
Zápis ze schůze Rozšířeného výboru KCHMPP 10.6.2012 

Přítomni: M. Hartmannová, A. Košťálová, K. Milbachová, J. Rudolf, V. Rybárová, H. 

Beranová, A. Daňková, I. Potůčková, Z. Vaňourková, za DR J. Rodová, M. Bílovecký 

1. Schůze sekcí HHK a SAV ze dne 7.4.2012 – zjištěno pochybení v hlasování, o delegátech 

na VH jedné sekce hlasovali i členové druhé sekce, tudíž toto hlasování je neplatné a sekce 

musí být svolány znovu – nové sekce budou svolány do Pardubic – Svítkov dne 28.7.2012, 

zajistí hlavní PCH  

Pro 8, zdržel se 1  

2. Problematika sekcí – v únoru bylo odhlasováno na RV, že každé plemeno tvoří 

samostatnou sekci, i kdyby v plemeni byl zastoupen pouze 1 člen, PCH při hlasování na 

schůzi sekce má hlas pouze poradní, vyjma sekce, kde je členem (viz evidenční list)  

Pro 9  

3. Návrh sekce LC - změna chovných podmínek – DKK max. C (dříve 2) včetně  

Pro 9  

4. Žádost Mgr. Střalkové o rozšíření aprobace na AUO  

5. RV doporučuje rozhodčí, aby si požádala o rozšíření i dalších plemen zastřešených v 

KCHMPP  

Schváleno  

6. Zpráva od tajemnice ČMKU – šiperky se posuzují na výstavách dohromady, již nemůžou 

být rozděleny dle váhových kategorií, klub si dosud nezažádal o změnu – viz poslední VH 

ČMKU 

7. Návrh omezení při bonitacích dlouhosrstých plemen na minimální délku srsti 10 cm - 

oholení jedinci nebudou na bonitaci posouzeni  

Schváleno jednohlasně  

8. Úkol pro PCH - zkontrolovat inzerci s aktuálním stavem členů – termín do 7 dnů od 

obdržení aktuálního seznamu  

9. Info ČSP – žádost o individuální přístup při uznání druhého klubu ČSP, dle PCH více 

klubů bude problematické pro další rozvoj tohoto neuznaného plemene a jeho další cesty k 

uznání FCI. Úkol pro PCH – poslat členům sekce dopis s vyjádřením  

Pan Hasil si zažádal o ochrannou známku – Český strakatý pes aneb Horákův laboratorní pes 

a Memoriál Františka Horáka  

Úkol – PCH podá připomínku na ÚPV, předseda KCHMPP podá druhou připomínku na 

ÚPV, v případě zveřejnění ochranné známky – podat námitku za KCHMPP  



Schváleno jednohlasně  

10. Individuální bonitace – výbor bude přísně posuzovat důvody pro individuální bonitace  

11. MČR malých plemen – sponzorský dar pro šiperky – schváleno  

12. Změna bonitačních podmínek AI 

Schváleno jednohlasně 

Zapsala V.Rybárová  

 


