
1 

 

Zápis č.24 
ze společného zasedání P ČMKU a DR ČMKU dne 9. 4. 2009 

zasedací místnost ČMKU 
 
Přítomni:  
P ČMKU: MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, J. Kudrnáčová, M. Václavík, ing. R. Lysák, I. 

Nováková, B. Uchytil, M. Kašpar, A. Karban 
DR:   M. Krinke, MUDr. M. Raba, J. Novák, P. Márová 
Tisková mluvčí:   Bc. Vladimíra Tichá 
Host:   JUDr. Petr Valenta 
 
Program: 

1. X. VH 18. 4. 2009 

2. Kontrola zápisu z minulého zasedání 

3. Došlá pošta 

4. Zprávy z odborných komisí 

5. Různé 

 

1) X.VH 18. 4. 2009 

Projednání stanov s JUDr. Valentou:  

 JUDr. Valenta objasnil pojmy prozatímní a řádný člen a procedurální postupy vyplývající ze 

stanov.  

Členství klubů: P ČMKU předloží X. VH ČMKU všechny došlé žádosti o přijetí za řádného člena. 

Není-li v žádosti o přijetí výslovně uvedeno, že se jedná o žádost o přijetí za 

řádného/prozatímního člena, rozhodne o postupu P ČMKU. U zcela nejasných žádostí budou 

kluby vyzvány k upřesnění. 

 

 Začlenění dalšího plemene do řádného členského subjektu ČMKU (tzn. plemeno, které 

členský subjekt dosud nezastřešoval) podléhá souhlasu P ČMKU viz Stanovy ČMKU bod 2.3 q). 

 

Technické zabezpečení: 

 Umístění VH: Top Hotel Praha, Kongresové centrum II. 

 JUDr. Valenta bude přítomen od začátku zasedání 

 Přítomnost notáře (problém se zajištěním): 

Pro:  M. Václavík, ing. R. Lysák, ing. J. Kubeš, J. Kudrnáčová, M. Kašpar, B. Uchytil 

Zdrželi se:  MVDr. L. Široký, I. Nováková, A. Karban  

JUDr. Valenta se pokusí zajistit notáře. 

 Čestní hosté: Redaktoři kynologického tisku (Svět psů, Pes přítel člověka, Planeta zvířat) 

 Účastníci X. VH ČMKU bez práv delegátů: MUDr. M. Raba, P. Márová, J. Kudrnáčová  

 Z jednání bude pořízen hlasový záznam (na pódiu a v sále mikrofon) 

 Zpráva předsedy bude s projekční prezentací 

 Hlasování: 12-14 skrutátorů 

Sčítání hlasů – A. Karban navrhuje před každým hlasováním sečíst přítomné a hlasovat jen 

pro - není-li nadpoloviční většina pro, nebyl návrh přijat. Tento návrh bude předložen VH. 
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 Průběh VH: Schválení programu, volba komisí, zpráva mandátové komise, schválení jednacího 

řádu, zpráva předsedy (MVDr.Široký Lubomír), zpráva EK (MVDr.Široký Lubomír), zpráva DR 

(M. Krinke), oběd od 12.30 hod do 13.30.hod, projednání návrhů P ČMKU a návrhů členských 

subjektů, přijetí nových členů, diskuze, závěr 

 Usnesení budou schvalována ihned, na závěr budou schválená usnesení souhrnně přečtena  

 P ČMKU schvaluje náklady na konání VH 

Materiály: 

 Coursing klub - žádost o přijetí za řádného člena – přišlo po stanoveném termínu, nebude 

předloženo VH. 

 Rozdělení barev (přednese ing. R. Lysák): Na základě jednání a dohody s chovatelskými kluby, 

kterých se problematika týká, a které se obrátily na ČMKU, P ČMKU svůj návrh doplňuje 

takto: Na všech typech výstav mimo výstav klubových a speciálních bude nadále rozdělení 

plemen do tříd podle barev odpovídat předpisům FCI. Na klubových a speciálních výstavách 

platí rozdělení používané do data X.VH, tedy do 18. 4. 2009. Přílohou výstavního řádu bude 

přehled plemen, kterých se členění dle barev týká.  

