Zápis č. 17
ze zasedání P ČMKU dne 21. 08. 2008
zasedací místnost ČMKU

Přítomni:
DR:
Za DaCK:
Omluveni:

MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, J. Kudrnáčová, ing. R. Lysák,
I. Nováková, B. Uchytil,M.Kašpar
Milan Krinke, ing. Radim Fiala
MVDr. S. Chrpa
tisková mluvčí Bc. V. Tichá, za EK V. Panuška

Program:
1. Kontrola zápisu z minulého jednání
2. Zprávy odborných komisí ČMKU
3. Projednání činnosti komise ekonomické a dostihové
4. Došlá pošta
5. Různé
6. Diskuze a závěr
Informace o chystaném zákoně o bojových plemenech
Na základě předběžného jednání předsedy s poslancem a členem DR ing. Radimem Fialou se Ing. Radim Fiala dostavil
na jednání P ČMKU, aby seznámil P ČMKU se stavem zákona o bojových plemenech v poslanecké sněmovně.
Úkolem pro P ČMKU je vypracovat jednoznačné stanovisko.
Zodpovídá: MVDr. L. Široký, Bc. Vladimíra Tichá
1) Kontrola zápisu z minulého jednání
2/3/07
Webová prezentace – úkol trvá, byla spuštěna nová verze administrace a anglická část stránek, čeká
se na německý překlad.
Zodpovídá: I. Nováková
11/5/07
Programové vybavení - I. Nováková informovala o stavu analýzy SW: 1. část připravena k podpisu,
spuštěná betaverze.I. Nováková navrhuje domluvit schůzku k projednání 2. části analýzy (výstavy).
Přetrvává problém s převodem dat ze stávajícího programu do nového systému – fa. Merz dodá nabídku na převod.
Je třeba, aby S. Novák (SNdata) obdržel od ČKS a ČMKJ požadavek na předání a další předávání dat ČMKU. I.
Nováková navrhuje svolat schůzku se zástupci ČKS a ČMKJ p. Šiškou a p. Dvořákovou, aby ČMKU mohla podat dílčím
plemenným knihám komplexní informace o novém SW.
12/5/07

Kontrola aktivity rozhodčích – výsledek je součástí zápisu z KR, úkol ukončen.

6/2/08

Směrnice řízení dokumentů – uvedena do praxe, úkol ukončen.

7/2/08

Spisová a skartační služba – uvedena do praxe, v září proběhne kontrola stavu agendy.
Zodpovídá: I. Nováková

