Zápis UOK září 2013
Dále tajemník J. Vilhelm informoval o kárném řízení u př. Bc. M. Melcra, chovatele
moravských bílých hnědookých králíků. Důvodem byla nesrovnalost v rodokmenech a
připouštěcích potvrzení jeho králíků na kterou upozornili předseda ÚV ČSCH př. M. Kotyza
s tajemníkem J. Vilhelmem, kteří provedli kontrolu jeho podkladů 3 roky zpět a zjistili
formální chyby v generacích předků. Na základě toho mateřská ZO ČSCH Kolín s př.
Melcrem ústně zahájila kárné řízení a byla u něj provedena kontrola ze ZO Kolín (ta
neshledala zásadní nedostatky a uvolnila provádění registrace). Po delší diskuzi členové ÚOK
CHK konstatovali, že pokud měl př. Melcr formální chyby v tiskopisech, tak ÚOK CHK
nechápe, proč na toto nepřišli místní registrátor ZO Kolín a posléze klubový registrátor
KCHK moravských bílých hnědookých. Zde je př. Melcr členem a tito registrátoři
dokumenty kontrolovali než se poslaly na Sekretariát ČSCH př. Vilhelmovi k vytištění
speciálních rodokmenů králíků v genových zdrojích. MVDr. M. Martinec (genové zdroje v
ÚOK) a P. Sirotek uvedli, že předseda ÚV ČSCH, nemá právo řešit odborné záležitosti
(kontrolovat podklady do CPK a hodnotit je) – i když na žádost tajemníka komise, což ovšem
při dalším následném jednání respektuje. Dále, registrační řád ukládá oběma registrátorům
zkontrolovat náležitosti na rodokmenech a připouštěcích potvrzeních a v případě pochybností
jim doklady vrátit k přepracování. Tak se v tomto případě nestalo a ZO Kolín se hned
rozhodla pro formu kárného řízení vůči chovateli, přestože povinnosti neplnil zejména
registrátor ZO. Také bylo podotknuto, že kárné řízení musí být zahájeno pouze písemně,
nikoliv ústně. Definitivním stanoviskem ÚOK CHK
k tomuto případu je, že:
- z formálního hlediska byl konstatován omyl při vypisování připouštěcích potvrzeních;
rodokmeny v genových zdrojích, již mají správné řazení,
- doporučuje oběma registrátorům ZO ČSCH Kolín a KCHK Mbh důslednější kontrolu
dokladů,
- chovatel př. M. Melcr dosud plnil všechny povinnosti člena, má splněny povinnosti
chovatele králíků Mbh ve vztahu k Centrální plemenné knize králíků, včetně aktivní účasti
na vrcholných výstavách a reprezentace Mbh,
- všechna jednání orgánů ČSCH od ZO po předsedu ÚV ČSCH musí být vedena v souladu se
svazovými předpisy,
- mezilidské vztahy v ZO ČSCH Kolín nejsou v kompetenci ÚOK CHK a nemůže je řešit.
Hlasování: všichni pro
Usnesení K 13/3/5/2: ÚOK bere informaci na vědomí a k situaci zaujala výše uvedené
definitivní stanovisko, a zejména požaduje respektování odborných kompetencí. Odpověd
na dopis př. Melcra, včetně na vědomí pro KCHK Mbh a ZO Kolín odešle po projednání s
dr. Martincem tajemník komise.

