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V Praze, dne 13. dubna 2021

Vyjádření ČMMJ k pořádání Nominační soutěže na Memoriál Richarda Knolla
a organizaci zkoušek loveckých psů

Nominační soutěž na Memoriál Richarda Knolla 2021
V návaznosti na mimořádná opatření v České republice se ruší Nominační soutěž na
Memoriál Richarda Knolla (NS MRK) v původním termínu 7.- 9. května 2021 a stanovuje
nový termín na měsíc srpen 2021.
Od 12. dubna 2021 těžko předvídat, jak se situace v souvislosti s šířením koronaviru a
s ním i vydaná mimořádná opatření budou v následujícím období vyvíjet. Vydaná mimořádná
opatření časově zasahují do příprav i do termínu pořádání NS MRK v květnu 2021. Po
projednání s OMS Písek se NS MRK bude konat v termínu 13.- 15. 8. 2021.

Za nejdůležitější považujeme zajištění bezpečnosti a zdraví lidí. Podmínkou tak zůstává,
aby bylo povoleno shromažďování osob na akcích tohoto druhu v ČR.

Zkoušky loveckých psů
S ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. dubna 2021 Vám
sdělujeme:
Výkon rybářského práva a práva myslivosti není omezen.
Omezena je spolková činnost, kterou je možné provádět za podmínek stanovených shora
uvedeným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, kdy spolková činnost je
povolena s účastí ve stejný čas max. 2 osoby ve venkovních prostorách (max. 2 osoby ve
vnitřních prostorách staveb).

V případě zkoušek podle zákona o rybářství a podle zákona o myslivosti platí
následující:
Na základě části I. bodu 4) písm. e) shora uvedeného mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví je možné pořádat zkoušky stanovené předmětnými zákony, tzn. zkouška pro
získání osvědčení pro vydání prvního rybářského lístku, zkouška pro získání osvědčení pro
ustanovení rybářským hospodářem a rybářskou stráží, zkouška z myslivosti, zkouška pro
myslivecké hospodáře, zkouška loveckých psů z výkonu a sokolnické zkoušky, a to za
dodržení stanovených pravidel, kdy zkoušek se může přítomně účastnit max. 10 osob a další
max. 3 osoby z řad veřejnosti (celkový počet osob, tedy všech, zejména pak uchazečů o
zkoušku, zkoušejících a veřejnosti je nejvýše 13 osob).
Při provádění výše uvedených činností je nutné dodržovat stanovená hygienická opatření.
Je potřeba se vždy řídit platným nařízením, prozatím platí shora uvedeno.
Dále kynologická komise ČMMJ doporučuje jednotlivým OMS, pořadatelům zkoušek
loveckých psů, aby zvážily za současné situace, zda zkoušky zrušené v tomto období budou
přesunuty na jiný pozdější termín. Zejména nedoporučujeme na druhou polovinu srpna, září a
první polovinu října 2021. V tomto období je již naplánováno velké množství zkoušek a
soutěží loveckých psů, a může tak docházet k termínovým kolizím, zejména pak nedostatku
dostupných rozhodčích.

Dále upozorňujeme, aby při případné změně termínu zkoušek loveckých psů a soutěží, zvláště
ohařů, byly respektovány chráněné termíny MRK a MKP.
Stále však platí, že termín zkoušek loveckých psů je možné zrušit, případně změnit, ale je
povinnost změnu nahlásit na ČMMJ paní K. Zborníkové katerina.zbornikova@cmmj.cz, a to
nejpozději 14 dní předem. Jiné než v řádném termínu hlášené zkoušky a soutěže není možné
pořádat.
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