16/2/08
Žádost o převod CHS (J. Podzemská): Vzhledem k tomu, že Antonín Podzemský požádal o novou CHS,
tato žádost o převod se ruší. Žadatel bude informován.
Zodpovídá: Sekretariát
19/3/08
Šampion šampionů: MVDr. L. Široký informoval o dalších dojednaných sponzorech a jimi
poskytnutých sponzorských darech.
Všichni zahraniční rozhodčí potvrdili účast na této prestižní akci.
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20/3/08
Top Dog: Průběžné výsledky budou zveřejněny v časopise Pes přítel člověka 10/08 a dále budou
umístěny na stránky ČMKU. Z 10 nejúspěšnějších jedinců bude vybrán účastník Eukanuba World Dog Show. O
účastníkovi rozhodne EWDS.
Zodpovídá: MVDr. L. Široký
1/4/08
Certifikát DKK – MVDr. L. Široký informoval o jednání s KVL. KVL akceptovala navržený formulář
ČMKU (FCI), který bude volně k dispozici na webu ČMKU i KVL.
Zodpovídá: MVDr. L. Široký
11/4/08
Zdůvodnění od klubu Novofundlandský klub ČR, proč byla bonitována fena Aranka z Kazničovské
hůrky (NF), přestože už měla bonitaci a přeregistraci splněnou u klubu Novofundlandský pes č. 1036. Došlo vyjádření
od klubu Novofundlandský klub ČR.
MVDr. L. Široký a ing. R. Lysák se setkali s J. Jandou na neformální schůzce, která byla v písemné odpovědi
prezentována jako oficiální jednání. Od tohoto se MVDr. L. Široký i ing. R. Lysák důrazně distancují. P ČMKU
zkonstatovalo, že umožnění bonitace, která neměla žádný vliv na předchozí řádné uchovnění feny, nebylo v rozporu
s řády.
5/5/08
Chov pro nečleny klubů - ÚOHS neschválil termín 31.12.2009 pro kompletní vyřešení servisu pro
nečleny klubů. Kluby, které na výzvu ČMKU nereagovaly a kluby, které chov nečlenům neumožňují, budou znovu
osloveny. P ČMKU na základě vyjádření ÚOHS mění Zápisní řád článek I., bod 3) původní znění: *V přechodném
období do 31. 12. 2009 platí původní znění řádu… na: * V přechodném období do 30.4.2009 platí původní znění
řádu…
Informace ÚOHS podá do 30.8. 2008 sekretariát
8/5/08
Stížnost na týrání zvířat v chovatelské stanici - došlo oficiální stanovisko KVS, který neshledal
v prověřované chovatelské stanici závady.
Úkol ukončen.
2/6/08
Standardy národních plemen – pro prezentaci českých národních plemen budou vyzvány příslušné
chovatelské kluby, aby dodaly fotografický materiál k plemeni.
Zajistí: Sekretariát
4/6/08
P ČMKU se zabývalo dopisem Novofundland klubu ČR, stejně jako dopisem z Klubu novofundlandský
pes. Návrhy na nové chovné podmínky společné pro oba kluby (nedohoda). P ČMKU konstatuje, že při nedohodě o
nových chovných podmínkách platí společná dohoda z 13.11.1999.
Na vědomí: Oba kluby, zajistí: Sekretariát
V návaznosti na následný průběh projednávání výše uvedené problematiky chovatelských klubů č. 1036 a 2016 po
společné schůzce zástupců klubů a členů P ČMKU dne 21.2.2008 J. Kudrnáčová požádala o zproštění tohoto úkolu.
6/6/08
Klub chovatelů českých fousků – protest proti jednání člena VDH Verein Deutsch Stichelhaar e. V
(DST). Byl odeslán dopis na VDH, zatím bez odpovědi.
Úkol trvá.
7/6/08
Dotaz Klubu chovatelů málopočetných plemen psů v ČR, zda plemena katalánský ovčák, airský
ovčák (cao de Serra de Aires) a maremmansko-abruzský pastevecký pes jsou přidělená také Klubu pyrenejských
