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Zápis z výborové schůze  
 

Datum a čas: sobota 1. února 2014, od 11.00 hodin 

Místo: Brno, restaurace Železná Růže 

Přítomni:  
Výbor klubu: 

Soňa Vágnerová – předsedkyně 

Bc. Milan Brizgala – místopředseda, poradce chovu pro JRO 

Naďa Kocíková – HPCH, poradce chovu pro KAO a MSP 

Ing. Dagmar Novosadová – pokladník  

Ing. Zdeňka Vašková – poradce chovu pro SAO 

Pavla Štěpánková – členka výboru  

Hosté: 

Davida Straka – předseda kontrolní komise 

Marie Rudolfová - konzultantka pro MSP 

Nepřítomni: 

Jaroslav Sekanina 

Pavlína Sekaninová  

Kateřina Čiperová 

Libor Skoumal 

 

Program:  

1. Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatele zápisu  

2. Rezignace člena výboru 

3. Kontrola plnění usnesení VČS 9.3.2013 a návrh na revokaci usnesení  

4. Návrhy na úpravy pravidel klubových pracovních soutěží  

5. Návrhy na úpravu názvosloví a průběh testu pro hodnocení povah psů a fen na "Předvedení za 

účelem uchovnění“ pro MSP a KAO" 

6. Porušování předpisů a řádů členkou klubu  

7. Návrh na řešení neuhrazených pohledávek + kontrola plnění Usnesení č. VČS/034/9/3/13 

8. Různé 

9. Organizace a program výroční členské schůze 

10. Závěr  

 

 

1. Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatele zápisu  

 schůze zahájena v 11.15 hodin, přítomno 6 ze 7 členů výboru, schůze je tudíž usnášeníschopná 

 zapisovatelkou zvolena D.Novosadová, ověřovatelem zápisu D.Straka 

 

číslo text hlasování Usnesení 

VS 1/1/2/2014 
Zapisovatelkou schválena D.Novosadová, 

ověřovatelem Zápisu D.Straka 

pro proti 
zdržel 

se přijato 

6 0 0 
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2. Rezignace člena výboru 

 předsedkyně S.Vágnerová přítomné seznámila s písemnou rezignací člena výboru Jaroslava 

Sekaniny ke dni 31.1. 2014, členem výboru se stává prozatímní náhradní člen výboru Pavla 

Sekaninová
1
 

 

číslo text hlasování Usnesení 

VS 2/1/2/2014 

Členové výboru berou na vědomí, že k 

31.1.2014  na členství ve výboru rezignoval 

Jaroslav Sekanina, jeho náhradnicí se stává 

Pavla Sekaninová 

pro proti 
zdržel 

se 
přijato 

6 0 0 

 

3. Kontrola plnění usnesení VČS 9.3.2013 a návrh na revokaci usnesení  

 byla provedena kontrola plnění usnesení, a navržena revokace 2 usnesení 

 výbor klubu předloží členské schůzi revokaci těchto usnesení: 

1. VČS/038/9/3/13: „VČS ukládá a pověřuje výbor klubu jednáním s ČMKU o změně pracovníka pro 

vedení agendy PK ČMKU pro KRaAOP.“ 

 na základě informace HPCH N.Kocíkové, která v současné době nejvíce spolupracuje s 

pracovnicí pověřenou vedením agendy PK1 ČMKU pro klub, o bezproblémové a vstřícné 

spolupráci s touto pracovnicí, navrhne výbor členské schůzi revokaci tohoto usnesení 

2. VČS/030/9/3/13: „VČS schvaluje přístup ke klubovému účtu pouze pro jednu osobu – předsedu klubu, 

kterému ukládá zajistit druhou platební kartu k účtu a kódy k internet- bankingu a jejich uložení v zapečetěné 
obálce u pokladníka klubu.“  

 na základě zvážení všech skutečností a fungování elektronického bankovnictví, které nelze ani 

v případě nouze využívat jinou osobou než tou, jejíž jméno figuruje ve smlouvě mezi klubem a 

bankou, bylo rozhodnuto, že je nezbytné přístup ke klubovému účtu zřídit také pro pokladníka 

