
Zápis č. 8. 
 ZE  ZASEDÁNÍ P ČMKU DNE 18.10. 2007, 

ZASEDACÍ MÍSTNOST BUDOVY A HALL PARK OFFICE, U PERGAMENKY 2, PRAHA 7, OD 11:00 HOD 

Přítomni: 
P ČMKU: MVDr.L.Široký, Ing.J.Kubeš, M. Václavík, A.Karban, M.Kašpar,  
 J. Kudrnáčová, I. Nováková, B. Uchytil,Ing.R.Lysák 
DR ČMKU: MUDr.M.Raba 
Tisková mluvčí: Bc.V. Tichá 
K jednání přizváni:  V. Panuška, předseda EK ČMKU, Ing. H. Brychta 
(k informačnímu systému ČMKU). 
 
Navrţený program:  

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání. 
2. Zprávy z odborných komisí ČMKU. 
3. Připomínkování řádů. 
4. Setkání s chovatelskými kluby ČMKU. 
5. Šampión šampiónů 2007. 
6. MVP Brno 2008. 
7. Došlá pošta. 
8. Různé. 
9. Závěr. 
 

Projednání: 
Ad 1/ Kontrola zápisu 
Usnesení VH č. 3 – úkol trvá. Na základě dopisu ze Svenska Kennelklubben budou  

nejen Švédsko, ale i ostatní severské země akceptovat 
reciproční smlouvu navrţenou ČMKU. Pokud drţitel  

   titulu Český šampión získá ve Švédsku 1 x titul CAC, má nárok  
na titul Šampión Švédska a to s okamţitou platností. Podmínky 
pro získávání šampionátů ve smluvních státech budou 
zveřejněny na webových stránkách ČMKU. 

Zodpovídá: Ing. R. Lysák a ved. sekretariátu 
 
Usnesení VH č. 4 – příprava Řádu pro jmenování rozhodčích – úkol trvá, byly přijaty  

připomínky, které budou projednány na samostatném zasedání  
P ČMKU dne 15. 11. 2007 

Zodpovídá: M. Václavík 
 
Usnesení VH č. 11 – velikost výstavních kruhů - úkol trvá 

Zodpovídá: Ing.R. Lysák 
 
Usnesení VH č. 12 – vystavování exportních průkazů původu. Bude vytvořen 

program, do kterého budou ukládat data všechna pracoviště 
plemenných knih současně, tak aby data zachovávala kontinuitu, 
aktuálnost a mohla slouţit k okamţitému přehledu a potřebám 
ČMKU, která je jejich garantem. V souvislosti s tímto úkolem byli 
oslovení tři programátoři  s výzvou za jakých technických a 
finančních  podmínek jsou aplikaci schopni připravit.  P ČMKU 
jednohlasně souhlasí, aby součástí programu byla i administrace 
certifikátů pro třídu pracovní. Úkol pokračuje. 



        Zodpovídá: I.Nováková, MVDr.L.Široký 
 
Úkoly přecházející z minulých zasedání: 
1/3/07 – ochranné holografické známky. P ČMKU obdrţelo další návrh smlouvy, ke 

kterému právníci ČMKU vyslovili další závaţné připomínky. Na základě 
předloţených návrhů byla jednohlasně zvolena forma 3D hologramu. P ČMKU 
bude i nadále akceptovat připomínky právních zástupců ČMKU Přijato 
usnesení 50/8/2007.  

Zodpovídá: Ing. R. Lysák, B. Uchytil, ved. sekretariátu 
 
2/3/07 - webová prezentace – ke kompetencím přístupů k administraci webu ČMKU 

bude svolána do 14 dnů schůzka za účasti p. MVDr. Širokého, p. I. Novákové, 
p. V. Tiché a sekretariátu.  

