
V pofiadí páté zasedání pfiedsednictva âMKU
se konalo 10. ãervence 2007. Stejnû jako na
pfiedchozích jednáních i tentokrát byla pro-
vedena kontrola usnesení VH. Projednávány
a vzaty na vûdomí byly zprávy z jednotliv˘ch
komisí, konkrétnû z Komise v˘stavní, Ko-
mise pro rozhodãí a Komise pro chov
a zdraví. Komise pro chov a zdraví mimo
jiné pfiedloÏila informace z jednání Cho-
vatelské komise FCI. V této souvislosti
P âMKU upozorÀuje, Ïe s ohledem na plat-
né zákony âR není v rámci âMKU moÏné
ani v˘jimeãnû povolit inseminaci u jedincÛ,
ktefií se dosud nereprodukovali pfiirozenû.
(Poznámka – dfiíve byl v Chovatelském
fiádu FCI zakotven zákaz pouÏití insemi-
nace u jedincÛ, ktefií se pfiirozenû nepro-
kázali v reprodukci. Dnes dává Chov. fiád
FCI právo stfiechové organizaci povolit
v odÛvodnûn˘ch pfiípadech z tohoto usta-
novení v˘jimku.)
Na pofiadu jednání byla celá fiada více ãi
ménû závaÏn˘ch bodÛ. Tûch nejdÛleÏitûj-
‰ích se t˘kají následující usnesení:
� P âMKU jmenuje ãleny Dostihové
a coursingové komise âMKU ve sloÏení
MVDr. Stanislav Chrpa, pfiedseda; ing.
Zdenûk Barák, ãlen; Jaroslav ·imek, ãlen;

Katefiina Jefiábková, ãlenka; Lucie Theime-
rová, ãlenka (s touto ãlenkou, kterou dopo-
ruãil Coursing klub, se doposud nepodafiilo
navázat kontakt, pokud nebude s úãastí
v komisi souhlasit, nahradí ji paní Marcela
Pafiízková); Dana Bejãková, registrátor dosti-
hov˘ch licencí. Jmenování pí Lucie Thei-
merové nebo pí Marcely Pafiízkové bude
vyjasnûno do konce ãervence 2007. In-
formaci sekretariátu podá pfiedseda komise
v daném termínu.
� P âMKU na základû splnûn˘ch podmí-
nek a doporuãení Komise pro rozhodãí jme-
nuje mezinárodními rozhodãími: Broukala
Petra, Bfiezinovou Hanu, âeãrdlovou Alenu,
Janickou Stanislavu a ing. Soukupovou
Moniku.
� P âMKU souhlasí s: 
� pfiiznáním aprobace na FCI neuznané
plemeno vícebarevn˘ pudl pí Z. Vr‰ecké,
� doplnûním aprobace na plemeno kolie
krátkosrstá rozhodãím p. S. Sysovi a Mgr. 
V. Fialovi,
� pfiiznáním aprobací na plemena faraon-
sk˘ pes a podenga p. V. Panu‰kovi (plemena
byla pfiefiazena ze sk. X. FCI do sk. V. FCI).
� P âMKU ukládá sekretariátu poÏádat
Velkou Británii o v˘klad standardu Ïíhané

barvy u boston teriéra (jak˘ podklad a roz-
loÏení Ïíhání jsou akceptovány).
� Od 1. 1. 2008 podléhají kartiãky na udûlo-
vání titulÛ (CAJC, CAC, Res. CAC, CACIB,
Res. CACIB, BOB, CACT, Res. CACT, CACIT,
Res. CACIT, CACIAg, Res. CACIAg, CACIL,
Res. CACIL) poplatku. Platí pro pofiadatele
v‰ech v˘stav.
� P âMKU rozhodlo, Ïe subjekt âMKU je
oprávnûn vystavit certifikát pouze na zkou‰-
ky vykonané pod jeho zá‰titou.
� P âMKU souhlasí s pofiádáním MS v agi-
lity v roce 2012 a s podporou této akce.
Souhlas na FCI za‰le sekretariát âMKU.
Pan ing. Spolek pfiedloÏí návrh pfiedbûÏné-
ho rozpoãtu a bude 2krát roãnû informovat
P âMKU o postupu pfiíprav.
Cel˘ zápis z jednání P âMKU vãetnû Zprávy
z jednání Evropské sekce FCI, informace
o Plnûní usnesení IX VH – provedení kontro-
ly v‰ech hospitací rozhodãích z exteriéru od
minulé volební VH (tj. od roku 2003) a zápi-
sÛ z jednání odborn˘ch komisí najdete na
www.cmku.cz. Vladimíra Tichá
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