D.Novosadovou 

 během roku se ukázalo, že vydání druhé platební karty, s ohledem na momentální absolutní 

nepotřebnost není prozatím nezbytně nutné 

 

číslo text hlasování Usnesení 

VS 3/1/2/2014 
Výbor klubu předloží členské schůzi návrh 

na revokaci usnesení VČS/030/9/3/13  

pro proti 
zdržel 

se přijato 

6 0 0 

VS 4/1/2/2014 
Výbor klubu předloží členské schůzi návrh 

na revokaci usnesení VČS/038/9/3/13  

pro proti 
zdržel 

se přijato 

6 0 0 

 

4. Návrhy na úpravy pravidel klubových pracovních soutěží  

 Usneseníč. VČS/035/9/3/13: „VČS pověřuje výbor klubu, aby ve spolupráci se členy klubu a figuranty 

na pravidelně pořádaných srazech klubu sestavil nová pravidla pro klubové soutěže a předložil je ke 
schválení na nejbližší členské schůzi.“ 

 výbor klubu navrhuje nové propozice klubových pracovních soutěží  

 

číslo text hlasování Usnesení 

VS 5/1/2/2014 

Výbor klubu předloží členské schůzi ke 

schválení návrh na nové propozice 

klubových pracovních soutěží  

pro proti 
zdržel 

se přijato 

6 0 0 

 

5. Návrhy na úpravu názvosloví a průběh testu pro hodnocení povah psů a fen na "Předvedení 

za účelem uchovnění“ pro MSP a KAO" 

                                                
1 náhradním členem výboru byla zvolena na mimořádné členské schůzi ve Zbraslavi, dne 14.9.2013 - usnesení č. 

MČS/004/14/09/13 
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 Usnesení č.VČS/036/9/3/13: „VČS pověřuje výbor klubu, aby upravil názvosloví pro hodnocení povah 

psů a fen při stanovování povahového kódu na Předvedení.“ 

 výbor klubu navrhuje úpravu a průběh testu pro hodnocení povah na "předvedení, a dále 

detailnější popis jednotlivých predikátů u povahových testů uplatňovaných jako podmínka pro 

uchovnění plemen KAO a MSP  

 výbor klubu navrhuje zapracovat do Řádu předvedení za účelem uchovnění další závazná 

pravidla a pokyny a zapracovat i pravidla a pokyny pro nepovinný svod mladých 

číslo text hlasování Usnesení 

VS 6/1/2/2014 

Výbor klubu předloží členské schůzi ke 

schválení návrh na úpravu a průběh testu 

pro hodnocení povah na "předvedení", 

detailnější popis jednotlivých predikátů u 

povahových testů uplatňovaných jako 

podmínka pro uchovnění plemen KAO a 

MSP  

pro proti 
zdržel 

se 

přijato 

6 0 0 

VS 7/1/2/2014 

Výbor klubu navrhuje zapracovat do Řádu 

předvedení za účelem uchovnění další 

závazná pravidla a pokyny a zapracovat i 

pravidla a pokyny pro nepovinný svod 

mladých 

pro proti 
zdržel 

se 

přijato 

6 0 0 

 

 

6. Porušování předpisů a řádů členkou klubu  

 výbor klubu byl upozorněn na odchov štěňat bez PP FCI členkou klubu p.M.Tlustou, která v 

roce 2013 odchovala jeden vrh s PP (matka Bogynya Azijský Medveď, otec Regent Lištička, 

KL KAO 23/2013) a současně další bez PP (údajný rodičovský pár - matka Camura Azijský 