            Zodpovídá: I. Nováková, MVDr. L. Široký, ved. sekretariátu 
 
4/4/07 - prověrka dodání poţadovaných klubových normativů na ČMKU. Za DR 

ČMKU p. MUDr. Raba konstatoval, ţe při prověrce byla zjištěna celá řada 
nedostatků v normativech některých členských subjektů. DR ČMKU se touto 
záleţitostí bude dále zabývat a prostřednictvím sekretariátu upozorní kluby na 
nedostatky. DR ČMKU předloţí P ČMKU do příštího zasedání seznam 
konkrétních závad. 

 K datu konání zasedání P ČMKU nedodaly normativy subjekty: 
  

1014    Bloodhound klub 

1027   Spolek chovatelů slovenských čuvačů 

1040   Klub pekingských palácových psíků 

1041   Klub pinčů se sídlem v Brně 

1046   Klub chovatelů rhodéských ridgebacků 

1049   Shar pei club 

1065   Whippet klub 

1067   Afghán klub 

2001   Beauceron klub 

2002   Klub chovatelů jugoslávských ovčáků  

3010   Klub chovatelů hrubosrstých maďarských ohařů 

3016   Russian canis club 

3026   Mastino napoletano klub 

 
Zároveň bylo konstatováno, ţe do minulého seznamu se omylem dostal Dobrman 
klub ČR a Českomoravský klub chovatelů YT. Oba kluby své normativy dodaly ve 
stanoveném termínu. Za nepřesnost se PČMKU omlouvá. 
 
5/4/07 - Šampión šampiónů – info o další přípravě podal p. MVDr. Široký – úkol trvá. 
 
6/4/07 - Schůzka proběhla za účasti pozvaných dne 24.09.2007 na ČMKU. Závěr 

za P ČMKU:  Vyjádření přijaté P ČMKU na zasedání dne 01.12.2005 v dané 
věci se ruší. Zástupci výboru KCHN ČR se sděluje, ţe v případě jakéhokoli  
písemného podání na podezření produkce štěňat bez PP členem klubu je  
závaţným důvodem k důkladnému šetření. Samozřejmě s vědomím  
dodrţování vyšších norem (Občanský zákoník apod.). Produkce jedinců bez  
PP je naprosto neslučitelná s postupy ČMKU, FCI. Úkol ukončen. 

 



7/4/07 - Schůzka chov. klubů – úkol trvá. Bude jednáno v samostatném bodě Ad4. 
Zodpovídá: MVDr. L. Široký 

 
8/4/07 - Řešení problematiky uznávání nových chovatelských klubů – úkol trvá. 
 
9/5/07 - Vypracování spisového a skartačního řádu ČMKU – návrh řádu bude na  

základě připomínek p. Novákové dopracován. Tým zpracovatelů se doplňuje o 
p. I. Novákovou, návrh směrnice bude předloţen všem členům P ČMKU 1 
týden před příštím zasedáním P ČMKU. 

Zodpovídá: Ing. Kubeš a sekretariát 
 

10/5/07 - Řízení dokumentů – doplněnou směrnici na základě připomínek p. 
I.Novákové předloţil p. A. Karban.  
Hlasování pro schválení směrnice: MVDr. Široký, Ing. Kubeš, M. Kašpar, Ing. 
Lysák, B. Uchytil, A.Karban, I. Nováková, M.Václavík 
proti: 0 
zdržel se:  J. Kudrnáčová 
P ČMKU schvaluje Směrnici pro řízení dokumentů na ČMKU.  Směrnici 
v elektronické podobě předá p. Karban sekretariátu, který ji neprodleně 
rozešle všem členům P a DR ČMKU. Přijato usnesení 51/8/2007. 

  
11/5/07 – Programové (SW) vybavení na ČMKU. K projednání byli přizváni  
 p. V. Panuška a p. Ing. Brychta. P ČMKU vypíše výběrové řízení na pořízení 

nového programového vybavení ČMKU. Přijato usnesení 52/8/2007 
Zodpovídá: MVDr. L. Široký, I. Nováková 

 
12/5/08 – Provedení revize stávajícího sboru rozhodčích – úkol trvá. 

