Vyjádření Výboru KCHMPP ČR, o.s. v návaznosti na zveřejněný
zápis P ČMKU ze dne 24.5.2012
V bodě 2. Zápisy z komisí doporučuje DR ČMKU předsednictvu ČMKU zabývat se
možností pozastavení činnosti našeho klubu na základě neúměrného množství řešených
stížností na KCHMPP ČR, o.s.
Vzhledem k narůstajícím dotazům (a to nejen od našich členů), z čeho toto celé vzniká
a zda je náš klub na tom opravdu tak špatně, podáváme touto cestou upřesnění, aby si každý
mohl udělat vlastní obrázek o podaných stížnostech na náš klub. Bohužel v zápisech P ČMKU
se nikde neuvádějí jména stěžovatelů, ale z neoficiálních zdrojů víme, že tyto stížnosti byly
podány především bývalými členy našeho klubu, kteří členství ukončili ne zrovna v dobrém.
Toto je zmiňované „neúměrné množství stížností“ od poslední Valné hromady
ČMKU, které bylo projednáno P ČMKU:
Zápis č. 3
ze zasedání P ČMKU dne 28.4.2011 ČMKU, Praha 7
4/4/11 Stížnost na neoprávněné zařazení plemene karpatský ovčák na webu Klubu
chovatelů málopočetných plemen psů – stížnost oprávněná, sekretariát ČMKU požádá
KCHMPP o odstranění tohoto plemene z oficiálního webu klubu.
Plemeno bylo zařazeno na základě v té době aktuálního seznamu zastřešených
plemen na webu ČMKU. Stížnost proto nebyla oprávněná, na dalším zasedání P ČMKU
opraveno a přiznána chyba ČMKU.
5/4/11 Stížnost na Klub chovatelů málopočetných plemen psů – používání
neschválených chovných podmínek: KCHMPP bude vyzván k doložení řádného zápisu ze
schůze výboru, na které byly chovné podmínky schváleny.
Ano, tato stížnost byla oprávněná, návrh sekce nebyl bývalou PCH paní Jeníkovou
předložen bývalému rozšířenému výboru KCHMPP ke schválení a sekce na to nebyla
upozorněna, dnešnímu výboru tato skutečnost nebyla známa.
6/4/11 Stížnost na poradce chovu pro plemeno akita inu Klubu chovatelů
málopočetných plemen psů PCH pro zadržování podkladů k vydání průkazů původu – případ
již řešila Dozorčí rada ČMKU, na základě výzvy DR klub zaslal podklady na zmiňovaný vrh
a PP byly 17.3.2011 odeslány chovatelce – vyřešeno, ukončeno.
Tato stížnost nebyla předložena bývalému PCH panu Kortišovi a ani on, ani vedení
KCHMPP nebylo upozorněno na stížnost tohoto smyslu a že celou záležitost řešila DR
ČMKU. Po jednání s P ČMKU a jeho následné vyžádání podkladů od DR ČMKU vyšlo
najevo, že došlo k záměně dokumentů DR ČMKU a tato stížnost řešena nebyla. Průkazy
původu nebyly úmyslně zadržovány a po dodání všech formalit byly řádně vydány.
Zápis č. 4
ze zasedání P ČMKU dne 26.5.2011 ČMKU, Praha 7
7/4/11 Stížnost na Klub chovatelů málopočetných plemen psů – rozšiřování
klamavých a poplašných zpráv. P ČMKU předává zaslané nové poznatky k projednání

KCHZ. Dále sekretariát vyzve oba kluby pro plemeno k doložení chovných podmínek k
porovnání. Na příští zasedání P ČMKU budou pozváni zástupci obou klubů.
Stížnost podána na základě rozeslání materiálů týkajících se problematiky plemene
AI bývalým PCH panem Kortišem bez vědomí vedení KCHMPP. Výbor KCHMPP
nesouhlasil se zněním tohoto dopisu a před odesláním mu nebyl ani znám. Záležitost
projednána na P ČMKU a ukončena jako soukromá aktivita bývalého PCH bez spojitosti
s KCHMPP.
Zápis č. 5
ze zasedání P ČMKU dne 23. 6. 2011 ČMKU, Praha 7
9/6/11 Stížnost na způsob uchovňování v Klubu chovatelů málopočetných plemen psů
– P ČMKU doporučuje majiteli obrátit se se svými námitkami na dozorčí orgány klubu, v
jehož pravomoci je uznání chovnosti. Pokud svá tvrzení může doložit důkazy, je možné
obrátit se na Komisi pro chov a zdraví ČMKU
Stížnost projednána panem Markupem a P ČMKU – neoprávněná, P ČMKU vzalo
na vědomí.
Zápis z jednání Výstavní komise dne 18.08.2011
(návrh pro projednání P ČMKU)
1) Stížnost na porušení Výstavního řádu ČMKU Klubem chovatelů málopočetných
plemen psů ČR, o.s.
Stěžovatel uvádí, že z publikovaných výsledků Krajské výstavy, pořádané KCHMPP
dne 29.05.2011 v Dětřichově vyplývá, že došlo k porušení Výstavního řádu. Na výše uvedené
krajské se zadávali tituly BOJ a BOV.
VK projednala stížnost a sděluje následující v případě titulu BOV nedošlo k porušení
současného platného Výstavního řádu, avšak v případě BOJ k porušení došlo. VK navrhuje P
ČMKU, aby všem psům, kterým byl tento titul zadán, byl titul BOJ odebrán. VK upozorňuje
klub na povinnost dodržování Výstavního řádu
Stížnost se zakládala na pravdě, byly uděleny tituly BOJ – ovšem mělo by se brát
v úvahu, kdo zadává ocenění a tituly. Rozhodčí či pořadatel výstavy?
Zápis č. 7
Z řádného zasedání P ČMKU dne 25.8. 2011 ČMKU, Praha 7
8/8/11 Stížnost na jednání výboru KCHMPP a žádost o vyřešení – nepřísluší do
kompetence ČMKU, stížnost je možné řešit pouze občansko-právním sporem
O této stížnosti nemá výbor bližší informace, ale protože nepřísluší do kompetence
ČMKU, považujeme ji za neoprávněnou.
Zápis č. 8
Z řádného zasedání P ČMKU dne 29.9.2011 ČMKU, Praha 7
1/9/11 Stížnost na činnost KCHMPP v rozporu se stanovami – ve stížnosti není
uvedeno, zda byl klub osloven a zda stěžovatelka již vyčerpala všechny zákonné postupy v
rámci klubu (Revizní komise KCHMPP) - materiál bude předán KCHMPP k prošetření
Řešeno DR KCHMPP – stížnost neoprávněná (týkalo se pí. R. Dufkové).
Zápis č. 12
z řádného zasedání P ČMKU (P ČMKU)