Medveď, otec Regent Lištička, matka neuchovněná) 

 p. Tlustá svým jednáním porušila  

 Chovatelský řád klubu I. 3., , VII. a) 

 Stanovy klubu 3.2. a) b) c) d) 

 výbor klubu se od jednání členky klubu p.M.Tlusté důrazně distancuje a p.Tlustá bude písemně 

napomenuta a upozorněna na hrubé porušování výše uvedeného řádu a stanov, současně bude 

upozorněna na skutečnost, že v případě opakovaného porušování předpisů je výbor klubu 

oprávněn pozastavit člence klubu chovatelský servis, případně ji vyloučit z klubu (Stanovy 

4.1.ca)) 

 

číslo text hlasování Usnesení 

VS 8/1/2/2014 

Výbor klubu se důrazně distancuje od 

jednání členky klubu p.M.Tlusté - vrh štěňat 

KAO bez PP FCI  

pro proti 
zdržel 

se přijato 

6 0 0 

VS 9/1/2/2014 

Výbor klubu pověřuje hlavní poradkyni 

chovu k písemnému napomenutí a 

upozornění členky klubu p.M.Tlusté na hrubé 

porušování, Chovatelského řádu a Stanov 

klubu. Dále bude p.Tlustá upozorněna, že v 

případě opakovaného porušování předpisů jí 

je výbor klubu oprávněn pozastavit 

chovatelský servis, případně ji vyloučit z 

klubu. 

pro proti 
zdržel 

se 

přijato 

6 0 0 

7. Návrh na řešení neuhrazených pohledávek + kontrola plnění Usnesení č. VČS/034/9/3/13 

 „VČS ukládá výboru klubu do příští členské schůze předložit inventuru majetku KRaAOP v 

držení členů výboru klubu včetně vyčíslení ztrát z důvodu nevrácení klubového majetku 

http://4.1.ca/
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bývalými funkcionáři klubu a pověřuje výbor klubu vymáháním náhrady škody po bývalých 

členech výboru za ztracený, nevrácený nebo jinak znehodnocený klubový majetek.“  

 

 klub k 31.12.2013 eviduje tyto neuhrazené pohledávky finančního charakteru: 

1. p.E.Č., členka klubu  

 neuhrazené sankční poplatky za porušení chovatelského řádu - 31 000 Kč, splatnost 

30.4.2013 

 poplatky za uchovnění - 2 250 Kč, splatnost 30.4.2013 

2. p.I.M. - neuhrazené výstavní poplatky 1 600 Kč, splatnost 30.4.2013 

 

 dále výbor klubu konstatuje, že k 31.12.2013 p.E.Č. stále výboru klubu nepředala: 

3. dokumentaci související s výkonem její tehdejší funkce hlavní poradkyně chovu,   

4. razítko "hlavního poradce chovu" a razítko "chovnosti" 

 

 p.E.Č. a p.I.M. nereagovali na výzvy k úhradě a vrácení klubového majetku zaslané 

předsedkyní výboru klubu, ani na výzvy zaslané předsedou kontrolní komise  

 

 o riziku zneužití klubových razítek byla informována i pracovnice PK ČMKU, která vede 

agendu pro klub 

 

 výbor konstatoval, že v případě prodloužení členství p.E.Č. pro rok 2014 navrhne výbor klubu 

členské schůzi schválit vyloučení této členky klubu, z důvodů uvedených v bodě 7.1., 7.3, 7.4 

tohoto zápisu, s odkazem na Stanovy klubu  

 

 výbor klubu současně předloží členské schůzi ke schválení návrh na úpravu stanov klubu tak, 

aby bylo v pravomoci výboru klubu rozhodnout o opětovném přijetí či nepřijetí člena, který se 

v minulosti dopustil hrubého porušení předpisů a řádů klubu, ČMKU, FCI 

 