Zodpovídá: M. Václavík, I. Jarošová 
13/5/07 – Schůzka se zástupci Sdruţení ţivnostníků a podnikatelů se uskuteční dne  

30. 10. 2007 na ČMKU. 
Zodpovídá: MVDr. L. Široký 

14/5/07 – Ţíhaná barva u bostonského teriéra – úkol trvá. 
Zodpovídá: ved. sekretariátu 

 
15/5/07 – Úkol ukončen. 
 
16/6/07 – Komise pro mládeţ se sešla dne 15.10.2007 Zápis ze zasedání komise byl 

P ČMKU projednán a byly vzaty na vědomí body 1, 2, 3. včetně 
přiloţených rozpočtů akcí TTM ČKS a KAČR.   Ad. 4 PČMKU souhlasí 
s návrhem pořádat „ČMKU junior cup“ s tím, ţe pověřuje Komisi pro 
mládeţ zpracováním programu této akce. Příloha č. 1 zápisu. 

 
17/6/07 – P. Kudrnáčová úkol splnila, zprávy rozešle všem členům P a DR ČMKU  

e-mailem. Úkol ukončen. 
 

18/6/07 – Ţádost klubu chovatelů polských ovčáků níţinných o kaţdoroční pořádání  
SV pro plemeno. Pan Marek na vyzvání, aby oslovil KCHMPP v souladu  
se svým poţadavkem na pořádání výstav jiţ dále nereagoval. Vyjádření  
KCHMPP: klub ţádnou dohodu o pořádání SV nemá. Úkol ukončen. 

 



21/6/07 - Ţádost o uznání klubu pro plemeno eurasier. Na základě materiálů 
předloţených p. J. Kudrnáčovou příjímá P ČMKU jednohlasně Eurasier klub 
o.s. pro plemeno eurasier za prozatímního člena ČMKU a přiděluje mu číslo 
5023. Uznáním tohoto chov. klubu se chov plemene eurasier vyčleňuje 
z Klubu chovatelů špiců, kde bylo toto plemeno dosud zastřešeno. KCHŠ 
souhlasí s tímto postupem.  P ČMKU přijalo usnesení 53/8/2007. Úkol 
ukončen. 

 
23/7/07 – Ţádost o zařazení plemene polský ogar do chovatelského klubu. Na 

doporučení ČMKJ P ČMKU zařazuje plemeno polský ogar (sk. VI. FCI) do 
Klubu chovatelů honičů 3014 přijato usnesení 54/8/2007.  
 

24/7/07 - Ţádost o sjednocení plemenné knihy pro plemeno středoasijský pastevecký  
pes. P ČMKU nebrání sjednocení. Výběr PK je v pravomoci chov. klubu. Úkol 
ukončen. 
 

25/7/07 – Stanovisko klubů k FCI nově uznané barvě u plemene pudl – řeší Komise  
pro chov a zdraví ČMKU. Úkol pokračuje. 
 

26/7/07 – Certifikáty pro třídu pracovní. Úkol pokračuje. 
Zodpovídá: A. Karban 

 
27/7/07 – Strategie a plán propagace ČMKU – připravila Propagační komise ČMKU. 

Úkol splněn. Zápis z Propagační komise je přílohou č. 5. 
 
28/7/07 – Ţádost o vystavení KL pro chovatelku Velenovou. Úkol ze strany  

sekretariátu ČMKU splněn. K dnešnímu dni nedošlo na sekretariát ČMKU  
ţádné vyjádření od KJ ČR. Tato bude prostřednictvím sekretariátu vyzvána ke 
sdělení, zda KL byl vystaven či ne. Sdělení poţaduje P ČMKU do 01. 11. 
2007. 
  

Ad 5/ Eukanuba  World Challenge –Na základě změny podmínek ze strany 
pořadatele akce EWCH schvaluje P ČMKU finanční krytí dalších dvou dnů 
pobytu předsedy ČMKU na této akci v USA. přijato usnesení 55/8/2007. 