Pro:  MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, J. Kudrnáčová, ing. R. Lysák, B. Uchytil, M. Kašpar, A. 

Karban 

Zdrželi se:  I. Nováková, M. Václavík 

Návrh byl přijat. 

Přílohou VŘ bude také členění podle FCI (tzn., že CAC se bude zadávat stejně na MVP i NVP). 

 Připomínky ČKS, KCH tibetského teriéra, KCHMPP - odpoví MVDr. L. Široký 
 

 
2) Kontrola zápisu z minulého jednání 
 
11/5/07     Programové vybavení – I. Nováková podala komplexní informace o současném stavu: 

Revize proběhla, analýza byla prověřena nezávislým týmem expertů, který došel 
k závěru, že řešené nesrovnalosti byly způsobeny ze strany dodavatele. Dodavatel 
ustanovil nový tým, který na základě nové analýzy provede úpravy a dokončení SW. 
Modul připraven, vzor bude v nejbližších dnech předložen k posouzení komisi pro SW.  
Návrh dodatku smlouvy: Projekt bude předán do zkušebního provozu 1.6.2009, 
zkušební provoz bude ukončen 30.6.2009. Bez řádného převzetí díla nebude uhrazen 
doplatek vyplývající ze smluv 1 a 2. Dosud běží platby pouze za serverhosting snížené 
o poplatky za údržbu.    
Návrh DR: Doplnit do dodatku ke smlouvě: Bod 8.1. Sankce – zůstává v platnosti. 
Návrh P ČMKU: Znění dodatku před podpisem zkonzultovat s právníkem.  
Pro:  ing. J. Kubeš, M. Kašpar, M. Václavík, B. Uchytil, ing. R. Lysák, J. 

Kudrnáčová   
Zdrželi se:  A. Karban, I. Nováková, MVDr. L. Široký  
Návrh byl přijat, materiály JUDr. Valentovi odešle sekretariát. 

  
- I. Nováková požaduje, aby zápisy z komisí pro SW byly rozesílány všem členům P 

ČMKU. 
 Zodpovídá: Sekretariát 

  
- Revidovaný program výstav prozkouší NVP v Klatovech. 
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Šetření DR ve věci SW:  
Smlouvy jsou podepsané, platby v pořádku, předávací protokoly dle smluv se nacházejí u garanta za 
SW I. Novákové, budou předány sekretariátu do kompletní složky k SW na jednání, které se uskuteční 
21. 4. 2009. 
 
13:40 Odchází DR  

 
2/3/07  Webová prezentace – I. Nováková konstatuje, že na hlavních stranách v zahraniční 

části by mělo být úvodní slovo  
připraví MVDr. L. Široký 

 
- Evidence certifikátů: Webmaster vytvoří správu certifikátů na webu ČMKU, 

subjekty budou ukládat seznamy podobným způsobem, jako např. duplikáty. 
Evidence bude vedena v novém programu. Souvisí se směrnicí pro zkoušky, úkol 
trvá.  

Zodpovídá: I. Nováková  
 
- Prezentace rozhodčích – aktualizace ukončena, zveřejnění na web bude 

zpracováno v novém programu. Úkol trvá. 
Zodpovídá: I. Nováková  

Podklady předá: Sekretariát  
 

Podklady z výstavy předá výstava dle pověření do 30 dnů v předepsaném formátu. 
Sekretariát vyžádá podklady z NVP v Ostravě. 

   
1/4/08         Certifikát DKK: Vyvěsit na stránkách ČMKU – úkol trvá.  

                                                            Zodpovídá: MVDr. L. Široký 
 

5/5/08          Chov nečlenů klubů  - ÚOHS je průběžně informován. 
Za průběžně zasílané informace zodpovídá: MVDr. L. Široký a sekretariát 

 
6/6/08          Klub chovatelů ČF: Došla odpověď z VDH, ve které nebyl zodpovězen původní dotaz.  

