
-Zápis ó.212015

ze společného zasedání předsednictva a dozorčí rady Českomoravské kYnologické
jednoty (dále jen ,,pČMKj" a ,,DR ČMKJ"), konaného v Praze dne 18. Června 2015,

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluvena: Bc, V. Tichá

Společné zasedání pčMKJ a DR ČtUrl zahájil a řídil Pavel Štangl, předseda

čMKJ,'ktený přítomné přivítal a dal schválit následující program zasedánÍ.

Proqram:

1/2 Kontrola zápisu z předchozího zaseOání PČMKJ, konaného dne 22.\edna2015,

2l2 Došlá korespondence.

t. žádost o navázání spolupráce při organizování zkoušek z výkonu loveckých

psů Klubu Svatého Eustacha, z.s.
z.Laaost klubu chovatelů barvářů o schválení ,,soutěže barvářů" konané v r.

2016.

3/2 Různé.

1. Návrh změny názvu ČtvtX.l a nových stanov ČrVr,l,
2. Návrh rozpočtu ČtvtX.l na rok 2a15.
3. Návrh na nominace rozhodčich pro Memoriál Richarda Knolla (dále jen

,,MRK,) a Memoriál Karla Podhajského (dále jen ,,MKP"), konané v r. 2015.

4, lnformace o požadavku Fcl na cizojazyčné překlady popis_u jednottlvýc!

disciplín pro ák"" se zadáváním čekatelství CACIT a res. CACIT, vČetně

překladu příslušné soudcovské tabulky,
s. žaJárt ktunu chovatelů německého křepeláka o úpravu soutěžního řádu

ČtvtXl pro lovecké slídiče.
6. opatřéní k nápravě nedostatků zjištěných pii zadávání čekatelství CACT a

res. CACT na kynologických akcích pořádaných chovatelskými klubY - ČlenY

čtvtxl.

4l2 Závér.

K bodu1/2
Kontrola zápisu z předchozího zasedání pčMKJ, konaného dne 22. ledna 2015.

po provedení kontroly zápisu jednatelkou bylo konstatováno, Že vŠechnY ÚkolY

obsažené v usneseních č. 1 _ 14t2O15 a uložené na předch ozim zasedání PČMKJ,

byly splněny.

Kbodu 2l2
Došlá korespondence,



Ad 1. žádost Klubu Svatého Eustacha, z, s., o navázání spolupráce Při.organizováni
zkoušek ,,ylonu loveckých psů (dále jen ,,žádost Klubu Svatého Eustacha,

z.s").
ĚČÍlrru po projednání žádost, která byla doručena sekretariátu ČMKJ dne 04.

04. 2o1s, ,ániitto. projednalo návrh odpovědi (viz příloha tohoto záPisu) a

;,'j",],,.Tilho 
odesláním 

;nrr,vtuxí aKí lt (,,h ? §lr,cr
ečMKJ zamítlo žádost Klubu Svatého Eustacha, z. s. o navázánísp9|ypT9" lČ\\\
; ÓÚKJ pii org.nizování zkoušek z výkonu loveckých psů a uložilo sdělit toto

rozhodnutí předsedovi klubu.

Termín: ihned
Zodpovídá: předseda

Ad 2. žádost Klubu chovatelů barvářů o schválení ,,SoutěŽe barvářů" konané V r,

2016,

pčMKJ žádost Klubu chovatelů barvářů po projednání schválilo bez PřiPomÍ-

nek.

L|snesení: č. 16/2015
ffiĚŽbarvářů.,konanou..Vr.2016auloŽilozaslatpředse-
dovi klubu chovatelů barvářů rozhodnutí o schválení předmětné soutěže,

Termín:do 25. června 2015
Zodpovídá: jednatelka

K bodu 3/2
Různé,

Ad 1. Návrh změny názvu črux.l a nových stanov čtvtxl,

členové pčtrltx.l obdrželi, k vyjádření _návrh nových slan9v č_tuxl (1,čtení),

ktený má nlá;"on"t sněm 9yKj konaný v listopadu 2015, včetně změny názvu

spolku n" CáiŘo*oravská kynologická jednota, z.s. připomínky členů pčMKJ

zaslané k návrhu stanov jednátelka soustředí,_ zapracuje do návrhu a

upravený návrh nových stan'ov rozešle členům PČHlXl k vyjádření (2,ČtenÍ),

K připomínkám, kteie do návrhu nebudou zapracovány, připoji s!ryený

zdůvodnění. K úpravě názvu ČtvtXl jaXo spolku, nebyly vzneseny žádné

námitky ani připomínky.