číslo text hlasování Usnesení 

VS 

10/1/2/2014 

Výbor klubu navrhne členské schůzi schválit 

vyloučení členky klubu p.E.Č. v případě, že 

její členství bude uhrazením příspěvku na 

rok 2014 prodlouženo a současně nedojde k 

úhradě pohledávek v celkové výši 33 250,- 

Kč, a navrácení klubového majetku (razítka 

a chovatelská dokumentace klubu) 

pro proti 
zdržel 

se 

přijato 

6 0 0 

VS 

11/1/2/2014 

Výbor klubu předloží členské schůzi ke 

schválení návrh na úpravu stanov klubu tak, 

aby bylo v pravomoci výboru klubu 

rozhodnout o opětovném přijetí či nepřijetí 

člena, který se v minulosti dopustil hrubého 

porušení předpisů a řádů klubu, ČMKU, FCI 

pro proti 
zdržel 

se 

přijato 

6 0 0 
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8. Různé  

8.1. Výročí založení klubu (20 let) 

 při této příležitost výbor klubu členské schůzi předloží návrh nového loga klubu 

 členové klubu současně dostanou příležitost nové logo navrhnout také sami, v případě jejich 

zájmu bude dohodnut časový horizont, kdy své návrhy předloží a jakým způsobem bude 

členům klubu dána možnost se k jednotlivým návrhům vyjádřit a vítězné logo vybrat 

 logo klubu musí být vytvořeno bez nároku na honorář, musí splňovat nároky na použití v 

tištěné podobě na papír, textil, porcelán, ražbu a pískování 

 

číslo text hlasování Usnesení 

VS 

12/1/2/2014 

Výbor klubu předloží členské schůzi návrh 

nového loga klubu 

pro proti 
zdržel 

se přijato 

6 0 0 

VS 

13/1/2/2014 

Výbor klubu nabídne možnost navržení 

nového loga klubu, které bude splňovat 

stanovené požadavky také členské schůzi. 

pro proti 
zdržel 

se přijato 

6 0 0 

 

 

8.2. Návrh na zpracování Finančního řádu klubu 

 z důvodu roztříštěné agendy klubových financí bylo pokladníkem D. Novosadovou navrhnuto 

vypracování Finančního řádu, který bude obsahovat především výčet klubových poplatků s 

uvedením jejich výše, splatnosti, s informací kdy a kým byly tyto poplatky schváleny 

číslo text hlasování Usnesení 

VS 

14/1/2/2014 

Výbor klubu předloží členské schůzi návrh 

na schválení Finančního řádu 

pro proti 
zdržel 

se přijato 

6 0 0 

 

 

8.3. Návrh na zavedení možnosti proplácení cestovného pro organizátory klubových srazů 

 výbor klubu schválil revokaci rozhodnutí výboru ze dne 28.9 2011 v Žižicích, kterým byla 

zrušena možnost proplácení cestovného pro organizátory klubového setkání  

 předpokládané výdaje pro toto cestovné budou zapracovány do plánu hospodaření na rok 2014 

 

číslo text hlasování Usnesení 

VS 

15/1/2/2014 

Výbor klubu schválil možnost proplácení 

cestovného pro organizátory klubových 

setkání (revokace rozhodnutí výboru ze dne 

28.9.2011 v Žižicích) 

pro proti 
zdržel 

se 
přijato 

6 0 0 

 

 

8.4. Spolupráce s časopisem Pes, přítel člověka 

 výbor klubu byl osloven redakcí časopisu PPČ s žádostí o při představování chovatelských 

klubů z různých úhlů pohledu  

 výbor klubu se spoluprací souhlasí, angažovat se budou všichni poradci chovů  

 

číslo text hlasování Usnesení 

VS 

16/1/2/2014 

Výbor klubu pověřuje poradce chovu pro 

jednotlivá plemena ke spolupráci s redakcí 

časopisu PPČ při představování našich 

plemen a klubu 

pro proti 
zdržel 

se 
přijato 

6 0 0 

 