plemen (který je prezentuje na svých internetových stránkách). KCHMPP již bylo odpovězeno, vznesl nový dotaz,
odpověď bude upřesněna. Úkol ukončen.
Zodpovídá: Sekretariát
8/6/08
Alaskan Malamute klub ČR - nedodržování jednotných chovatelských podmínek. Vyřízeno
korespondenčně, úkol ukončen.
9/6/08
Je součástí informace z DaCK a došlé pošty.
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Světová výstava psů Stockholm – MVDr. L. Široký podal zprávu, příloha 1
Evropská výstava Budapešť 3-5. 10. 2008 – MVDr. L. Široký navrhuje, aby se EV zúčastnili: M. Václavík, ing. R. Lysák,
I. Nováková, J. Kudrnáčová.
A. Karban navrhuje, aby jel pouze M. Václavík.
Vzhledem k tomu, že někteří navržení členové P ČMKU jedou na tuto akci jako vystavovatelé, předseda navrhuje toto
složení: M. Václavík, M. Kašpar, J. Kudrnáčová
Pro:
M. Kašpar, ing. J. Kubeš, MVDr. L. Široký, M. Václavík, ing. R. Lysák, B. Uchytil, J. Kudrnáčová
Proti: A. Karban
Při hlasování nepřítomna: I. Nováková
Evropská výstava 2012
MVDr. L. Široký z pověření P ČMKU navrhl ČR jako pořadatele Evropské výstavy v r. 2012. Prezentace proběhne na
zasedání Evropské sekce FCI při Evropské výstavě v Budapešti dne 6. 10. 2008. Kandidatura ČR bude následně
projednána na tomto zasedání. Prezentaci v AJ a NJ povedou p. Kristina Vaníčková a Renata Hovorková, prezentace
bude k dispozici k nahlédnutí pro P ČMKU.
P ČMKU kandidaturu na Evropskou výstavu 2012 jednohlasně schvaluje
Pověření na výstavy: Pověření budou rozeslána, vyjma MVP v Litoměřicích.
Projednání případu MVP v Litoměřicích – Pro neuhrazení předepsaných poplatků ve stanoveném termínu P ČMKU
rozhodlo zatím nepověřovat KJ ČR pořádáním této výstavy v r. 2009
Pro:
M. Kašpar, ing. J. Kubeš, MVDr. L. Široký, M. Václavík, ing. R. Lysák, B. Uchytil, J. Kudrnáčová
Zdrželi se:
A. Karban, I. Nováková
Na příští jednání budou pozváni k podání vysvětlení: Zástupce KJ ČR Libuše Ubrová, ředitel MVP Litoměřice Josef
Němec a předseda klubu KJ ČR v Litoměřicích. Případné pověření bude možné udělit v závislosti na výsledku tohoto
jednání.
Odsouhlaseno jednohlasně.
Z dozorčí rady:
Normativy klubů – kluby, které nereagují na výzvy k dodání normativů, nebudou pověřeny pořádáním výstav v 2009,
zpracuje DR do příštího zasedání VK
Fungování sekretariátu:
Plemenná kniha pracuje bez skluzů v souladu s uzavřenými smlouvami.
Sankční poplatky: P ČMKU mění formulaci „sankce“ na „proplacení vícenákladů“. Stanovená částka vychází z ceníků
PK, které jsou součástí smluv s kluby.
Dotaz Klubu chovatelů málopočetných plemen psů v ČR na způsob prokazování – evidentní nedostatky, které je
povinen zkontrolovat poradce chovu, jsou jmenovitě uvedeny v zaslaných podmínkách.
Mzdová směrnice – úkol trvá.
DR žádá předložení rozpočtu MVP v Brně na 2009 do konce září.
2) Zprávy z odborných komisí
Zápis z KR - příloha 2
Přezkoušení neaktivních rozhodčích – uskuteční se po novém roce dle nového VŘ.
ad 3) P ČMKU dočasně pozastavuje MVDr. O. Petříkové činnost rozhodčí.
Dodatek k řádu pro jmenování rozhodčích – Rozhodčím v ČR je zakázáno posuzovat psy s kupírovanýma ušima.
Dodatek bude doplněn k řádu. Schváleno jednohlasně.
Zodpovídá: M. Václavík a sekretariát
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ad 7)