Usnesení: č, 17/2015

ffimitek kúpravě n?.ry,..pol1u,nazákladě ust. § 3042

zákonač.89/2012Sb,,občanskýzákoník,je31.12.2015).

b) členové pčMKJ zašlou jednatelce své připomínky k předloženému návrhu

stanov.



|-ermín: do 31. července 2015

c) pčMKJ ukládá jednatelce zaslat upravený návrh stanov se zdŮvodněním,
jak byly nezapracované připomínky vypořádány,

íermín: do 31. srpna 2a15
Zodpovídá: jednatelka

Ad 2. Návrh vyrovnaného rozpočtu ČUXl na rok 2015,

pčMKJ bylo seznámeno s návrhem vyrovnaného rozpočtu čur; na r. 2015

předložen'eňol"Jn"telkou. protože k návrhu nebyly vzneseny žádné PřiPomín-

ky, byl rozpočet na r.2015 schválen,

PČMKJ schválilo vyrovnaný rozpočet Črrnr.l na rok 2015 a uložilo hospodařit

Termín. průběžně
Zodpovídá: jednatelka

podle tohoto rozpočtu.

Ad 3. Návrh na nominace rozhodčích pro MRK a MKP, konané v r, 2015,

předseda seznámil pčMKJ s návrh_em kynologické komise českomoravské

myslivecke ponoty, z.s. (dále ;en ,,čMMj"; nu nominace rozhodčích v r, 2015

pro MRK a MKP.

tJsnesení: č. 19/2015

ffiezpřipomíneknávrhnanomina.u|o,.l?9jíchproMRK
a MKP konané v r.2015 předložený kynologickou komisí CMMJ,

b) PČMKJ
ženému

uložilo seznámit jednatele Čtvtltlt.l

návrhu.

s přijatým usnesením k předlo-

Termín: do 25. července 2015
Zodpovídá: jednatelka

Ad 4. lnformace o požadavku FCl na cizqazyčné překlady poPisu jednottlvýc!

disciplín pro ák." se zadáváním čekáteiství cAclT a res, cAclT, včetně

Překiad u příslušné sor-t,:jcovské tabulky,

pčMKJ vzalo na vědomí informaci lng. J. Kubeše o tom, že podle rozhodnutí

FCl počín"J" ,"x"* 2015 uázart.uňl"n_ (chovatelský klub neuo čMMJ; r
žádosti o souhlas k zadáváni e'erateiství CAC;T a res. cAclT na stejném

druhu xvnorlgi.xé akce (např. mem.9|a] ne.bo Field Trial aj,), kde zadávání

čekatelstvíCAclTares.CAClTpodléháschváleníFCl,musíprotentodruh
kynologické-akce předložit sekretariátu črux.l překlady popisu jednotlivých

disciplínproakce.sezadávánímčekatelstvíCAclTares.cAClT,včetně
překladu příslušné soudcovsŘé t.bulky, do jednoh o ze tři světových jazyků

(angličtina, francouzština nebo němčina), to vše jedním společným podáním



s návrhem na zarazení ostatních kynologických akcí
následující kalendářní rok.
(Předběžná informace o tom, že FCl požaduje překlady

akcí se zadáváním čekatelství CAC|T a res. CACIT,
stránkách ČUtX.l zveřejněna počátkem roku 2015)

do plánu akcí na

soutěžních řádů u
byla na webových

@vědomíinformaciopoŽadavkuFclnacizojazyčné
překlady soutěžních řádů pro akce se zadáváním čekatelství CAC|T a res.

bncr v teto souvislosti rozhodlo, že ČMkJ zadávání čekatelství cAclT a

res, CACIT pro kynologícké akce pořádané subjekty, které překlady

nedodají, neschválí.

b) pčMKJ uložilo formou zaslání zápisu ze zasedáni PČtvtX.t informovat

bÚMj, jakož i předsedy všech chovatelských klubů -. členů ČMKJ, o
požadavku FCl áa cizďlazyčné překlady příslušných zkouŠek, resp. Při nich

zkoušených jednotlivýin áisciplin, včetně příslušné soudcovské tabulkY u

kynologiókýc'h akcí se zadáváním čekatelství CAClT a res. CAClT.

