2
Různé
:

Ad 1. Návrh o úpravu Směrnice ČtUrl pro delegování rozhodčíchna zkoušky a
soutěže ( dále jen ,,směrnice") předložený Bc. Vladimírou Tichou.

Bc. Vladimíra Tichá seznámila PČUX.I s návrhem úpravy směrnice,

PCMKJ schválilo bez připomínek úpravy směrnice předložený Bc. V. Tichou.
PČnnr.l uložilo zapracovat do směrnice návrh schválené úpravy.
PČMKJ uložilo jednatelce ČVrl upravenou směrnici dát na web. str. Čur.l

www.cmki.eu

Termín: do 12. 12.2019

Zodpovídá: Bc. Vladimíra Tichá

Ad

2, PČMKJ projednalo žádosti Okresních mysliveckých spolků, z.s. ( dále

jen
,,OMS') ČVttrl.t o udělení výjimky a dodatečnépovolení pořádáníjarního svodu
psů v roce 2020.

Usnesení
PČMKJ udělilo žadatelůmvýjimku a předmětné žádosti schválilo s podmínkou,
že při jakémkoliv nedostatku, nebudou do ročníhoplánu zařazeny žádnéjejich
:

kynologické akce.

Termín: r,2020
Zodpovídá:
Ad

3.

pČvxl

Plán kynologických akcí na rok2020,
o tom, že dva členovépčMkJ kontrolovali
Plán kynologických akcí na r.2020 (dále jen ,,Plán"), zpracovaný Daliborem

pčMkJ vzalo na vědomí informaci

Smékalem,

Usnesení

:

a) PČMKJ Plán schválilo s výjimkou Okresního mysliveckého spolku , z.s.
Klatovy, který od DR Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. má
pozastavené pořádání kynologických akcí.

b) PCMKJ uložilo po schválení kynologických akcí se zadáváním čekatelství
zaYazených v Plánu (schvaluje PČMKU a FCl) zaslat Plán na

Čvru.

Termín: do 09. 12.2019
Zodpovídá: Bc, Vladimíra Tichá
Ad 4.

Dopis inženýrky Evy Černéz chovatelského retrívr klubu (dále jen ,,RK CZ")
o pozdním vyžádání delegace rozhodčíchna klubové zkoušky pořádané RK

Cz.

Předmětem dopisu výše jmenované byla kritika toho,
nezajistil organizaci zkoušek.
Usneseni

že cit. klub

včas

:

a) PČMKJ projednalo kritiku paní inženýrky Evy Černéna nezajištění
klubových zkoušek a konstatovalo, že nedostatky jsou plně
v kompetenci RK CZ,
b) PCMKJ kritiku obsaženou v dopise nepřijímá
c) RK CZ musí směrnici dodržovat
d) v případě opakovaného porušenísměrnice nebude
Plánu
kynologických akcí v roce 2021 z výše uvedeného důvodu zařazena ani
jedna klubová zkouška RK CZ se zadáváním čekatelstvíCACT a

do

CAClT,

Termín : do 12.12,2019
předseda
Zodpovídá :
ČUrcl Pavel Stangl

Ad 5. Úprava soutěžního řádu pro plemena retrieverů.

PČMKJ projednalo žádost lng. Jana Kubeše o úpravu soutěžního řádu pro
plemena retrieverů. Jmenovitě se jedná o disciplínu ,,vyhledávání".
Usnesení:
PČMKJ po projednání schválil předmětnou žádostbez připomínek.
Termin: do 31 . 12.2O1g
Zodpovídá : lng, Jan Kubeš

Ad 6. Zjištěnínedostatkú při zadávání čekatelstvíCACT a Res. CACT na
kynologických akcích v roce 2019 vrchním rozhodčímu dvou OMS.
Kontrolou ČVrl bylo zjištěno, že byla porušena směrnice Českomoravské
kynologické unie, z.s. pro zadávání čekatelstvíCACT a Res. CACT na

kynologických akcích pořádaných v r. 2019 a to:
na kynologické akci ,,Pohár hejtmana Pardubického kraje" ZV ohařů konané
dne 1 1.05.2019 pořadatel OMS Chrudim
b) na kynologické akci ,, pohár hejtmana pardubického kraje Bzop. konané
dne 1210.2019 pořadatel OMS Chrudim

a)

PČMKJ v dané věci rozhodlo takto

:

1. vrchní rozhodčí,ktený Směrnici ČMKU pro zadávání čekatelstvíCACT a
Res, CACT porušil, nebude jeden rok do funkce vrchního rozhodčíhoČVr.t
de_legován.

2. PCMKJ
3.
4.

uložilo toto rozhodnutíformou zasláním dopisu informovat vrchní
rozhodčí,kteří na výše uvedených kynologických akcích funkci vrchního
rozhodčíhovykonávali.
PCMKJ současně uložilo zaslat dopis na vědomí pořadatelům viz. výše cit.
kynologických akcí,
Při opakovaném porušování Směrnice ČMKU, PČMKJ z výše uvedeného
dŮvodu neschválí na rok 2021 kynologické akce se zadáváním čekatelství
CACT a Res. CACT pro OMS Chrudim.

Termín : do 12.12.2019
Zodpovídá : předseda ČtVr.l Pavel Stangl
Závér.

Pavel Stangl, předseda ČMKJ, ve 13.30 hod. zasedání PČMKJ ukončil.

Y Praze dne 05. 12.2019
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Stangl,

předseda Čtur.l
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