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Stručné poznatky z VII. Sněmu ČMKJ ze dne 22.3.2018
 Sněm zahájil předseda ČMKJ pan Štangl a předal moderování sněmu p. Tiché
 Dle prezenční listiny byla konstatována usnášeníschopnost celého sněmu. Přítomno bylo 28 ze 47
zástupců
 Byl schválen program sněmu, jednací řád, a ostatní komise
 Jako první přivítal sněm předseda ČMKU a host v jedné osobě pan Široký
 Zprávu o činnosti ČMKJ přednesl pan Štangl a připomněl problematiku novely zákona o myslivosti
 Zcela vyčerpávající zprávu Dozorčí rady o činnosti a hospodaření ČMKJ přednesl pan Jindřichovský.
Několik čísel z poslední doby:
1. Hospodářský výsledek za rok 2015: výdaje - 4 094 000,- Kč, příjmy - 4 509 000,- Kč
2. Hospodářský výsledek za rok 2016: výdaje - 3 960 000,- Kč, příjmy - 4 300 000,- Kč
3. Hospodářský výsledek za rok 2017: výdaje - 4 220 000,- Kč, příjmy - 4 338 000,- Kč
4. Nejvýznamnější položkou v příjmech je služba plemenné knihy
 Paní Tichá probrala nejen změny v kynologických předpisech
1. Novela veterinárního zákona v hlášení více jak 5 fen ve věku nad 12 měsíců včetně výjimek
2. Od 1.1.2020 smí veterinář očkovat psa proti vzteklině, pouze pokud bude označen čipem
3. GDPR: ČMKJ je pouze servisní organizací a nemůže poskytnout metodiku pro chovatelské kluby
4. Jeden „cizí“ vrh na chovatelskou stanici: písemná smlouva o převodu práva chovu - včetně
finančního vyrovnání.
5. Smlouva pro poskytnutí chovatelských služeb, umožňuje chov nečlenům klubu, základní cena je
pro všechny, případná sleva pro členy klubu za členství
6. Problematika uznávání zahraničních zkoušek z výkonu můžeme rozdělit na 3 oblasti:
Chov a klub - lze uznat dle interních předpisů klubu
Certifikát do pracovních tříd - uznává se, pouze může být požadován popis disciplíny
Výkon práva myslivosti v ČR - dle platného zákona nelze toto uznat
7. Byl vydán metodický pokyn pro měření kohoutkové výšky 55 cm pro účely zkoušek z výkonu
 Pan Smékal přednesl vysvětleník delegacím rozhodčích na klubové zkoušky a soutěže včetně zadávání
čekatelství CACT a CACIT. Definoval jednotlivé zodpovědnosti pořadatelů a ostatních činitelů na
zkouškách dle propozic,hlášení čekatelství CACT a CACIT je nutné odeslat i když nebyl titul zadán
 Paní Věra Dvořáková informovala o novém pokynu k rozesílání materiálů jednotlivým klubům.
Materiály jdu vždy na statutárního zástupce klubu, pokud nebude požadováno klubem na jinou osobu
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