VDH bylo obesláno znovu s původní žádostí o vysvětlení. Úkol trvá     
 Zodpovídá: MVDr. L. Široký a sekretariát 

 
3/8/08           Zkompletování směrnice o vydávání certifikátů 
 Směrnice připravena dle FCI, upraven nový certifikát dle cirkuláře FCI. Kompletní 

materiál připravený komisí bude předložen členům P ČMKU k prostudování před 
příštím zasedáním P ČMKU – úkol trvá   

   Zodpovídá: A. Karban, I. Nováková   
 
 

 Výstavní komise vypracuje jednotná pravidla pro výjimky na vrcholné akce plemen (EV apod.) 
– úkol trvá, návrh projedná VK na svém zasedání, úkol trvá.  

Zodpovídá: Ing. R. Lysák 
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1/8/08 Odvolání p. Pražákové proti nevydání PP s doložením stanoviska ÚKOZ – P ČMKU 
obdrželo vyjádření právního zástupce ČMKU, který na základě předložených dokladů 
doporučil PP v tomto případě vydat. P ČMKU souhlasí s vydáním PP. 

Zodpovídá: Sekretariát, vydá PK 1  
 
3/9/08  Stížnost majitele na nepředání PP chovatelkou – dle informace majitele feny 

chovatelka dosud zadržuje PP. Chovatelka bude pozvána k osobnímu jednání před 
příštím zasedáním P ČMKU.  

Zodpovídá: Sekretariát  
 

RPK   Ad BO/2/09 – P ČMKU konstatuje, že respektuje dohodu uzavřenou mezi oběma kluby. 
Schváleno jednomyslně. 

 
1/2/09  Ing. Loučka předložil Řád ochrany zvířat při zkouškách KJ ČR. P ČMKU jednomyslně 

schvaluje řády pro pasení. Úkol ukončen. 
 
13/2/09 Žádost o schválení Catahoula klubu – předáno J. Kudrnáčové, bude projednáno po 

VH dle stanov, úkol trvá. 
 
1/3/09  Návrh ČKS na zrušení reliéfního razítka ČMKU pro označování exportních průkazů 

původu: Do příštího jednání vejde sekretariát do jednání s firmami na výrobu raznic a 
předloží P ČMKU výslednou částku včetně upravených matric. Úkol trvá. 

Zajistí: Sekretariát  
 
8/3/09  P ČMKU na žádost KCHMPP mění formulaci tohoto bodu minulého zápisu takto: 

KCHMPP vyslovil souhlas se zastřešením dovezeného plemene kishu ken, doložena 
žádost majitele. Úkol ukončen.  

 

 Do výstavního řádu bude doplněna klauzule o zákazu nadměrného vyvazování, lakování a 
pudrování. Tyto a další úpravy Výstavního řádu předloženy k dnešnímu jednání, řešeno 
v došlé poště. Úkol ukončen. 

Zodpovídá: ing. R. Lysák 
 

 I. Nováková, požaduje doplnění webových stránek ČMKU o standardy národních plemen 
v německém a anglickém jazyce. ČMKU nechá přeložit na vlastní náklady do 30. 6. 2009. 

Zodpovídá: Sekretariát 
Za zveřejnění: I. Nováková  

 
 

3) Došlá pošta 
 
ad DR:  Případ MVDr. O. Petříkové – P ČMKU obdrželo vyjádření právního zástupce k tomuto případu. 

MVDr. Petříková bude pozvána na jednání KR, která navrhne P ČMKU definitivní řešení. 
 
15/2/08  Žádost o přijetí Chihuahua klubu ČR – bude znovu projednáno na příštím zasedání P 

ČMKU. 
 