dne 23.2.2012, Třeboň
Ad 7) Stížnost na porušení výstavního řádu Klubem chovatelů málopočetných plemen
psů – Výstavní komise navrhuje nepřidělit krajskou výstavu v r. 2013. P ČMKU vrací zpět
Výstavní komisi - je třeba vyžádat vyjádření pořadatele výstavy (pozvat k jednání obě strany).

Zápis z jednání Výstavní komise dne 26.01.2012
6) Stížnost na KCHMPP z důvodu porušení Výstavního řádu
Stěžovatelka H. J. uvádí, že na krajské výstavě KCHMPP den 15.10.2011 byla
přijata a vystavena fena ve třídě čestné a následně tato fena nastoupila do
závěrečných soutěží k přehlídce psů čestných tříd. Uvedené tvrzení bylo doloženo
písemnými důkazy.
VK zkonstatovala, že došlo k porušení Výstavního řádu, tím, že na krajské výstavě
byla otevřena třída čestná.
7) Stížnost na KCHMPP z důvodu porušení Výstavního řádu
Stěžovatelka H. J. uvádí, že na Výstavě FCI neuznaných plemen dne 12.11.2011
nastoupila do závěrečných soutěží chovatelská stanice (CHS) Roztocká hvězda
s louisianskými psy. Tato CHS nebyla uvedena v katalogu a nastoupila se 6
předváděnými jedinci.
VK zkonstatovala, že opět došlo k porušení Výstavního řádu. VK z důvodu
opakovaného porušení Výstavního řádu viz výstavy konané 29.05.2011, 15.10.2011
a 12.11.2011, doporučuje P ČMKU, aby KCHMPP nebyla pro rok 2013 Krajská
výstava povolena.
Na krajské výstavě dne 15.10.2011 (při speciální výstavě) byla otevřena třída čestná,
ale pouze pro plemena zastřešená KCHMPP, tím se dá považovat i přes špatně podanou
žádost za klubovou krajskou výstavu, podle výstavního řádu – druhy výstav.
Závěrečné soutěže se zúčastnilo opravdu 6 psů, ale s upozorněním, že na šestého
nebude brán zřetel při posuzování. Toto bylo umožněno vzhledem k prezentaci plemene
navíc neuznaném FCI v tomto počtu posouzených na výstavě – což bylo v rozporu
s výstavním řádem.
Stěžovatelka uvedená jako H.J. se na jednání komise nedostavila.
Zápis č. 15
z řádného zasedání P ČMKU dne 24.5.2012, Praha 7
3/5/12 Stížnost na Klub chovatelů málopočetných plemen psů (2x), který požádal
pořadatele výstav, aby konkrétní osoby nevyužíval jako personál v kruhu u plemen
KCHMPP - ČMKU bere na vědomí. Přestože P ČMKU nepovažuje postup KCHMPP za
standardní, obsazení personálem je věcí pořadatele výstavy
Stížnost neoprávněná.
Toto jsou všechny stížnosti, které jsou výboru KCHMPP známé. Každý si samozřejmě
může tyto skutečnosti ověřit na webových stránkách ČMKU. Ty byly použity jako zdroj
informací v tomto příspěvku (výňatky ze zápisů bez úprav převzaty z webu ČMKU). Z 10
uvedených stížností pouze 3 byly oprávněné, ale možná by se o tom dalo v některých
případech ještě polemizovat.
Návrh DR ČMKU podaný v tomto smyslu považuje výbor našeho klubu za zavádějící,
ba dokonce poškozující náš klub, jelikož nám není známa žádná kontrola či revize, ani
upozornění vyplývající ze stanov ČMKU.

Z tohoto důvodu byla celá událost předána k posouzení a řešení na právní úrovni, aby
mohly být učiněny možné kroky k obhajobě dobrého jména našeho občanského sdružení.
KCHMPP má v současnosti téměř 700 členů. Samozřejmě v každém sdružení se najde někdo
nespokojený, ale je smutné, že většina těchto stížností přišla od počtu lidí, kteří by se dali
spočítat na jedné ruce. A navíc to ani nejsou naši členové.
Tato událost nás mrzí, jelikož přes veškerou snahu celého vedení klubu pracovat ve
prospěch klubu a ve prospěch našich členů se najde několik lidí, kteří činí neustálé kroky s
cílem poškodit klub.
Výbor KCHMPP ČR, o.s.