 
Ad 7/Různé 

a) Ekonomika ČMKU – předseda ČMKU seznámil přítomné s předběţným 
hospodářským výsledkem za další čtvrtletí. Ekonomická komise ČMKU 
pracuje na hospodárném vyuţití získaných prostředků.  

Zodpovídá: MVDr. L. Široký 
 
p. A.Karban – upozornění. V otázce posuzování psů s kupírovanými ocasy u plemen, 

kde došlo ke změně standardu, bude poslán dopis s dotazem na VDH. Dopis 
sestaví Ing. R. Lysák, který se sekretariátem zodpovídá za splnění. 

      úkol 29/8/2007. 
Hlasování o tom zda zaslat dopis na VDH: 
pro: MVDr. Široký, Ing. Kubeš, Ing. Lysák, J. Kudrnáčová, B. Uchytil, M. 
Kašpar, M. Václavík 
proti: 0 
zdržel se: A. Karban, I. Nováková 

 



b) DR  
Informace přednesl MUDr. Raba. Schůzka k auditu se uskutečnila za účasti  
Dr.Raby, Ing.Kubeše a p.Panušky dne 18.10.07 od 8 hod. na ČMKU. Zápis 
tvoří přílohu č. 2  zápisu. 

 
 
Ad 2/ Zprávy z odborných komisí ČMKU. 
a) Zápis z komise pro chov a zdraví – příloha č. 3. 
P ČMKU konstatuje, ţe není uvedeno, kdo zápis vypracoval a chybí předepsaná 
klausule „Podléhá schválení P ČMKU“. Nutno doplnit. 
K zápisu: 
Ad 1. Rozhodnutí neodpovídá Usnesení č. 6 z IX. VH ČMKU a Mezinárodnímu 
chovatelskému řádu FCI. ČMKU tento bod neschvaluje.VŘ  
Ad 2. P ČMKU souhlasí. 
Ad 3. P ČMKU souhlasí. 
Ad 4. P ČMKU bere na vědomí. 
Ad 5. P ČMKU bere na vědomí 
Ad 6. P ČMKU bere na vědomí  
Ad 7. P ČMKU souhlasí 
Ad 8. Souhlas P ČMKU je vázán na vyjádření VDH  
 
b) Zápis z Rady plemenných knih. 
RPK je odbornou komisí ČMKU. Komise, jejich členy a předsedu jmenuje P ČMKU, 
které potvrzuje ve funkci předsedy RPK pana Bc. L. Hromádka. Zápis je nutno 
upravit a bude projednán příště. Přijato usnesení 56/8/2007.  
 
c) Zápis z Výstavní komise ČMKU – příloha č. 4. 
Komise zasedala dnešního dne.  
P ČMKU souhlasí s body 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11.) 
Ad 2) P ČMKU pověřuje Výstavní komisi projednat dle Výstavního řádu FCI. 
Ad 3) P ČMKU nesouhlasí s návrhy VK.  
Hlasováno zda povolit KCHF pořádání Jubilejní klubové výstavy se zadáním CAC 
k 80. výročí založení klubu v roce 2008.  

Pro: MVDr. Široký, Ing. Kubeš, M. Kašpar, B. Uchytil, A. Karban 
Proti:Václavík 
 Zdržel se: Nováková, Ing. Lysák, Kudrnáčová  

 
Ad 10) Hlasováno zda ponechat specializovanou CAC výstavu neuznaných plemen: 

Pro: MVDr. Široký, Ing. Kubeš, M. Kašpar, B. Uchytil, A. Karban 
Proti:Václavík 
 Zdržel se: Nováková, Ing. Lysák, Kudrnáčová  

  
 
Ad 3/ Připomínkování řádů ČMKU. 
Připravované řády Výstavní řád ČMKU a Řád pro jmenování rozhodčích ČMKU 
budou projednávány na zasedání P ČMKU dne 15. 11. 07 od 10:00 hod. K jednání 
budou přizváni členové komise pro rozhodčí a výstavní komise. Úkol 30/8/07 
Pozvánky rozešle sekretariát ČMKU. 
 
