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Českomoravská kynologická unie
k rukám předsedy předsednictva
MVDr. L. Širokého
Jankovcova 53
170 00 P r a h a 7
doporučeně

Ve Vrdech dne 28. 10. 2012

Vážený pane předsedo, vážení členové předsednictva
dne 19.10.2012
jsem byl jako předseda KCHMPP ČR o.s. elektronickou poštou
vyrozuměn "P ČMKU na svém zasedání dne 18.10.2012 pozastavilo chovatelský servis pro
KCHMPP od 22.10. do 31.12.2012. Oficiální dopis s podrobnostmi zašlu v příštím týdnu".
Toto sdělení bylo podepsáno Ivana Jarošová, sekretariát ČMKU. Pro závažnost tohoto
rozhodnutí jsem s jeho textem obvyklou cestou seznámil všechny členy klubu. Stejně jsem
postupoval i v případě Vašeho sdělení z 24.10.2012. Až dopisem ze dne 22.10.2012,
doručeným dne 25.10.2012 byly shora uvedené údaje oficielně stvrzeny a vysvětlen obsah
rozhodnutí a jeho důsledky. I tento dopis jsem zpřístupnil všem členům našeho klubu.
Již první elektronická sdělení vyvolala vlnu nesouhlasu v naší členské základně s
požadavky, abychom soudní cestou zajistili ochranu práv našeho občanského sdružení a
hromadnou žalobou i jejich osobnostních a občanských práv při chovu psů. Odvolávají se na
konzultace s právníky, kteří považují takové rozhodnutí za nezákonné a v rozporu se
Stanovami ČMKU.
Po projednání situace s členy rozšířeného výboru KCHMPP ČR o.s. a konzultaci s naším
právním zástupcem jsem dospěli k závěru, že rozhodnutí, o kterém jsme byli písemně
vyrozuměni dopisem ze dne 22.10.2012, není, podle textu Vašeho sdělení, usnesením
předsednictva ČMKU a nemůžeme proti němu podat oficielní stížnost podle Stanov.
Pozastavení chovatelského servisu pro členy ČMKU Stanovy neznají. ČMKU nemůže
podle Stanov rozhodovat o tom, zda členské kluby jsou oprávněny vystavovat či
nevystavovat krycí listy. Rovněž výstavní řád ČMKU ani Stanovy nehovoří o povolování
výstav jednotlivým klubům, ale pouze o koordinaci termínů jejich uspořádání. I toto
ustanovení se týká pouze oblastních, krajských a národních výstav.
Nesouhlasíme rovněž s důvody, které vedly k výše popsanému rozhodnutí. Náš klub je
občanským sdružením a do jeho činnosti lze zasahovat pouze v rozsahu dle zákona č.83/1990
Sb. Přezkoumávat zákonnost rozhodnutí výboru, dozorčí rady nebo valné hromady může
pouze soud při dodržení podmínek uvedených v občanském soudním řádu. K podání žaloby u
soudu jsou legitimováni pouze členové občanského sdružení, a to ve lhůtě jednoho roku od
údajně nezákonného rozhodnutí. Pokud je nám známo, nebyla podána žádná žaloba na
nezákonnost
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jednání mimořádné valné hromady konané dne 16.1.2011. Materiály, které z této schůze
vzešly, jsou tedy závazné i v případě, že by vykazovaly nějaké chyby či nedostatky.
I přes uvedená stanoviska zastávám jako předseda výboru názor, že nejlepší cestou k
vyřešení současné situace je jednání a smírné vyřešení problému. Osobně jsem přivítal Váš
návrh k účasti na řádné valné hromadě KCHMPP ČR o.s. svolané na 24.11.2012, na které
jako hosté můžete sledovat průběh. Zejména chovatelé fen, u kterých probíhají v měsících
říjnu, listopadu a prosinci letošního roku termíny ke krytí (mnohdy poslední v jejich
reprodukčním období) se cítí být morálně i finančně poškozeni a jsou rozhodnuti domáhat se
náhrady škody. Situaci by uklidnila revokace Vašeho rozhodnutí – nevydávat v
uvedeném období nové krycí listy.
Očekávám Vaše stanovisko, se kterým seznámím celou členskou základnu našeho klubu.
Tento dopis považujte prosím i za pozvánku pro členy předsednictva ČMKU a členy
dozorčí rady ČMKU na valnou hromadu dne 24.11.2012. Prosím o sdělení, kdo se popř.
zúčastní. VH se bude konat 24.11.2012 v hotelu Svornost, Novozámecká 284, Praha 9 –
Dolní Počernice, prezentace v 9:00, zahájení v 9:30.
V této souvislosti pouze připomínám, že Váš orgán na 41.společném zasedání P ČMKU a
DR ČMKU dne 21.12.2010 pod bodem 2/11/10 zápisu odmítl náš požadavek, aby se zástupci
P ČMKU a DR ČMKU zúčastnili naší mimořádné valné hromady dne 16.1.2011 s tím, že její
průběh je pouze vnitřní záležitostí klubu.

V úctě
Z rozhodnutí výboru KCHMPP ČR o.s.
Jaroslav Rudolf - předseda
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