
Zápis z mimořádné čl. schůze KCHČaN 
konané v motorestu Rohlenka dne 25.05.2013 

 
1. Volba komisí: 
     a) Mandátová: p.Horák, Ing. Lukáš Vintr, pí. Dobrá 
     b) Návrhová: Ing. Daněk, Mgr. Veselá, pí. Grabcová 
 
2. Prezidentka klubu seznámila přítomné s důvodem svolání MČS, kterým je neshoda v přístupu  při  
    posuzování jedinců v majetku členů KCHČaN, kteří byli uchovněni v CHKČR o.s. Zástupci  
    tohoto klubu upozornili naše představitele, že požadavek na předkládání bonitační karty a povinné  
   chovné přehlídky takového jedince je ze strany  KCHČaN neoprávněný. Za tímto účelem bylo 
   svoláno předsednictvo ČMKU, které dne 18.04.2013 vydalo rozhodnutí, ve kterém byl vysloven  
   zákaz vyžadování povinné chovné přehlídky. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání, ke  
   kterému vydala stanovisko dozorčí rada ČMKU, ve kterém se říká, že vyžadování povinné chovné 
   přehlídky není v rozporu s žádnou normou ČMKU, je-li uchovněný jedinec v CHKČR o.s. v  
   majetku člena KCHČaN. K tomuto bodu se rozpoutala cca čtyřhodinová diskuze v jejímž závěru  
   prezidentka klubu KCHČaN navrhla hlasování o důvěře jednotlivých členů výboru. Na tento návrh 
   však nikdo z přítomných nereagoval a hlasování se neuskutečnilo. V závěru MČS bylo přijato 
   následující usnesení: 
 
Usnesení z mimořádné členské schůze (MČS) KCHČaN ze dne 25.05.2013: 
 
a) MČS zrušila povinnost chovných přehlídek jedinců, kteří byli uchovněni v CHKČR o.s.  
      Nadále však platí zápisní řád bod 6.2. (KCHČaN nebude takto uchovněné jedince  
       zastřešovat). 
b) Pro splnění podmínek chovu jedinců uchovněných mimo KCHČaN je třeba doložit oboustrannou 

kopii průkazu původu zvířete s přeregistrací ČMKU. 
c) Pro jednání se zástupci CHKČR o.s. dává MČS vyjednávačům za KCHČaN následující mandát: 

• Pro uchovnění vyžadovat min. jednu výstavu CAC nebo vyšší v ČR 
• Provádět posuzování jedinců do chovu v 10 měsících věku zvířete (ustoupit možno na 9 

měsíců) 
• Zápis do PP vč.svodového kódu 
• Chovnost zvířete umožnit od ukončeného 14. měsíce jeho věku 

d) MČS pověřila k jednání se zástupci CHKČR o.s. o minimálních chovatelských podmínkách za  
      přítomnosti ČMKU pí. Tvrzovou, pí. Vintrovou a pí. Minarčíkovou. 
 
 
Motorest Rohlenka 25.05.2013 
 
 
 
...............................................               .....................................................        ...................................... 
    pí. Grabcová  v.r.                                       Mgr. Veselá v.r.                                    Ing. Daněk v.r. 
 


