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Zápis ze schůze  výboru KCHMPP – 28.4.2012 

Přítomni:  M. Hartmanová,  K. Milbachová, J. Rudolf, V. Rybárová, J. Rodová 
 

1. TR – žádost o zápis do pomocného registru – PCH Ing. A. Košťálová zjistí více informací a sdělí 
stanovisko RV 

2. Stížnost na porušení stanov podaná p. Ševčíkem – vzato na vědomí 
3. Požadavek PCH Z. Vaňourkové k zakoupení váhy k přehledu stavu populace ČSP - schváleno 

jednohlasně 
4. Standardy – zpráva z ČMKU – kluby mají právo zajistit si vlastní překlad standardů – KCHMPP ČR, o.s. 

nemá zájem o zajištění vlastního překladu, odpověď zajistí J. Rudolf 
5. ACD – žádost o poháry – schváleno jednohlasně, s podmínkou dodání článku a fotografií do 

Zpravodaje, popř. na web 
6. SAV – nesrovnalosti ohledně uchovnění, řešeno elektronicky 
7. AUO – chovnost feny potvrzena, řešeno elektronicky 
8. Pomoc vybraným psím útulku – červnová dvoudenní výstava zvoleno o.s. Toulavé tlapky (možnost 

kasičky na pevném místě v areálu výstavy, podpora – krmení apod.) 
9. Schůze sekcí AUO, BOC – z důvodu nesrovnalostí v rozesílání pozvánek na schůzi sekce a pozdním 

zaslání pozvánky na web poradkyní chovu (dle odezvy členů sekcí), schůze anulována, V svolá novou 
schůzi sekcí 

10. AUO, BOC – výzva na web – členové zašlou návrhy a podněty k projednání na schůzi sekce do 
15.5.2012 na e-mail kchmpp(a)kchmpp.cz 

11. Předložena zpráva o hospodaření klubu – schváleno, bude zveřejněno ve Zpravodaji 
12. Schválen návrh bonitačních komisí 27.4.2012 – členi RV, DR, p. Čertíková,p. Štefánková, p. Čertík, p. 

Potůček 
13. AI –stížnost p. Švuba na PCH V. Rybárovou – šetřením bylo zjištěno: dle předloženého bonitačního 

protokolu KCHMPP pro plemeno Akita inu vystaveného pro psa Kotofuji Go Di Casa Saporito, 
CMKU/AI/2319/-09/08 dne 13.11.2010 v Mladé Boleslavi bylo zjištěno: bonitační kód „AM, C9, 
M3//podmíněná chovnost na jeden vrh!“. Chovnost byla omezena tehdejším PCH L.Kortišem na 
základě chybějících 2x M3, což bylo vyřazující vadou: vyhodnocení č.9. V závěru bonitačního protokolu 
je PCH doplněna věta: „typický představitel plemene, chovnost podmíněna vrhem bez chybějících M3 
ze spojení s plnochrupou fenou“. Další využití v chovu je podmíněno doloženým vrhem bez chybějících 
M3 s plnochrupou fenou, změna chovných podmínek nemění platnost bonitačního protokolu. Z tohoto 
zjištění vyplývá, že PCH nepochybila. Další část stížnosti byla směřována na povolení krytí s Bisai Go 
Byu-Ti-Sawa, krycí list byl vydán PCH L.Kortišem, PCH V.Rybárová se o krytí dozvěděla až po jeho 
uskutečnění. Fena Uruomi Z Bambusového háje má vystavený krycí list na zahraniční krytí. Po telefonu 
byla povolena možnost krytí psem Kotofuji, neboť se PCH domnívala, že je pes chovný, když má již dva 
vrhy v ČR. Při kontrole bonitačního protokolu bylo zjištěno výše uvedené. V tomto smyslu odpoví 
A.Košťálová na stížnost p. Švuba. 

14. Některým členům RV a DR KCHMPP ČR, o.s., P ČMKU a mnoha dalším osobám byl doručen e-mail od 
bývalého PCH L.Kortiše, kde napadá soukromé webové stránky a slučuje je s činností klubu KCHMPP 
ČR, o.s., tímto jednáním poškozuje dobré jméno klubu i představitele výboru. Výbor zváží další právní 
kroky. 

Zapsal J. Rudolf 