Žádost Bc. Veroniky Kučerové Chrpové o umožnění posuzování Junior Handlingu KR konstatuje, že jako rozhodčí ještě nemá potřebnou praxi v posuzování. Kladné vyřízení žádosti
nedoporučuje.

Protinávrh I. Novákové, aby Bc. V. Kučerové Chrpové bylo umožněno posuzovat JH:
Pro: I. Nováková, M. Kašpar, ing. J. Kubeš, MVDr. L. Široký, ing. R. Lysák
Proti: M. Václavík
Zdrželi se: J. Kudrnáčová, A. Karban, B. Uchytil
Protinávrh I. Novákové byl přijat, Bc. V. Kučerová Chrpová se může zúčastnit příštího školení rozhodčích na JH.
ad 11) Žádosti o vyjímky:
Lenka Frnčová: přidělení skupiny V. při splnění menšího počtu plemen než stanovuje řád.
KR nedoporučuje z důvodu nesplnění podmínek řádu.
Klub chovatelů grifonků a brabantíků žádá o udělení výjimky, aby Jakubu Kadlecovi bylo umožněno začínat
na 3 plemena najednou (plemena se mezi sebou kříží a ve vrzích se rodí 3 plemena)
KR doporučuje P ČMKU ke schválení.
Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů a ČMKJ žádá o výjimku na rozšíření na pudlpoiter,
slovenský hrubosrstý ohař, německý ohař drátosrstý formou jediné hospitace pro Ing. Leoše Jančíka
KR souhlasí s udělením výjimky pro rozšíření formou jedné hospitace na plemena slovenský hrubosrstý ohař,
pudlpointer, německý ohař drátosrstý.
ing. Leoš Jančík – P ČMKU souhlasí s udělením výjimky včetně vystavení hospitačních listů pro vyjmenovaná
plemena před složením zkoušky na již splněná plemena.
Návrh MVDr. L. Širokého hlasovat o bodu 11) en bloc:
Pro:
A. Karban, M. Kašpar, ing. J. Kubeš, MVDr. L. Široký, M. Václavík, ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, B. Uchytil
Proti: I. Nováková
Protinávrh I. Novákové: Hlasovat o každé položce bodu 11) zvlášť:
Pro:
I. Nováková, ing. R. Lysák
Proti: M. Kašpar, ing. J. Kubeš, MVDr. L. Široký, M. Václavík, J. Kudrnáčová, B. Uchytil
Zdržel se: A. Karban
Návrh I. Novákové:
Prošetřit v souvislosti s tímto bodem usnesení P ČMKU 69/09/07
Pro:
I. Nováková, A. Karban
Proti: M. Kašpar, ing. J. Kubeš, MVDr. L. Široký, M. Václavík, ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, B. Uchytil
ad 13) Schválen en bloc
Pro:
Ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová, A. Karban, M. Kašpar, ing. J. Kubeš, MVDr. L. Široký, M. Václavík, B. Uchytil
Zdržela se: I. Nováková
Jan Horvath: stížnost na rozhodčí Hanu Spalovou z důvodu vystavování psa rakouské majitelky na
mezinárodní výstavě v Bratislavě, pes získal titul Vítěz plemene
KR doporučuje P ČMKU dočasné pozastavení činnosti paní Haně Spalové z důvodu porušení Výstavního řádu.
Hana Spalová bude pozvána na příští jednání KR.
P ČMKU dočasně pozastavuje Haně Spalové činnost rozhodčí.
Vítězslav Syrový: stížnost na rozhodčí Věru Dvořákovou, která na MVP v Brně 28.06.2008 posuzovala
plemeno Stabyhoun, na které neměla aprobaci.
Rozhodčí Věra Dvořáková zaslala KR omluvný dopis, kde přiznává svou chybu a žádá o prominutí tohoto
přestupku. Dopis je přílohou k zápisu.
KR omluvu akceptuje, navrhuje P ČMKU vyslovit napomenutí.
P ČMKU souhlasí.
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I. Nováková navrhuje, aby byl okamžitě zrušen trest (zákaz činnosti do konce roku 2009) pro rozhodčí pí.
Schwippelovou a byl přehodnocen na napomenutí, tedy stejně, jako je tomu v případě stejného provinění u
pí. Dvořákové.
Pro:
I. Nováková, A. Karban
Zdržel se: Ing. R. Lysák, J. Kudrnáčová
Proti: M. Kašpar, ing. J. Kubeš, MVDr. L. Široký, M. Václavík, B. Uchytil
Ostatní body P ČMKU bere na vědomí a schvaluje.
P ČMKU požaduje na příští jednání předložení všech rozhodčích, kteří splňují podmínky přijetí mezi univerzální
rozhodčí podle nového řádu pro jmenování rozhodčích FCI.
Zodpovídá: Sekretariát
Zápis z VK – příloha 3
P ČMKU bere na vědomí a schvaluje.
ad 4) Na základě Vyjádření krajské veterinární správy pro Ústecký kraj k výstavě BoxerKlubu ČR konané 21. 6. 08
(podrobné znění v příloze 3) P ČMKU schvaluje zákaz všech výstav Boxer klubu se zadáváním CAC v roce 2009.
Zároveň zamítá účast zahraničních rozhodčích na veškerých klubových akcích tohoto klubu v r. 2009.
ad 6) Neoprávněnému zařazení psa do třídy neodpovídající jeho věku - P ČMKU souhlasí s odebráním CAC psovi
chow chow Avgit Cirkon for Husarůvka, který čekatelství obdržel po zařazení do třídy neodpovídající jeho věku
(Jubilejní klubová výstava konaná 20. 10. 2007 ve Vysoké nad Labem).