 
 



 
 
Ad 4/ Setkání s chovatelskými kluby ČMKU. 
Program: 
Úvod:předseda ČMKU MVDr.Široký Lubomír – historie ČMKU a současnost. 
Vystoupení zástupců Komory veterinárních lékařů  - přednáška na téma dědičné 
vady u psů. 
Přednáška firmy Nestlé – nové směry ve výţivě psů. 
Vyznamenání osobností kynologie ČR. P ČMKU jednohlasně schvaluje udělení 
vyznamenání - medailí ČMKU: p. L. Ubrové, p. L. Pavlíkové, p. J. Němcovi, p. JUDr. 
K. Nývltovi, p. B. Uchytilovi, p. PHDr. V. Mojţíšovi, p. J. Dolejšovi. Pozvánky na akci 
odešle sekretariát do 14 dnů dle pokynů MVDr. L. Širokého. Přijato usnesení 
57/8/2007.  

Zodpovídá: MVDr.Široký a sekretariát 
Ad 5/ Šampion šampionů 2007. 
Informace podal MVDr. Široký. Propozice jsou k dispozici na sekretariátu a 
v elektronické podobě na internetu. 
 
Ad 6/ MVP Brno 2008. 
Informace podal MVDr. Široký. Propozice jsou k dispozici na sekretariátu a 
v elektronické podobě na internetu. Na MVP v Brně v únoru 2008 proběhne v rámci 
závěrečných soutěţí Soutěţ o velkou národní cenu českých FCI uznaných i českých 
dosud neuznaných plemen. Vystavovatelům těchto plemen, kteří se soutěţe 
zúčastní, bude vrácena 50% výstavních   poplatků.  Přijato usnesení 58/8/2007.  
 
Ad 7/ Došlá pošta. 
a) Poděkování AOVZ. 
P ČMKU se seznámilo s poděkováním AOVZ pro p. Tichou za vypracování recenze 
na výukové DVD. 
 
b) Ţádost Klubu chovatelů německých dog o třídu pracovní. P ČMKU na základě 
doporučení p. A. Karbana s otevíráním třídy pracovní pro plemeno ND na výstavách 
v ČR po národní výstavy včetně a to na zkoušky ZM dle NZŘ a vyšší. Tímto se 
doplňuje příslušní směrnice ČMKU Přijato usnesení 59/8/2007.  
 
c) Pan A. Karban 
přednesl ţádost Klubu chovatelů kníračů o příspěvek na MS velkých kníračů, které 
se uskuteční o příštím víkendu v Klatovech. Ţádost bude projednána na příštím 
zasedání P ČMKU, po předloţení ţádosti se všemi náleţitostmi. Za P ČMKU se této 
akce zúčastní p. A. Karban.  
 
d) Pozvánka na akci MSKS. 
Ve dnech 20. -21. 10. 2007 se uskuteční ve Zbraslavi u Brna Mezinárodní mistrovství 
MSKS. Účast za P ČMKU paní Nováková Iveta. 
 
Ad 8/ Různé. 
 
a) Záleţitosti rozhodčích. 
Pan M. Václavík podal informaci o proběhlých rozšiřovacích zkouškách. P ČMKU 
schvaluje rozšíření aprobací dle zápisu:  Alena Auerbach, Olga Dolejšová, Věra 
Dvořáková, Lenka Frnčová, Karel Hořák, ing. Leoš Jančík, Stanislava Janická, 



ing.Petr Klaška, Zdeněk Kliment, ing. Naděţda Klírová, Taťána Krömerová, Marie 
Marušková, ing. Eva Mayerová, Luděk Müller, Mgr. Boţena Ovesná, RNDr. 
Jaroslava Ovesná, CSc.,ing. Hana Petrusová, ing. Ivana Roubalová, MVDr. František 
Šimek, Hana Vojáčková, Jiřina Volšická. 
 