5/11/08 Žádost American cocker klubu, jehož plemeno se bude vystavovat v rámci Evropské 

výstavy ESA o úpravu podmínek pro udělení titulu JCH a CHČR v souladu s již 
schválenými podmínkami pro ostatní lovecké slídiče. 
Pro:    ing. J. Kubeš, J. Kudrnáčová, ing. R. Lysák, I. Nováková, B. Uchytil, A. Karban 
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Proti:  MVDr. L. Široký  
Nepřítomni:  M. Kašpar, M. Václavík 
Žádost byla schválena. 

 
 
1/4/09  Návrh na změnu v ZŘ ČMKU, článek IX., bod 6. takto: Jména štěňat jednoho vrhu 

začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Pro 
každé další plemeno v chovatelské stanici je vedena zvláštní řada, začínající 
písmenem „A“… 
Schváleno jednomyslně. 

 
2/4/09  Žádost o přijetí zkoušky ZPU-S (KJ ČR) - P ČMKU bere na vědomí začlenění této 

zkoušky do řádu KJ ČR. Třída pracovní s touto zkouškou může být otevřena na základě 
žádosti klubu (malý certifikát) mimo MV, a to v návaznosti na Závazné pokyny pro 
zařazování psů neloveckých plemen do pracovních tříd. 

 
3/4/09  Žádost společnosti Petskiss s.r.o. o sdílení databází PP - P ČMKU jednomyslně 

nesouhlasí s poskytnutím databáze ČMKU. 
 
4/4/09   Žádost od dotaci ČMKJ na spolupořádání Memoriálu Richarda Knolla a Memoriálu 

Karla Podhajského. P ČMKU souhlasí s poskytnutím dotace 50 000,- Kč. 
Pro: MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, M. Václavík, ing. R. Lysák, B. Uchytil, M. Kašpar 
Zdržely se:  J. Kudrnáčová, I. Nováková  
Proti:  A. Karban (nebylo v rozpočtu) 
Dotace bude poskytnuta. 

 
5/4/09  Žádost o dotaci Klubu chovatelů pudlů na výstavu v r. 2010 – 75 let od založení. P 

ČMKU schvaluje dotaci ve výši 3 000,- Kč proti daňovému dokladu. 
Schváleno jednomyslně. 

 
6/4/09  Žádost o příspěvek na zasedání komise FCI (kontinentální ohaři, ing. Vlasák) – 

příspěvek bude vyplacen po dodání zprávy, která bude zveřejněna na webu ČMKU.  
Zajistí: Sekretariát  

 
7/4/09  Informace ČKS o nezařazení do chovu psů s výsledky III. stupně – dle CHŘ FCI a 

usnesení VH je vyřazující pouze těžké postižení (HD/ED 4). Další omezení je 
v pravomoci chovatelského klubu, ve sporných případech může být řešeno Komisí pro 
chov a zdraví. 

Odpoví: MVDr. L. Široký  
  
8/4/09  Žádost M. Petra o znovuzařazení do registru čekatelů na funkci rozhodčího i přesto, 

že zkouška po uplynutí lhůty stanovené Řádem pro jmenování rozhodčích pozbyla 
platnosti.  
Pro uznání zkoušky: MVDr. L. Široký, I. Nováková 
Proti:  ing. J. Kubeš, M. Kašpar, M. Václavík, ing. R. Lysák, B. Uchytil, J. 

Kudrnáčová  
Nepřítomen: A. Karban  
Zkouška nebyla uznána. ČMKU má právo k tomuto postupu, který je v souladu s 
Řádem pro jmenování rozhodčích. 
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9/4/09   Žádost M. Šindelářové o zajištění opravy PP vystavených PK 2 – P ČMKU předává 
případ k projednání RPK. 
Jednomyslně schváleno. 

 
10/4/09 Mgr. Šubertová – žádost o příspěvek za reprezentaci v JH na Crufts – příspěvek ve 

výši 5 000,- Kč bude vyplacen po obdržení zprávy. 
Schváleno jednomyslně. 

 
11/4/09 Žádost Klubu švýcarských salašnických psů o rozhodnutí ve věci porušení řádů ČMKU 

– P ČMKU vyžádá vyjádření chovatelky k případu. Navržení kárného opatření za 
porušení řádu je v kompetenci klubu.  