Termín: do 25. července 2015
Zodpovídá: jednatelka

Ad 5. žádost Klubu chovatelů německého křepeláka o úpravu Soutěžního řádu

Čtrltx.l pro lovecké slídiče.

pčMKJ projednalo žádost Klubu chovatelů německého křePeláka o ÚPravu

Soutěžního r.ááu ÓrrrrKJ pro lovecké slídiče (týká se výiučně_plem.ene německý

křepelák). Konstatovaloi, že při tv_orbě.Soutěžního řádu člvtxl pro lovecké

slídiče u plemene němect<y křepelák nedošlo k zapracování údajných

připomínek ze strany Klubu cňovatelů německého křepeláka (požadavek, aby

známka z discipliny hlasitost byla limitní pro zařazení do ceny a disciplína

stopa zvěře b/a ná známku 4 alespoň 200 kroků),
pČt ň konsíatov alo, že náprava výše uvedeného nedostatku je zcela na

místě a ;e pouze věcí dohody Kiubu německého křepeláka s Klubem

chovatelů i.u!.Řý"n slídičů, zda budou výše uvedenou úpravu Soutěžního

řáJ, ČÚxj pro lovecké slídiče akceptovat a následně ji do Předmětného
soutěžního řádu ČVrl zapracuji,

a) rÓVlXJ projednalo a vzalo na vědomí žádost'' 
křepelák'a Ó úpr"uu Soutěžního řádu ČUXJ

klubu chovatelů německého
pro lovecké slídiče a zaujalo

k ní výše uvedené stanovisko.

b) pčMKJ uložilo sdělit stanovisko pčMKJ k předmětné žádosti předsedovi

klubu německého křepeláka i předsedovi klubu chovatelů loveckých slí_

dičů samostatným doPisem' 
Termín: do 25, července 2015
Zodpovídá: jednatelka



Ad 6. Návrh opatření Črux.l k nápravě nedostatků zjištěných při zadávání Čekatel-
sfuí CACT a res. QACT na kynologických akcích pořádaných chovatelskými
kluby - členy ČUrc.l.

při kontrole zadávání čekatelství CACT a res. CACT, provedené pověřenými

členy PČMKJ (Bc. V. Tichá a !ng. J. Kubeš), bylo zjištěno, že dvěma

choúatelskými kiuby byly porušeny,,Směrnice ČMKU pro zadáváni čekatelství
6ACT a res. CA§T" a jeden chovatelský klub porušil cit. směrnice v r. 2014 a

2015 přesto, že byl na ioto své první pořušení již písemně upozornen. PČrUX.t
proto'projednalo preoloZený návrh opatření k nápravě nedostatkŮ zjiŠtěných

bri .áaarani čeÍ<atelství cAcT a res. CACT na kynologických akcích

bořádaných chovatelskými kluby - členy Čtr,lX.l a přijalo ve vztahu ke vŠem

blenům čuxl - chovatelským klubům níže uvedené opatření:

a) Všem psům, u ktených bude zjištěno zadáni čekatelství CACT a res,CACT
v rozporu se Směrňicí čV|XU pro zadávání čekatelství CACT a res. CACT,
počínaje dnem 25. červn a'2015 odebere Čiuxu na návrh Čivtxl titut

beXatátství na šampiona práce čR.

b) Vrchní rozhodčí, kteří Směrnice ČMKU pro zadávání Čekatelství CACT a

res. 6ACT poruší, črux.l nebude až do odvolání do funkce vrchního

rozhodčího delegovat.

Usnesení: č. 23/2015.

@ávrhopatřeníČMKJ-knápravěnedostatkůzjištěných
při zadávání čekatelství CACT a res. CACT na kynologických akcích.

b) pčMKJ uložilo formou zaslání zápisu ze zasedání PČMXJ informovat

předsedy chovatelských klubů o přijatých opatřenícn ČMKJ k nápravě

nedostaiků zjištěnýcň při zadávání čekatelství CACT a res. CACT na

kynotogicklicň axciórr póraoanlich chovatelskými kluby - členy ČVr.l.

Termín: do 25. července 2015
Zodpovídá: jednatelka

K bodu4/1
Závér.

Pavel Štangl, předseda ČMKJ, poděkoval přítomným
jednání 

" 
uě t i.so noo. zasedání PČMKJ ukončil.

V Praze dne 't8. června 2015

členům za aktivní účast při

&,q
Pavel Štangl,
předseda ČtrltX.l

Věra Dvíořá


