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KCHMPP, z.s.

      Schválení jednacího řádu

Volba sčítací komise Volba sčítací komise 

   Volba zapisovatele schůze

   Schválení programu schůze 

Návrhy na Shromáždění delegátů KCHMPP

   Volba delegátů pro případ konání mimořádné VH 

 Novinky v chovu + administrativa

   Plánované akce

   Diskuze + různé + schválení zápisu ze schůze



  

KCHMPP, z.s.

      Volba sčítací komiseVolba sčítací komise

Návrh: Milan VokálNávrh: Milan Vokál

hosté: 1 (přítomnost schválena)hosté: 1 (přítomnost schválena)

přítomno: 22 členůpřítomno: 22 členů

jsme usnášení schopní (přítomno alespoň 15 % členů; jsme usnášení schopní (přítomno alespoň 15 % členů; 
KCHMPP – čsp má 131 členů, 15 % = 20) KCHMPP – čsp má 131 členů, 15 % = 20) 



  

KCHMPP, z.s.

      Volba zapisovatele schůzeVolba zapisovatele schůze

Návrh: Kateřina Ungrová Návrh: Kateřina Ungrová 

  



  

KCHMPP, z.s.

      Shromáždění delegátů KCHMPPShromáždění delegátů KCHMPP

Termín: 20.1.2019 hotel Svornost, Praha Dolní PočerniceTermín: 20.1.2019 hotel Svornost, Praha Dolní Počernice

Klíč: za každých započatých 20 členů - 1 delegátKlíč: za každých započatých 20 členů - 1 delegát

Sekce KCHMPP – čsp má 131 členů = >  7 delegátůSekce KCHMPP – čsp má 131 členů = >  7 delegátů

  

  



  

KCHMPP, z.s.

      Náměty pro Shromáždění delegátů 2019Náměty pro Shromáždění delegátů 2019

• Transparentní účetTransparentní účet

• Možnost hlasování mimo schůzi (např. přes internet)Možnost hlasování mimo schůzi (např. přes internet)

• Dotaz na zpravodaj (chybí informovanost členů)Dotaz na zpravodaj (chybí informovanost členů)

• Webové stránky (nedostatečná aktualizace, staré rozhraní, Webové stránky (nedostatečná aktualizace, staré rozhraní, 
vzhled, funkčnost)vzhled, funkčnost)

• Výsledky výstav KCHMPP na webuVýsledky výstav KCHMPP na webu

  

  



  

KCHMPP, z.s.

  Volba delegátů na Shromáždění delegátů KCHMPPVolba delegátů na Shromáždění delegátů KCHMPP

Termín: 20.1.2019 hotel Svornost, PrahaTermín: 20.1.2019 hotel Svornost, Praha

1.1. David MilbachDavid Milbach 5. Dagmar Vokálová5. Dagmar Vokálová

2.2. Kateřina UngrováKateřina Ungrová 6. Milan Vokál6. Milan Vokál

3.3. Ivana LukášováIvana Lukášová 7. Alena Holubová7. Alena Holubová

4.4. Jiří Kratochvíl (za Spolek čsp)Jiří Kratochvíl (za Spolek čsp)

Náhradníci: Dana Vaňourková, Jolana NovákováNáhradníci: Dana Vaňourková, Jolana Nováková



  

KCHMPP, z.s.

   Novinky v chovu

• výsledek DKK – jen 1 písmeno, dle horší končetiny

• LP beze změn

• nutno doložit protokoly od DKK a LP v den podání 
přihlášky na bonitaci



  

KCHMPP, z.s.

   Administrativa v chovu

administrativa.kchmpp.cz

• o KL žádat včas – nejlépe elektronicky, lhůta k vystavení je 
14 dní

• do 7 dní od krytí přiložit potvrzený KL do adm. programu

• přihláška vrhu – do 7 dní od porodu, jména štěňat, tisk pouze 
1. stránky, podpis chovatele

• přihlášku vrhu + originál KL odeslat POŠTOU poradci 
chovu



  

KCHMPP, z.s.

   Administrativa v chovu

administrativa.kchmpp.cz

• na formulář od ČMKU doplnit délku srsti

• při nedodržení termínů => finanční postih od KCHMPP

• zápis titulů a zkoušek u chovných psů a fen – majitel posílá  
kopie certifikátů + PP mailem plemenné knize, popř. PCH 
(kracikova@cmku.cz)

file:///C:/Users/Zdenka/Documents/strak%C3%A1%C4%8Di/KCHMPP/sch%C5%AFze/sch%C5%AFze%2020171125/rodokmen.pdf


  

KCHMPP, z.s.

   Plánované výstavy

27.04.2019   KV Mladá Boleslav

15.06.2019   KrV Dětřichov

17.08.2019   KV (bez KV) Mikulov

19.10.2019 KV Mladá Boleslav                  

20.10.2019 FCI neuznaná plemena Mladá Boleslav



  

KCHMPP, z.s.

   Plánované bonitace

termíny zatím nejsou jasné, je možné, že se bonitace budou 
konat jako extra akce den po výstavě



  

KCHMPP, z.s.

   Plánované akce

Schůze sekce KCHMPP – čsp – předpoklad 11/2019 



  

KCHMPP, z.s.

   Různé + diskuse + schválení zápisu ze schůze

Genomia – nelze dodat jednoznačný výsledek, bude 
potřeba více vzorků

Spolupráce s VÚŽV Uhříněves – analýza rodokmenu 

Bonitace - psychická příprava, bázlivost či agresivita je 
OPRAVDU nežádoucí (chováme společenské plemeno)

bonitační a výstavní manuál 



  

KCHMPP, z.s.

DĚKUJI ZA POZORNOST!
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