Zodpovídá: MVDr. L. Široký, sekretariát  
 
12/4/09 Návrh KCHMPP, aby nominace rozhodčích na Duo CACIB v Brně byla v kompetenci 

ČMKU - P ČMKU děkuje za důvěru, nicméně při nominaci rozhodčích se řídí 
stanovenými postupy a směrnicemi, postupy tedy zůstanou nezměněny i pro další 
ročníky Duo CACIB. 

 Schváleno jednomyslně. 
 
13/4/09 Ing. R. Lysák předkládá návrhy na doplnění a úpravy Výstavního řádu – P ČMKU 

jednomyslně schvaluje tyto předložené úpravy: 
 

Do platného znění VŘ se doplňuje: 
- Článek 14 - Práva a povinnosti vystavovatele, bod k): V průběhu konání výstavy 

je zakázáno nadměrné vyvazování, lakování a pudrování psů. Porušení tohoto 
ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě. 

 
- Článek 9 – Rozhodčí, bod h): Rozhodčí má povinnost: 

- neposuzovat jedince, jehož v posledních šesti měsících před výstavou na 
výstavu připravoval (česal, stříhal, trimoval, či jinak upravoval jeho vzhled) 

 
V platném znění VŘ se upravuje: 
- Článek 6 – Tituly, bod f): Nejlepší mladý pes nebo fena plemene 

Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých 
jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC. 

 
- Článek 6 – Tituly, bod m) Vítěz mladých skupiny FCI (JBIG): Do soutěže nastupují 

všichni Nejlepší mladí psi nebo feny plemen příslušné skupiny FCI (na NV a MV 
konaných v ČR se Nejlepší mladí posuzují v rámci svých skupin FCI, do soutěže 
nastupuje vždy Nejlepší mladý pes nebo fena plemene a z vítězů skupin se stanoví 
Nejlepší mladý dne (JBOD), v případě jednodenní výstavy Juniorský vítěz výstavy 
(JBIS). 

 
- Článek 9 – Rozhodčí: Povinnosti hlavního rozhodčího:  
- podává souhrnnou zprávu delegujícímu orgánu a ČMKU o průběhu výstavy.  

 
- Článek 11 - Podmínky přijetí na výstavu, bod d): Pořadatel má právo nepřijmout 

přihlášku kteréhokoliv vystavovatele na jím pořádanou výstavu. O této 
skutečnosti je však povinen dotčeného vystavovatele neprodleně písemně 
informovat, a to nejpozději do deseti dnů po obdržení přihlášky. 
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14/4/09  Bc. Vladimíra Tichá předkládá doplněk VŘ pro BONB – PŘÍLOHA 1 
M. Václavík navrhuje, aby se závěrečné soutěže účastnili pouze jedinci s titulem 
BOB. 
Pro:  MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, M. Kašpar, M. Václavík, ing. R. Lysák, B. Uchytil  
Proti:  I. Nováková 
Zdrželi se:  J. Kudrnáčová, A. Karban  
Návrh byl přijat.  
Úprava VŘ Článek 6 – Tituly, bod i): Soutěže o titul BONB se zúčastní pouze jedinci 
s titulem BOB. 
Doplněk o BONB před začleněním do VŘ upraví Bc. Vladimíra Tichá. 

 
15/4/09  Žádost Czech Deerhound Clubu vyčleněného z Wolfhound a deerhound klubu o 

přijetí za prozatímního člena bude projednán na příštím zasedání. 
 
16/4/09 Žádost I. Jarošové o úpravu usnesení 29/06/08 takto: P ČMKU schválilo poplatky za 

vícenáklady při opožděném nebo neúplném dodávání podkladů pro zápis vrhu ze 
strany klubových funkcionářů nebo chovatele. Nejsou-li podklady dodány ve 
stanoveném termínu ze závažných důvodů, o kterých je plemenná kniha předem 
informována, vícenáklady se neúčtují. 

