
                
                                         

                               ve spolupráci s 

                                                       Mysliveckým spolkem Čertoráje Křenovice 

pořádá a srdečně zve příznivce lovecké kynologie na  

 

 
 

svod mladých psů loveckých plemen 

v sobotu 26. 6. 2021      

Křenovice – chata MS - bývalé koupaliště 
 

 

Přejímka psů: od 7: 00 hod 

Začátek posuzování: 8:30 hod 

Akce se uskuteční jen za podmínek dodržování aktuálních nařízení vlády a stanovených 

hygienických opatření souvisejících s osobní přítomností účastníků.  

Průkaz původu psa, očkovací průkaz nebo pas zvířete v zájmovém chovu, členský průkaz 

ČMMJ se sebou. 

Sbor rozhodčích exteriéru deleguje ČMKJ Praha na návrh pořadatele. 

 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: 

Všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdraví, označení tetováním nebo čipem. Zúčastnění psi 

musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou 



vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst.1, písm. f) 

veterinárního zákona.  

Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením 

Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003 a být vybaveni platným pasem 

pro malá zvířata.  

 

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY: 

Během svodu je nutné dodržovat „Řád ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti, 

nebo svodu loveckých psů“, schváleného na ÚKOZ dne 23. 2. 2006. Majitel psa ručí za 

veškeré psem způsobené škody, pořadatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu či úhyn 

psa. 

Přihláška je k dispozici na webu OMS Vyškov: https://vyskov.cmmj.cz nebo k vyzvednutí na 

OMSu. Podepsanou přihlášku, včetně oboustranné kopie průkazu původu a kopii dokladu o 

platbě zašlete na adresu OMS Vyškov, Dům. Odb. sl., Komenského 9, 682 01 Vyškov do 18. 

06. 2021 nebo naskenované mailem na kynologickakomise@seznam.cz  do 18. 06. 2021.  

Poplatek za svod se zaslanou přihláškou činí pro členy ČMMJ 150,- Kč.  

Platba pro nečlena ČMMJ se zaslanou přihláškou činí 300,- Kč.  

Pro určení výše poplatku za svod je rozhodující členství v ČMMJ majitele psa.  

Platbu uhraďte složenkou na adresu OMS Vyškov, Dům. Odb. sl., Komenského 9,  682 01 

Vyškov nebo bankovním  převodem  na účet 153472236 / 0300 , spec. symbol  2606 (datum 

konáni svodu),  konstantní symbol  0558, var. symbol  vaše telefonní číslo nebo datum 

narozeni psa ( vzor 01022011). Neúčast na svodu nezakládá důvod pro vrácení poplatku za 

svod. Korona, myslivecká veřejnost je vítána za dodržení aktuálních novelizovaných opatření 

Ministerstva zdravotnictví. Občerstvení zajištěno. 

Průkaz původu psa, očkovací průkaz nebo pas zvířete v zájmovém chovu, členský průkaz 

ČMMJ se sebou. 

 

Kontaktní osoba: Ing. M. Šišková, tel: 776 761 901 

jednatelka OMS: O. Nováková tel: 734 487 797 

 

https://vyskov.cmmj.cz/
mailto:kynologickakomise@seznam.cz