3) Projednání komise ekonomické a dostihové
Ekonomická komise:
Pozván p. Panuška, omluven. Předseda iniciuje zasedání EK po zaúčtování DPH (tj. nejpozději do 25.9.2008).
Výsledky kvartálu budou rozeslány EK a I. Novákové. P. Panuška bude pozván na další zasedání P ČMKU v říjnu.
Členové P ČMKU připraví své dotazy a připomínky na p. Bauerovou a EK.Z předložených rozborů nákladů a výnosů
nejsou patrné výdaje spojené s výstavou 2009 – nutno vyčlenit a sledovat na samostatném středisku, případně
zpřesnit v účetní osnově.
Středisko Výstava 2009 je třeba zahrnout do rozpočtu.
Dostihová a coursingová komise:
Na jednání se dostavil pozvaný předseda DaCK MVDr. S. Chrpa. MVDr. S. Chrpa informoval o stavu navrhovaného
Dostihového řádu – řád je stále v rozpracování, DaCK projednává zapracování došlých připomínek, řád musí být
schválen ÚKOZ.
DaCK není proti účasti nechrtích plemen na coursinzích, pouze navrhuje vyjmout tato plemena z mezinárodních
dostihů. Navrhuje, aby tyto akce pro nechrtí plemena organizovaly přímo kluby pro coursing za jimi stanovených
podmínek.
DaCK navrhuje odvolat z důvodu restrukturalizace DaCK p. Kateřinu Jeřábkovou a přijmout jako zástupce pro
coursing p. Víta Paška. P ČMKU souhlasí.
Minimálně na 1 dostihu v roce je nutné provést odběr pro dopingovou kontrolu.
ME v dostizích chrtů – MVDr. S. Chrpa informoval o stavu plánovaného dostihového ME v termínu 25. -26.7.2009.
ME zajišťuje MVDr. Vodička. DaCK požádá oficiálně ČMKU o zastřešení této akce.
Sekretariát požádá DaCK o protokoly ke zkouškám rozhodčích, které je povinna dodat dle usnesení P ČMKU
10/03/08.
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4) Došlá pošta
ad VŘ – připomínky ČKS
Velká cena národních plemen – povinná na NV a MV, účast platí podle usnesení 09/03/08 (viz bod
1/1/08) P ČMKU, tj. CAJC, Nejlepší veterán, BOB
9/6/08
Petice za zrušení Národního dostihového a coursingového řádu – P ČMKU bere na vědomí včetně
odeslané odpovědi. Tato problematika je součástí informace z DaCK.
10/6/08
Dotaz ČKS, zda je možné uchovnit kupírované psy, kteří byli v rozporu se zákonem prezentováni na
chovné přehlídce.
P ČMKU konstatuje, že vzhledem k tomu, že účast kupírovaných psů není na veřejných akcích dovolena a rozhodčí
v ČR nesmí posoudit psy s kupírovanýma ušima, není možné takto posouzené jedince přeregistrovat plemennou
knihou a dále akceptovat v chovu.
Schváleno jednohlasně.
Zodpovídá: Sekretariát
15/2/08
2. žádost Chihuahua klubu ČR o.s. o přijetí za člena ČMKU - P ČMKU trvá na svém původním
rozhodnutí a přijetí tohoto klubu zamítá.
1/8/08
Dotaz na postup klubu v případě, že došlo k porušení vyhlášky 192/2004 (nakrytí feny před
stanoveným věkem)
P ČMKU rozhodlo, že PP vzhledem k porušení zákona nemohou být tyto PP pro japan-chiny vydány. O této
skutečnosti bude informován příslušný klub i chovatel.
Zodpovídá: Sekretariát
2/8/08
Žádost o zastřešení plemene Redbone Coonhound neuznaného FCI - P ČMKU souhlasí a dle
předběžné dohody majitelů doporučuje zastřešit plemeno v Klubu chovatelů honičů.
3/8/08
Žádost o informaci ohledně udělení titulu ICH na základě splněné zkoušky ZPU2 - P ČMKU tímto
opravuje Závazné pokyny pro zařazování psů neloveckých plemen do pracovních tříd bod 6c), poslední odrážka,
takto:
u akcí dle národního zkušebního řádu u zkoušek uvedených v bodě 3 a) a 3 b) a vyšších získání minimálně 70%
z celkově dosažitelných bodů v oddílech A i B a 80% z celkově dosažitelných bodů v oddíle C.
Zdůvodnění: Zkoušky podle zkušebních řádů KJ ČR nepatří mezi zkoušky Národního zkušebního řádu, jak požaduje
FCI.
Žadatelka bude informována.
Zodpovídá: Sekretariát
A. Karban připraví k projednání do příštího zasedání PČMKU návrh směrnice pro zařazování psů nepracovních
plemen do pracovních tříd:
Zodpovídá A. Karban
4/8/08
Žádost Klubu pinčů ČR se sídlem v Brně o zařazení plemene opičí pinč. Toto plemeno je
v současnosti řádně zastřešeno KCHMPP. Budou osloveni majitelé importovaných opičích pinčů se žádostí o
vyjádření k možnostem zařazení do klubů.
Zodpovídá: Sekretariát
5/8/08
Žádost o příspěvek na cestu delegáta na zasedání Komise pro pasení FCI - P ČMKU souhlasí s
vyplacením příspěvku ve standardní výši. Sekretariát vyžádá písemnou zprávu ze služební cesty. Zprávy o služebních
cestách FCI je nutné dodat do 1 měsíce po konání cesty.
6/8/08
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Žádost o příspěvek na cestu delegáta na zasedání Komise pro pracovní plemena FCI - P ČMKU
souhlasí s vyplacením příspěvku ve standardní výši. Sekretariát vyžádá písemnou zprávu ze služební
cesty. Zprávy o služebních cestách FCI je nutné dodat do 1 měsíce po konání cesty.

