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V Praze dne 11. prosince 2017

Školení rozhodčích ČMMJ, z.s. pro posuzování výkonu ostatních plemen

Vážené jednatelky, vážení jednatelé, 

zasíláme Vám informace o organizaci školení rozhodčích ČMMJ, z.s. pro posuzování výkonu
ostatních  plemen,  které  je  pokračováním školení  rozhodčích  ČMMJ,  z.s.  pro  posuzování
výkonu  psů,  konaném  na  začátku  roku  2017.  Legislativním  rámcem  pro  zkoušky  psů
z výkonu je zejména vyhláška MZe č.  244/2002 Sb.,  která provádí  zákon o myslivosti  č.
449/2001 Sb.  Právo pořádání  zkoušek psů z  výkonu pro ČMMJ, z.  s.  vzniká  na základě
pověření MZe č. 4/2014 ze dne 27. 8. 2014, čj.61445/2014-MZE-16232. Na tyto dokumenty
navazuje směrnice ČMMJ k organizování zkoušek lovecké upotřebitelnosti, která je účinná od
roku 2014. Tato směrnice mimo jiné pověřuje a opravňuje jednotlivé okresní, oblastní anebo
jiné pobočné myslivecké spolky, či klub chovatelů loveckých psů ve spolupráci s OMS, k
pořádání zkoušek psů. 

Důvody, které nás vedou k uspořádání školení: 
 sjednocení výkladu zkušebního řádu

 požadavek z MZe na dodržování legislativních rámců týkajících se lovecké kynologie

 dodržování vnitřních předpisů ČMMJ týkajících se lovecké kynologie 

 sjednocení způsobu hodnocení psů při jednotlivých disciplínách

 náprava chyb a nedostatků v přehledech výsledků zkoušek

 vedení důsledné evidence rozhodčích a čekatelů 

Základním cílem tohoto školení je:
 prohlubování  a  zvyšování  úrovně  odborných  znalostí  rozhodčích  pro  posuzování

výkonu loveckých psů
 ujednocení  výkladu  zkušebního  řádu  pro  posuzování  výkonu  loveckých  psů  a

upozornění na chyby a nedostatky v agendě související s pořádáním zkoušek

Podmínky účasti na školení: 
 uhrazení  účastnického  poplatku  100,-  Kč  osoba/den,  platba  v hotovosti  na  místě

pořádajícímu OMS proti vydání příjmového pokladního dokladu (v ceně nový průkaz
rozhodčích a občerstvení). 

 doložení platného členství v ČMMJ, z.s.



Termíny a místa školení:  

Sobota 10. února 2018 Kulturní dům Borek u Českých Budějovic 

Sobota 17. února 2018 Kulturní dům, obec Veselíčko (okr. Přerov) 

Neděle 18. února 2018 Konventní sál areálu zámku Kinských, Žďár n. Sázavou

Sobota 24. února 2018 Hotel Koliba, Litoměřice

Neděle 25. února 2018 ZŠ Jana Kubelíka, Neveklov (okr. Benešov)

Harmonogram školení: 
Prezence: 8:00 - 9:00 hodin
Zahájení: 9:00 hodin
Předpokládaný čas ukončení: 15:00 hodin

Přihlašování přes OMS: 
Účast na školení si každý rozhodčí domluví sám přes OMS, u kterého je registrován, a ten
zašle  seznam  přihlášených  (příjmení,  jméno,  rok  narození),  nejpozději  dva  týdny  před
konáním  konkrétního  termínu  na  sekretariát  ČMMJ,  z.s.  z důvodu  přípravy  materiálního
zabezpečení školení. 

Doplňující informace: 
Účastnický poplatek si hradí jednotlivci, případně může být uhrazen z finančních prostředků
jednotlivých OMS, stejně tak cestovní náklady (nehradí sekretariát ČMMJ, z.s.). 
Rozhodčí  by se  měli  školení  zúčastnit  dle  rozpisu,  který  je  přílohou tohoto  dopisu,  a  to
z kapacitních  důvodů,  neboť  počty  rozhodčích  pro  ostatní  plemena  se  na  jednotlivých
okresech významně liší. 
V případě neúčasti rozhodčího na školení bude na tuto skutečnost brán zřetel v následujících
letech při delegaci k posuzování výkonu loveckých psů.

Kynologii zdar! 

Josef  Novák v.r.                 Ing. MgA. Jana Adámková v.r.
předseda KK ČMMJ, z.s.     tajemník KK ČMMJ, z.s.

LESY ČR, s.p. generální partner ČMMJ, z.s.


