
Klub chovatelů maďarských a hrubosrstých ohařů, z.s. 

k rukám jednatelky klubu pí Ing. Zuzany Veselé 

273 01 Kamenné Žehrovice 37 

                           V Praze dne 15. prosince 2022 

 

Stížnost na činnost plemenné knihy ČMKJ 

 

 

Vážená paní jednatelko, 

 

předsednictvo Českomoravské kynologické jednoty (P ČMKJ) se na svém jednání 

konaném dne 7. prosince 2022 zabývalo stížností Klubu chovatelů maďarských a 

hrubosrstých ohařů na činnost plemenné knihy, kterou zabezpečuje Českomoravská 

kynologická jednota. Velmi nás mrzí, že dochází k problémům, na které si stěžujete. 

Jen pro vysvětlení. 

 

Nejen naše pracoviště plemenné knihy, ale i pracoviště zabezpečované Českým 

kynologickým svazem a Českomoravskou kynologickou unií se potýkají s velkým 

nárůstem agendy související s chovatelským servisem poskytovaným členům i 

nečlenům chovatelských klubů. Zatím se nejeví rozumné nabírat další pracovníky. 

Zapracování pracovníka trvá delší dobu a očekává se, že v dohledné době dojde ke 

snížení počtu zápisů do plemenné knihy a s tím i dalších souvisejících činností. V 

průběhu roku došlo ke změně personálu plemenné knihy, které rychlost vyřizování 

agendy zpomalilo. Připomenout je třeba, že velmi často dochází k potížím v 

souvislosti s neúplností zaslaných podkladů. Plemenná kniha pak musí vyžadovat 

opravy nebo doplnění, což celou agendu opět velmi zdržuje. 

 

To vše ale neznamená, že by P ČMKJ považovalo stávající situaci za vyhovující, 

požadavkům uvedeným v dopise ale nelze z praktických důvodů vyhovět. Smlouva s 

vaším klubem byla uzavřena v roce 2008 a nárokům na chovatelský servis ze strany 

plemenné knihy již neodpovídá.  

 

P ČMKJ se záměrem zlepšit stávající situaci přijalo několik opatření. Jedná se o tyto: 

- pokud dojde k chybě ve vystavených dokumentech vinou plemenné knihy, nemohou 

být opravy znovu účtovány. Pokud by k tomu došlo, bude platba vrácena. Je-li ale 

chyba na straně chovatele, je účtování servisu oprávněné. 

- pro vrhy narozené po 1.1.2023 byl schválen nový postup při vydávání čísel zápisu. O 

změně a postupu budou informováni všichni zástupci chovatelských klubů 

- smlouvy s chovatelskými kluby byly uzavírány před delší dobou, v současnosti 

nejsou aktuální a je třeba je novelizovat. Návrh nového znění smlouvy bude rozeslán 

klubům k připomínkování. 

V neposlední řadě došlo i ke změnám v technickém zabezpečení, které rovněž přispějí 

ke zlepšení stávající situace.  

 

Z pověření P ČMKJ s pozdravem 

                                                                                                  Vladimíra Tichá 