  Schváleno jednomyslně. 
 
 

4) Zprávy z odborných komisí 
 
Rada plemenných knih  - PŘÍLOHA 2 
P ČMKU jednomyslně schvaluje zápis RPK; bod e) viz Kontrola zápisu z minulého jednání. 
 
Komise pro rozhodčí 
- M. Václavík informoval o školení rozhodčích pro Juniorhandling. Zároveň upozornil, že možnost 

posuzovat JH není pro univerzální rozhodčí automatická (JH se týká práce s dětmi, nikoli 
posouzení předvedených psů). 

 

Eva Hájková účastnila se 

Zdena Holmerová účastnila se 

Zdenka Jílková účastnila se 

Marie Marušková účastnila se 

Ludmila Pavlíková účastnila se 

Ing. Ivana Síbrtová účastnila se 

Bc. Veronika Kučerová Chrpová   účastnila se 
 
P ČMKU schvaluje seznam proškolených rozhodčích. Kompletní seznam rozhodčích pro JH bude 
rozeslán pořadatelům MV a NV  

Zodpovídá: Sekretariát  
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- Zkoušky rozhodčích, kteří neposuzovali více než 5 let: Jedna rozhodčí se dostavila k přezkoušení. 
Rozhodčí, kteří se bez omluvy nedostavili k přezkoušení, budou ze seznamu rozhodčích vyškrtnuti 
Pro:   MVDr. L. Široký, ing. J. Kubeš, M. Václavík, ing. R. Lysák, B. Uchytil, M. Kašpar, A. 

Karban 
Zdržely se: J. Kudrnáčová, I. Nováková 
 

Hacker Lubomír neomluven 

Semerádová Lenka prospěla 

 
Žádost K. Hořáka o povolení rozšiřování: p. Hořák bude vyzván, aby zaslal novou žádost, která bude 
projednána KR. 

Zodpovídá: Sekretariát  
 
 
Komise pro mládež – PŘÍLOHA 3 
P ČMKU jednomyslně schvaluje zápis KM. 
 
 

5) Různé 
 

 Dotaz: Je možné přihlásit psa ve spolumajitelství do páru s jedincem opačného pohlaví 
v majetku jednoho ze spolumajitelů? 
Pokud je spolumajitelství doloženo hodnověrným způsobem, je možné takového psa přihlásit 
do soutěže párů.  

 

 I. Nováková požaduje, aby byly dohledány podklady k rozesílání zápisů z P ČMKU členským 
subjektům. 

Zodpovídá: Sekretariát  
 

 Propagace: Mgr. R. Tetřevová z Pardubického muzea – expozice historie chovu v ČR, 
prezentace národních plemen ČR – příslušné chovatelské kluby osloví Bc. V. Tichá  

 

 Materiály do P ČMKU budou odesílány 10. den před zasedáním P ČMKU. Materiály došlé po 
tomto termínu budou předloženy na dalším jednání P ČMKU.  

Zodpovídá: Sekretariát  
 
 
 
 

USNESENÍ 
82/04/09 P ČMKU souhlasí s vydáním průkazů původu CHS z Pražákova chovu, vrh G 
 
83/04/09 P ČMKU schvaluje s okamžitou platností změnu Zápisního řádu ČMKU, článek IX., bod 

6. takto: Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny 
abecedně (vzestupně) za sebou. Pro každé další plemeno v chovatelské stanici je 
vedena zvláštní řada, začínající písmenem „A“… 

 84/04/09 P ČMKU schvaluje začlenění zkoušky ZPU-S  do řádů KJ ČR. Třída pracovní s touto 
zkouškou může být otevřena na základě žádosti klubu (malý certifikát) mimo MV, a to 
v návaznosti na Závazné pokyny pro zařazování psů neloveckých plemen do 
pracovních tříd. 
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85/04/09 P ČMKU schvaluje dotaci na spolupořádání Memoriálu Richarda Knolla a Memoriálu 

Karla Podhajského ve výši 50 000,- Kč. 
 