Projednán případ rozhodčí p. K. Schwippelové.  V souvislosti s posouzením plemen, 
která nemá uvedena v oficiálním listu rozhodčího ČMKU, pozastavuje P ČMKU s 
okamţitou platností činnost mezinárodní rozhodčí exteriéru psů paní K.Schwippelové 
s tím, ţe bude znovu poţádána o doloţení sporných aprobací přijato usnesení 
60/8/2007. Na dopis p. Schwippelové odpoví sekretariát ČMKU. Sekretariát prověří 
případná pozvání rozhodčí do ciziny. 
Komise pro rozhodčí se sejde dne 01. 11. 2007 od 13:30 hod. na ČMKU. Úkol 
31/8/07 Pozvánky rozešle p. Jarošová. 
 
Školení pro adepty na rozhodčí se uskuteční dle programu dne 4. 11. 2007 
Program:  
Úvod: předseda ČMKU MVDr. Široký L. 
Přednášející: p. MVDr. Sedlář - anatomie a pohyb psa  
                      p. Václavík M. - technika posuzování. 
 
Další rozšiřovací zkoušky rozhodčích se uskuteční dne 02. 12. 2007 na ČMKU.  
Předseda zkušební komise M. Václavík, členové Bc.V. Tichá, J. Němec. 
Termín pro přihlášení zájemců: do 23. 11. 2007 na sekretariátu ČMKU u p. I. 
Jarošové. 
 
b) Bc. V. Tichá 
P ČMKU přijalo jednohlasně návrh na doplnění Zápisního řádu ČMKU - Bod X. Zápis 
importu se doplňuje o bod 4: 
Do ČR nově dovezené FCI dosud neuznané plemeno můţe být do PK  
ČMKU viz bod XI. zapsáno pouze za předpokladu, ţe bude doloţeno, ţe se toto 
plemeno chová v některé z členských nebo partnerských zemí FCI a ţe bude 
doloţen standard plemene a exportní průkaz původu. Usnesení 61/8/2007. 
 
c) Upozornění P ČMKU. 

P ČMKU upozorňuje pořadatele výstav v roce 2008, ţe od 01. 01. 2008 bude 
otevírána třída štěňat ve věku 4 – 6 měsíců. K tomuto bylo nutno přistoupit 
v souladu s platným veterinárním zákonem. Sekretariát rozešle dopis 
s upozorněním na pořadatele výstav (KJ, ČKS, ČMKJ). Text bude zároveň 
zveřejněn na webových stránkách ČMKU. Úkol 32/8/07 Usnesení 62/8/2007. 

 
Zodpovídá vedoucí sekretariátu 

 
d) Dotazy. 
P. J. Kudrnáčová a p. I. Nováková se dotázaly, proč nebylo odpovězeno na dopis 
ČKS z 01. 06. 2007 ve věci posuzování kupírovaných jedinců na výstavě boxerů. 
Výstava nebyla hlášena v kalendáři výstav ČMKU. P ČMKU tuto záleţitost projednalo 
a vyjádřilo se k ní v zápisu ze 4. zasedání P ČMKU v bodu 7. Dokument od SVS 
bude předán VK ČMKU. 
Dále se dotázaly, zda byla vyzvána chovatelka Majerová k vrácení PP, které byla 
ČKS nucena vystavit. Tuto záleţitost řeší právníci ČMKU, dosud není ukončena. 
Výzva byla zaslána. 



 
 
 
  
Usnesení z 8. zasedání P ČMKU ze dne 18. 10. 2007: 
50/8/2007 Na základě předloţených návrhů byla zvolena forma 3D hologramu.  

       P ČMKU bude i nadále akceptovat připomínky právních zástupců ČMKU.  
 
51/8/2007 P ČMKU schvaluje Směrnici pro řízení dokumentů na ČMKU s doplňky 
                  předloţeným p. Karbanem.  Směrnici v elektronické podobě předá  

        p. Karban sekretariátu, který ji neprodleně rozešle všem členům P a DR  
        ČMKU.  

52/8/2007 P ČMKU vypíše výběrové řízení na pořízení nového programového  
       vybavení ČMKU. 

