Klub Chovatelů jagdteriérů v Čechách o.s.
Březina 102, 338 24 Břasy 1
IČO: 70886776
www.jagdterrierclub.net
___________________________________________________________________________

Stručné poznatky ze Setkání chovatelských klubů, Praha 24.3.2018

















Setkání zahájil pozdravem a svou zprávou předseda ČMKU MVDr. Široký
Přednesl zprávu o činnosti ČMKU za rok 2017, kdy bylo výročí 25 let od založení ČMKU (5.12.1992)
Popovídal o stručném historickém vývoji a založení ČMKU
Provedl prezentaci pracovišť ČMKU včetně představení všech komisí a zaměstnanců na jednotlivých
úsecích
Informoval o aktuálním stavu financích v ČMKU
V roce 2017vrátila ČMKU chovatelským klubů částku 640 000,- Kč ze zisku Duocacib Brno
Informoval o zasedání předsednictva FCI, které se uskutečnilo v Praze
Světová výstava WDS byla přidělena ČR v roce 2021
Do vědecké komise FCI byla zvolena zástupkyně ČR Ing. Veronika Chrpová Kučerová
Informace o problematice GDPR - nařízení EU o ochraně osobních údajů - účinné od 25. 5. 2018.
ČMKU bude měnit smlouvy s chovatelskými kluby. Další dotazy zodpoví p. Jarošová - sekretariát
ČMKU
Paní Tichá probrala nejen změny v kynologických předpisech
1. Novela veterinárního zákona v hlášení více jak 5 fen ve věku nad 12 měsíců včetně výjimek
2. Od 1. 1. 2020 smí veterinář očkovat psa proti vzteklině, pouze pokud bude označen čipem
3. GDPR: ČMKJ je pouze servisní organizací a nemůže poskytnout metodiku pro chovatelské kluby
4. Jeden „cizí“ vrh na chovatelskou stanici: písemná smlouva o převodu práva chovu - včetně
finančního vyrovnání.
5. Smlouva pro poskytnutí chovatelských služeb, umožňuje chov nečlenům klubu, základní cena je
pro všechny, případná sleva pro členy klubu za členství
6. Problematika uznávání zahraničních zkoušek z výkonu můžeme rozdělit na 3 oblasti:
Chov a klub - lze uznat dle interních předpisů klubu
Certifikát do pracovních tříd - uznává se, pouze může být požadován popis disciplíny
Výkon práva myslivosti v ČR - dle platného zákona nelze toto uznat
7. Byl vydán metodický pokyn pro měření kohoutkové výšky 55 cm pro účely zkoušek z výkonu
Zprávu dozorčí rady za období 2017/2018 přednesl její předseda p. Krinke.
1. Počet podaných stížností k DR v roce 2017 - 33, v roce 2018 - 4
2. Stížnosti jsou zejména na porušování normativů chov. Klubů, ČMKU i FCI, jsou podávány jak
ze strany klubů, tak i od majitelů psů i od funkcionářů
3. Informoval o provedené finanční kontrole účetních dokladů
Jako další bod byla přednáška MVDr. Milana Snášila CSc. O problematice DKK a DLK
Další bod byla prezentace programu Dogoffice, systém umožňuje klubům online přihlašování na
klubové výstavy za symbolickou cenu 1,- Kč za psa.
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