86/04/09  P ČMKU schvaluje dotaci k 75. výročí založení Klubu chovatelů pudlů na výstavu v r. 

2010 ve výši 3 000,- Kč, proplaceno bude proti daňovému dokladu. 
 
87/04/09  P ČMKU schvaluje příspěvek na zasedání komise FCI (kontinentální ohaři, ing. Vlasák) 

– příspěvek bude vyplacen po dodání zprávy. 
 
88/04/09 P ČMKU schvaluje příspěvek za reprezentaci v JH na Crufts T. Šubertové ve výši 

5 000,- Kč - příspěvek bude vyplacen po dodání zprávy. 
 
89/04/09 P ČMKU s okamžitou platností schvaluje tyto úpravy VŘ: 

Do platného znění VŘ se doplňuje: 
- Článek 14 - Práva a povinnosti vystavovatele, bod k): V průběhu konání výstavy 

je zakázáno nadměrné vyvazování, lakování a pudrování psů. Porušení tohoto 
ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě. 

 
- Článek 9 – Rozhodčí, bod h): Rozhodčí má povinnost: 

- neposuzovat jedince, jehož v posledních šesti měsících před výstavou na 
výstavu připravoval (česal, stříhal, trimoval, či jinak upravoval jeho vzhled) 

 
V platném znění VŘ se upravuje: 
- Článek 6 – Tituly, bod f): Nejlepší mladý pes nebo fena plemene 

Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých 
jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC. 
 

- Článek 6 – Tituly, bod i): Soutěže o titul BONB se zúčastní pouze jedinci s titulem 
BOB. 

 
- Článek 6 – Tituly, bod m) Vítěz mladých skupiny FCI (JBIG): Do soutěže nastupují 

všichni Nejlepší mladí psi nebo feny plemen příslušné skupiny FCI (na NV a MV 
konaných v ČR se Nejlepší mladí posuzují v rámci svých skupin FCI, do soutěže 
nastupuje vždy Nejlepší mladý pes nebo fena plemene a z vítězů skupin se stanoví 
Nejlepší mladý dne (JBOD), v případě jednodenní výstavy Juniorský vítěz výstavy 
(JBIS). 

 
- Článek 9 – Rozhodčí: Povinnosti hlavního rozhodčího:  
- podává souhrnnou zprávu delegujícímu orgánu a ČMKU o průběhu výstavy.  

 
- Článek 11 - Podmínky přijetí na výstavu, bod d): Pořadatel má právo nepřijmout 

přihlášku kteréhokoliv vystavovatele na jím pořádanou výstavu. O této 
skutečnosti je však povinen dotčeného vystavovatele neprodleně písemně 
informovat, a to nejpozději do deseti dnů po obdržení přihlášky. 

 
Doplněk metodiky BONB – PŘÍLOHA 1 
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90/04/09 P ČMKU schvaluje doplnění seznamu rozhodčích pro Juniorhandling o: 
   

Eva Hájková 

Zdena Holmerová 

Zdenka Jílková 

Marie Marušková 

Ludmila Pavlíková 

Ing. Ivana Síbrtová 

Bc. Veronika Kučerová Chrpová   
 
91/04/09 P ČMKU ukončuje činnost rozhodčího p. Lubomíra Hackera 
   
úprava usnesení: 
29/06/08 P ČMKU upravuje znění tohoto usnesení takto: P ČMKU schválilo poplatky za 

vícenáklady při opožděném nebo neúplném dodávání podkladů pro zápis vrhu ze 
strany klubových funkcionářů nebo chovatele. Nejsou-li podklady dodány ve 
stanoveném termínu ze závažných důvodů, o kterých je plemenná kniha předem 
informována, vícenáklady se neúčtují. 

 
 
 
Zasedání ukončeno:  17:00 
Příští zasedání:  5.května 2009 
Zapsala:  Ivana Jarošová 
Za správnost:  MVDr. L. Široký   


