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Stručná zpráva z VII. Sněmu ČMKJ – Praha 22.3.2018 

 
• Sněm zahájil předseda ČMKJ pan Štangl a předal řízení sněmu paní V. Tiché. 
• Byla konstatována usnášeníschopnost sněmu. Přítomno bylo 28 ze 47 zástupců klubů 
• Jednomyslně byl schválen program, jednací řád, návrhová a mandátová komise. 
• Jako první nás přivítala a stručnou zprávu podal, náš host předseda ČMKU pan Široký. 
• Zprávu o činnosti ČMKJ přednesl pan Štangl. Připomněl problematiku novely zákona o myslivosti. 

ČMKJ se snaží zařadit mezi lovecká plemena i neuznaná národní plemena a snaží se změnit 
podmínku kohoutkové výšky 55 cm pro honiče. Dále připomněl novelu veterinárního zákona. 

• Zcela precizní zprávu Dozorčí rady o činnosti a hospodaření ČMKJ přednesl dr. Jindřichovský. Několik 
orientačních čísel, tak, jak se mi podařilo zachytit: 
o Hospodářský výsledek za rok 2015: výdaje 4 094 000 Kč, příjmy 4 509 000 Kč 
o Hospodářský výsledek za rok 2016: výdaje 3 960 000 Kč, příjmy 4 300 000 Kč 
o Hospodářský výsledek za rok 2017: výdaje 4 220 000 Kč, příjmy 4 338 000 Kč 
o Nejvýznamnějším příjmem jsou služby plemenné knihy. 
o Nejvýznamnějším nákladem jsou mzdy a odvody, náklady na provoz, poštovné (480tis Kč) 
o 2015 Zapsané vrhy - 2 527, vydané PP – 13 571 
o 2016 Zapsané vrhy - 2 528, vydané PP – 13 229 

• Paní Tichá stručně probrala změny v nejen kynologických předpisech. 
o Novela veterinárního zákona hlášení více jak pěti fen ve věku nad 12 měsíců. Výjimky včetně 

loveckých psů. Není nutné se hlásit k evidenci, pokud feny jsou lovecky upotřebitelné (Mají 
složené zkoušky z výkonu loveckých plemen). 

o Pozor na zákon na ochranu zvířat proti týrání §13 – hlásit se musí všichni, kteří prodávají zvířata 
do zájmového chovu. Především živnost. Existují protichůdné výklady na různých KVS. 

o Od 1.1.2020 smí veterinář naočkovat psa proti vzteklině, pouze pokud bude označen čipem. 
o GDPR: ČMKJ je servisní organizace a nemůže poskytnout metodiku pro chovatelské kluby. 
o Změna v řádu rozhodčích z exteriéru. Mladé rozhodčí musí podporovat samotné kluby, třeba i za 

cenu hrazení nákladů místo organizátorů výstav.  
o Jeden „cizí“ vrh na chovatelskou stanici: písemná Smlouva o převodu práva chovu – včetně 

finančního vyrovnání! Pozor na zdanění a zodpovědnost za chov vůči FCI a ostatním zákonům. 
o Smlouva o poskytnutí chovatelských služeb: umožnění chovu nečlenům klubu. POZOR: 

Základní cena za chovatelský úkon je ta pro „externisty“! Členové musí mít slevu, stejně jako na 
zkouškách a výstavách. 

o Fena je možná krýt do devíti let pouze na výjimku. 
o Nutnost písemného ošetření chovnosti u dovezených jedinců (soudní spory). My máme OK. 
o Vytvořen rejstřík mezinárodních rozhodčích z výkonu. Posuzovat CACIT soutěž v zahraničí smí 

pouze rozhodčí uvedení v seznamu. 
o Problematika uznávání zahraničních zkoušek z výkonu: Tři oblasti: 

 Chov a klub – může uznávat dle svých interních předpisů 
 Certifikát do pracovních tříd – uznává se, pouze může být požadován popis disciplín 

na zkouškách. 
 Výkon práva myslivosti v ČR – dle zákona nelze uznat. 

o Byl vydán metodický pokyn k měření kohoutkové výšky 55 cm pro účely zkoušek z výkonu. 
• Pan Smékal podal vyčerpávající vysvětlení k delegaci rozhodčích na klubové zkoušky a soutěže, 

včetně zadávání čekatelství CACT a CACIT. Definoval jednotlivé zodpovědnosti pořadatelů, pověřené 
osoby a vrchního rozhodčího. 

• Paní Dvořáková informovala o novém pokynu k rozesílání materiálů jednotlivým klubům. Oficiálně se 
odesílají materiály elektronickou cestou na adresu předsedy, pokud klub nepožádá o zasílání na jinou 
adresu. 

• Pan Smékal: Hlášení čekatelství CACT a CACIT je nutné odeslat i v případě, že nebyly zadány! 
• Horský: Žádost o co nejrychlejší poskytnutí nových smluv mezi plemennou knihou a klubem z důvodu 

přípravy klubových předpisů dle GDPR. Pan Široký za ČMKU informoval, že práce na smlouvách pro 
plemenné knihy již byla zahájena a slíbil rychlé dokončení. 
 

Jaroslav Horský 
Člen výboru KCHJ ČR 


