Směrnice č. 9 z roku 2012, kterou se upravují pravidla pro uznání
chovatelských klubů a výcvikových organizací provádějících svou činnost v rámci
ČMKU a navázání spolupráce s nimi
1)

Čl.1 Úvodní ustanovení
Tato směrnice upravuje postup při navázání spolupráce ČMKU s nově vzniklými
chovatelskými kluby a rovněž s nově vzniklými výcvikovými organizacemi psů (dále
společně jen „subjekty“), které chtějí vykonávat svoji činnost v rámci ČMKU, tj. jako
její členové nebo jako členové stávajících členů ČMKU a na jejím základě vystavovat
prostřednictví plemenné knihy ČMKU pro své členy průkazy původu nebo provádět
zápisy do PP nebo jeho přílohy či pracovní knížky (dále jen „činnost v rámci
ČMKU“).

2)

Účelem této směrnice je zajistit řádné plnění základních povinností ze strany ČMKU,
uvedených ve Stanovách ČMKU, a to zejména jejích odstavcích 2.3.c) a q), tj.
povinnost ČMKU garantovat pravost průkazů původů psů a zabezpečovat chov psů
jednotlivých plemen v souladu s předpisy FCI a zákony České republiky.

3)

Subjekty vznikají svobodným rozhodnutím zájemců o chov plemene nebo plemen
psů nebo o další činnosti (výcvik, výstavy atd.) se zaměřením na zájmovou činnost,
s ohledem na cílevědomé vedení chovu psů, na zdraví, povahu a exteriér plemen,
přijetím stanov a registrací dle Zákona č. 83/90 Sb. O sdružování občanů.

4)

Rozhodnutí o spolupráci se subjektem je v pravomoci předsednictva ČMKU (dále jen
„P ČMKU“) jako orgánu ČMKU, který rozhoduje o prozatímním členství v ČMKŮ
podle odstavce 3.4. Stanov ČMKU.

5)

Rozhodnutí P ČMKU podle této směrnice není rozhodnutím o přijetí za člena ČMKU.

Čl.2 Projednávání žádostí
P ČMKU je povinno projednat písemné žádosti o uznání subjektu a navázání spolupráce s ním,
které mu budou řádně doručeny doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně, budou splňovat
podmínky uvedené v Čl. 2, bod 1) a 2) a budou obsahovat dále uvedené náležitosti a přílohy.
1) Chovatelské kluby:
a) na úrovni ČMKU nemá dané plemeno svůj specializovaný klub (pozn.: specializovaným
klubem se rozumí chovatelský klub pro jedno plemeno nebo skupinu příbuzných plemen).
b) bude dodržen bod II/k schválený V. valnou hromadou ČMKU dne 20. února 1999
K žádosti musí být doloženo:
a)
stanovy klubu (schválené MV a č. registrace) a IČO.
b)
normativy klubu, které musí být v souladu se Zákonem na ochranu zvířat a řády ČMKU
c)
jmenný seznam členů klubu (s ohledem na dodržení Zákona 101/2000)
d)
minimální počet členů klubu musí být stejný nebo větší než ½ posledního klíče pro
určení počtu delegátů, který stanovila valná hromada ČMKU

e)

počet chovných jedinců plemene v majetku členů nově vzniklého chovatelského klubu
musí být minimálně 51% jedinců mladších osmi let přeregistrovaných plemennou knihou
jako chovní, nejméně však 50 jedinců.

2) Výcvikové organizace
a) na úrovni ČMKU není daný typ výcviku zastřešen
b) směrnice se nevztahuje na základní organizace řádných členů ČMKU
K žádosti musí být doloženo:
a) stanovy výcvikové organizace (schválené MV a č. registrace) a IČO
b) normativy výcvikové organizace (zkušební řád, řád pro jmenování rozhodčích), které musí
být v souladu se Zákonem na ochranu zvířat a řády ČMKU
c) jmenný seznam členů výcvikové organizace (s ohledem na dodržení Zákona 101/2000)
d) členská základna výcvikové organizace musí mít nejméně 300 řádných členů.
3) Členství v ČMKU
V případě, že nově vzniklý subjekt nežádá o prozatímní členství přímo v ČMKU, ale žádá o
členství v některém z členských subjektů ČMKU, žádost podle této směrnice podává v tomto
případě takový členský subjekt a tato žádost musí obsahovat náležitosti a přílohy,
vyjmenované v článku 2, odst. 1 a 2 této směrnice.

Čl.3

Ukončení spolupráce

a) na vlastní žádost subjektu
b) pokud subjekt opakovaně nebo hrubě porušuje předpisy ČMKU nebo FCI
c) pokud subjekt přestane prokazatelně vykonávat svoji činnost

1)

Čl.4 Závěrečná ustanovení
Dnem vstoupení směrnice v platnost se ruší metodika P ČMKU dávající pravidla pro uznání
nových chovatelských klubů ze dne 19.10.2006 a usnesení P ČMKU 72/01/09 z 6.1.2009.

Schváleno P ČMKU dne 23. 2. 2012 s platností od 15. 3. 2012

