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Zpráva ze Setkání chovatelských klubů ČMKU - Praha 24.03.2018
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Setkání zahájil předseda ČMKU MVDr. Lubomír Široký a přivítal všechny přítomné.
Přednesl zprávu o činnosti ČMKU v roce 2017
V roce 2017 bylo výročí 25 let od založení ČMKU (5.12.1992)
Přednesl stručný historický přehled o založení ČMKU
Prezentace činnosti ČMKU, představení všech pracovišť a jejich zaměstnanců a představení
všech komisí a jejich členů
ČMKU eviduje 324 rozhodčích z exteriéru, 29 čekatelů, 27 rozhodčích je pro FCI skupinu IV. –
jezevčíky
Informoval o stavu financí
V roce 2017 vrátila ČMKU 640 tisíc chovatelským klubům ze zisku výstavu DUOCACIB Brno
Informoval o zasedání předsednictva FCI v roce 2017 v Praze
Rozhodnutím GA FCI v Lipsku, které proběhlo 6.-7.11.2017 při WDS v Lipsku, bylo přiděleno
ČR pořádní Světové výstavy psů v roce 2021 v Brně.
Při WDS v roce 2021 proběhne zasedání GA FCI v Praze.
Do vědecké komise FCI byla zvolena zástupkyně ČR Ing. Veronika Kučerová Chrpová.
Informace k problematice GDPR – nařízení EU o ochraně osobních údajů – účinné od
25.05.2018. ČMKU bude měnit smlouvy s chovatelskými kluby. Dotazy lez směřovat na
sekretariát ČMKU – p. Jarošovou, která prošla školením.
Zpráva paní Vladimíry Tiché o novinkách v kynologických předpisech
1.11.2017 nabyla platnost Novela veterinárního zákona – z ní vyplývají 2 nové povinnosti pro
chovatele
Nahlášení chovu psů na Krajské veterinární správě, pokud chovatel vlastní víc jak 5
nekastrovaných fen – ČMKU konstatuje, že toto opatření bude obcházeno množiteli bez PP
tím, že nahlásí feny na příbuzné
Zavedení povinného čipování zvířat starších 6 měsíců v roce 2020 – má smysl jen pokud bude
fungovat centrální registr zvířat. Množitel předává tuto povinnost na nového majitele štěněte.
Chovatelé si stěžují na porušování zákona 246/1992 Sb. – Zákon o týrání zvířat – přímo na
ČMKU. Možnosti ČMKU jsou v tomto případě omezené. Chovatelé musí tyto případy hlásit na
Státní veterinární správu. ČMKU může u chovatelů s PP toto porušení zákona řešit
pozastavením zápisů vrhů na chovatelskou stanici. Pokud se to ovšem týká chovu bez PP,
množitelů apod., nemůže ČMKU zasáhnout.
Zprávu Dozorčí rady za období r. 2017 – 2018 přednesl předseda DR Milan Krinke.
Počet podání stížností k DR v roce 2017 – 33, v roce 2018 zatím 4.
Stížnosti na porušování normativů chovatelských klubů, ČMKU i FCI, jsou podávány ze strany
chovatelů i majitelů psů, ale i funkcionářů klubů.
Některé skončily i u soudu.
Informoval o proběhlé kontrole účetních dokladů na ČMKU, kontrolu účtů, inventarizaci
majetku.
Následovala přednáška MVDr. Milana Snášila CSc. o problematice DKK a DLK.
Následovala prezentace systému Dogoffice paní Vilemínou Kracíkovou.
systém nabízí chovatelským klubům online přihlašování na klubové výstavy za symbolickou
cenu 1 Kč za přihlášeného psa, 500 Kč za rozeslání vstupních listů emailem.
Bc. Markéta Chodilová
Hlavní poradce chovu KCHJ ČR