7/8/08
8/8/08
vědomí.
9 /8/08
10/8/08

Stížnost na neoprávněné posuzování - je součástí zápisu z KR, P ČMKU bere na vědomí.
Stížnost Klubu chovatelů kníračů na přesun skupin MV ČB - je součástí zápisu z VK, P ČMKU bere na
Stížnost na zmírnění podmínek zápisů do PP – bude řešit RPK, P ČMKU bere na vědomí.
Žádost o udělení dostihů se zadáváním CACT, CACIL – předáno DaCK ke kompletnímu zpracování.

17:00 z jednání se omluvil M. Kašpar
11/8/08
Stížnost Boxer klubu ČR na A. Karbana – návrh na vyloučení z jednání P ČMKU při věcech týkajících
se Boxer klubu ČR.
P ČMKU konstatuje, že A. Karban byl řádně zvolen VIII. VH ČMKU a je zodpovědný za svou činnost valné hromadě
ČMKU. Je jeho právo účastnit se veškerých jednání P ČMKU.
12/8/08
Žádost ČKS o změnu delegáta do Komise pro pracovní plemena FCI: P ČMKU akceptuje návrh ČKS.
Delegátem se stává ing. Lea Šveráková. P ČMKU zašle poděkování p. F. Ritterovi za jeho dosavadní práci v této
komisi a změnu oznámí na FCI.
Zodpovídá: Sekretariát
13/8/08
Odvolání nepřijatého Klubu bílého švýcarského ovčáka proti rozhodnutí DR: P ČMKU bere na vědomí.
P ČMKU nemá pravomoci prošetřovat postup DR.Odvolání k valné hromadě je třeba zaslat prostřednictvím P ČMKU
formou samostatného dopisu.
Zodpovídá: MVDr. L. Široký
14/8/08
Žádost sekce pro mondioring FCI o vyjádření k delegování zástupce pro mondioring za ČR: Klub pro
mondioring (člen ČKS) byl již jednou dotazován – o členství nebyl zájem. V tomto smyslu bude odpovězeno.
Zodpovídá: sekretariát
5) Různé:
Základní normativ ke vzniku nových klubů: P ČMKU bude iniciovat jednání, kterého se zúčastní právník, 1 člen DR a
1 člen P.
Aljašský malamut, grónský pes, samojed a sibiřský husky – P ČMKU naplňuje usnesení generálního zasedání FCI v
Paříži z dubna 2005 o možnosti vydávat velké certifikáty pro tato plemena a otevírání pracovních tříd i na MV.
Připomínky k pověření k pořádání výstav byly zapracovány, pověření bude rozesláno pořadatelům MV a NV.
17:45 z jednání se omluvila J. Kudrnáčová
Klub chovatelů německých dog žádá o povolení pořádat Evropskou výstavu pro ND se zadáváním CAC v srpnu 2009
(nutno dodat přesný termín!).
Klub chovatelů německých dog žádá o povolení výjimky při udělování titulu Šampion ČR – možnost udělení tohoto
titulu na základě 2x CAC z výše uvedené EV + KV (konané v 1 víkendu).
Klub chovatelů loveckých slídičů žádá o povolení pořádat Evropskou výstavu pro španěly se zadáváním CAC
30.5.2009.
Klub chovatelů loveckých slídičů žádá o povolení výjimky při udělování titulu Šampion ČR pro španěly – možnost
udělení tohoto titulu na základě 2x CAC z výše uvedené EV + KV (konané 30. + 31. 5. 2009, tj. v 1 víkendu).
Žádosti obou klubů schváleny jednohlasně.
VK vypracuje jednotná pravidla pro tyto vrcholné akce.
Zodpovídá: ing. R. Lysák
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V návaznosti na nově připravovaný SW P ČMKU mění Zápisní řád článek X, bod 1 - ruší rok importu v zápisovém
čísle:
Jedincům dovezeným s platnými PP, které jsou vystaveny zeměmi FCI, či smluvními partnery FCI, přiděluje plemenná
kniha číslo zápisu podle následujícího schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu/-rok
importu/rok narození. ….
Platnost od 1. 1. 2009, schváleno jednohlasně
18:15 z jednání se omluvil B. Uchytil
Návrh A. Karbana na zpřísnění podmínek Českého šampiona: A. Karban připraví podklady na příští jednání P ČMKU
USNESENÍ
36/08/08