 
53/8/2007 Na základě materiálů předloţených p. J. Kudrnáčovou přímá P ČMKU  

       Eurasier klub o.s. pro plemeno eurasier za prozatímního člena ČMKU a  
       přiděluje mu číslo 5023. Uznáním tohoto chov. klubu se chov plemene 
       eurasier vyčleňuje z Klubu chovatelů špiců, kde bylo toto plemeno dosud   
       zastřešeno. KCHŠ souhlasí s tímto postupem.  

 
54/8/2007 P ČMKU zařazuje plemeno polský ogar (sk. VI. FCI) do Klubu chovatelů  

       honičů 3014. 
 

55/8/2007 Na základě změny podmínek ze strany pořadatele akce EWCH schvaluje  
       P ČMKU finanční krytí dalších dvou dnů pobytu předsedy ČMKU na této  
       akci v USA. 

 
56/8/2007 P ČMKU poţaduje, aby pracoviště PK č. 2 a 3 předaly data za rok 2006  

       v elektronické podobě na sekretariát ČMKU. Termín: do příštího zasedání  
       P ČMKU. 

57/8/2007 P ČMKU schvaluje udělení vyznamenání - medailí ČMKU: p. L. Ubrové, 
          p. L. Pavlíkové, p. J. Němcovi, p. JUDr. K. Nývltovi, p. B. Uchytilovi,  

        p. PHDr. V. Mojţíšovi, p. J. Dolejšovi. Pozvánky na akci odešle  
        sekretariát do 14 dnů dle pokynů MVDr. L. Širokého.  

 
58/8/2007 Na MVP v Brně v únoru 2008 proběhne v rámci závěrečných soutěţí  

      Soutěţ o velkou národní cenu českých FCI uznaných i českých  
      dosud neuznaných plemen. Vystavovatelům těchto plemen, kteří se  
      soutěţe zúčastní, bude vrácena 50% výstavních poplatků. 
 

59/8/2007 P ČMKU na základě doporučení p. A. Karbana s otevíráním třídy pracovní  
      pro plemeno ND na výstavách v ČR po národní výstavy včetně a to na  
      zkoušky ZM dle NZŘ a vyšší. Tímto se doplňuje příslušní směrnice ČMKU.  

 
60/8/2007 V souvislosti s posouzením plemen, která nemá uvedena v oficiálním listu  

      rozhodčího ČMKU, pozastavuje P ČMKU s okamţitou platností činnost  
      mezinárodní rozhodčí exteriéru psů paní K. Schwippelové s tím, ţe bude  
      znovu poţádána o doloţení sporných aprobací.   

 
 



 
 
61/8/2007 P ČMKU přijalo návrh na doplnění Zápisního řádu ČMKU - Bod X. Zápis  
                  importu se doplňuje o bod 4: 

       Do ČR nově dovezené FCI dosud neuznané plemeno můţe být do PK  
       ČMKU viz bod XI. zapsáno pouze za předpokladu, ţe bude doloţeno,  
       ţe se toto plemeno chová v některé z členských nebo partnerských  
       zemí FCI, a ţe bude doloţen standard plemene a exportní průkaz  
       původu. 
 

62/8/2007 P ČMKU v návaznosti na platný veterinární zákon upozorňuje pořadatele 
výstav, ţe od 1. 1. 2008 bude otevírána třída štěňat ve věku 4-6 měsíců. 

 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 Zápis ze zasedání Komise pro mládeţ ČMKU. 
Příloha č. 2 Zápis z jednání ve věci auditu  
Příloha č. 3 Zápis z komise pro chov a zdraví. 
Příloha č. 4 Zápis z Výstavní komise ČMKU. 
Příloha č. 5 Zápis z propagační komise. 
 
Zasedání ukončeno v 18:30 hod. 
Termín příštího zasedání: čtvrtek, 15. 11. 2007 od 10:00 hod a dále 13. 12. 2007 od 
10:00hod. 
Zapsala: Ing. A. Košťálová 
Za správnost: MVDr. Široký Lubomír 