P ČMKU odsouhlasilo změnu Zápisního řádu článek I., bod 3) poznámka: * V přechodném období do
30.4.2009 platí původní znění řádu…

37/08/08

P ČMKU odvolává z důvodu restrukturalizace p. Kateřinu Jeřábkovou z DaCK a jmenuje na její místo
zástupce pro coursing p. Víta Paška.

38/08/08

P ČMKU dočasně pozastavuje Haně Spalové činnost rozhodčí.

39/08/08

P ČMKU schvaluje zákaz všech výstav Boxer klubu se zadáváním CAC v roce 2009. Zároveň zamítá
účast zahraničních rozhodčích na veškerých klubových akcích tohoto klubu v r. 2009.

40/08/08

P ČMKU dočasně pozastavuje MVDr. O. Petříkové činnost rozhodčí.

41/08/08

P ČMKU s okamžitou platností schvaluje dodatek k Řádu pro jmenování rozhodčích v tomto znění:
Rozhodčím v ČR je zakázáno posuzovat psy s kupírovanýma ušima.

42/08/08

P ČMKU odebírá CAC z Jubilejní klubové výstavy konané 20. 10. 2007 ve Vysoké nad Labem psovi
chow chow Avgit Cirkon for Husarůvka.

43/08/08

P ČMKU mění Zápisní řád článek X, bod 1 s platností od 1. 1. 2009 takto: Jedincům dovezeným
s platnými PP, které jsou vystaveny zeměmi FCI, či smluvními partnery FCI, přiděluje plemenná kniha
číslo zápisu podle následujícího schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu/rok
narození. V případě, že jsou importovaní jedinci uváděni do rodokmenu jako rodiče v ČR
zapisovaných vrhů, je nutno vždy uvádět zkratku a číslo zápisu původní plemenné knihy .

44/08/08

Na základě usnesení generálního zasedání FCI v Paříži z dubna 2005 platného od 1. 1. 2006 rozhoduje
P ČMKU s okamžitou platností o vydávání velkých certifikátů pro plemena aljašský malamut, grónský
pes, samojed a sibiřský husky a otevírání pracovních tříd i na MV na základě již dříve předložených a
schválených podmínek. Velké certifikáty pro tato plemena bude vydávat ČMKU.

45/08/08

P ČMKU tímto s okamžitou platností opravuje Závazné pokyny pro zařazování psů neloveckých
plemen do pracovních tříd bod 6c), poslední odrážka, takto:
u akcí dle národního zkušebního řádu u zkoušek uvedených v bodě 3 a) a 3 b) a vyšších získání
minimálně 70% z celkově dosažitelných bodů v oddílech A i B a 80% z celkově dosažitelných bodů
v oddíle C.

Zasedání ukončeno:
Termín příštího zasedání:
Zapsala:
Za správnost:
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18:45
25. 9. 2008 od 10.00 hod
Ivana Jarošová
MVDr. Lubomír Široký