8.5. Sponzoring klubových akcí 
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 firma JK Brand je ochotna za umístění reklamního banneru na webových stránkách klubu v 

roce 2014 sponzorovat akce klubu: 

 klubovou výstavu ve Zbraslavi u Brna (9/2014) 

 speciální výstavu ve Zbraslavi u Brna (9/2014)  

 klubová setkání v Čechách  

 klubová setkání na Moravě 

 výbor klubu souhlasí s umístěním reklamního banneru na webových stránkách klubu a 

sponzoring klubových akcí v roce 2014 velmi vítá 

číslo text hlasování Usnesení 

VS 

17/1/2/2014 

Výbor klubu souhlasí s umístěním 

reklamního banneru firmy JK Brand na 

webových stránkách klubu, s tím, že se firma 

JK Brand stane generálním sponzorem KV a 

SV ve Zbraslavi u Brna v 9/2014 a 

sponzorem klubových setkání v Čechách a na 

Moravě. 

pro proti 
zdržel 

se 

přijato 

6 0 0 

 

8.6. Ročenka klubu 

 výbor klubu zvažuje obnovení tradice klubových zpravodajů, a to formou elektronické ročenky 

zveřejňované na klubovém webu, s možností převedení do tištěné podoby 

 výbor klubu bude prozatím v průběhu roku shromažďovat materiály (každý člen výboru za 

svou agendu), které tak budou připraveny k následnému zpracování 

číslo text hlasování Usnesení 

VS 

18/1/2/2014 

Výbor klubu schválil započetí příprav na 

výrobu Ročenky klubu za rok 2014 

pro proti 
zdržel 

se přijato 

6 0 0 

 

8.7. Úprava formuláře "Přihláška vrhu" 

 výbor klubu navrhuje, po konzultaci s předsedou kontrolní komise, rozšířit formulář "Přihláška 

vrhu" o povinný údaj - sdělení chovatele o adrese umístění feny a narozeného vrhu  

číslo text hlasování Usnesení 

VS 

19/1/2/2014 

Výbor klubu schválil rozšíření formuláře 

"Přihláška vrhu" o povinný údaj - sdělení 

chovatele o adrese umístění feny a 

narozeného vrhu. Aktualizací formuláře je 

pověřena HPCH. 

pro proti 
zdržel 

se 

přijato 

6 0 0 

 

8.8. Celostátní pracovní a handlingové soutěže a moravské předvedení za účelem uchovnění 

 celostátní klubové soutěže a moravské předvedení navrhuje výbor uspořádat stejně jako v 

loňském roce v areálu KK ve Zbraslavi u Brna 

 termín konání soutěží bude zveřejněn po dohodě s majitelem areálu  

číslo text hlasování Usnesení 

VS 

20/1/2/2014 

Výbor klubu i v roce 2014 zorganizuje 

Celostátní pracovní a handlingové soutěže 

spolu s moravským předvedením za účelem 

uchovnění. 

pro proti 
zdržel 

se 
přijato 

6 0 0 
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8.9. Návrh na úpravu Chovatelského řádu 

 výbor klubu na na návrh N.Kocíkové souhlasí se sjednocením a úpravou formulářů KL pro 

všechna klubem sdružená plemena 

 dále navržena úprava formulace a obsahu veterinárního osvědčení pro fenu, která má být kryta 

po dovršení 8 let věku 

 podán návrh na na revokaci usnesení č. VČS/020/9/3/13: 

Sestavování chovných párů 
Spojení nesmí být uskutečněno mezi jedinci: 

1. mezi sourozenci, 

2. mezi dětmi a rodiči,  

3. má-li fena v jakékoli části testu povahy známku 2, nesmí být kryta psem, který je známkou 2 

hodnocen v jakékoli části povahového testu (pro plemena MSP a KAO) 

 

číslo text hlasování Usnesení 

VS 

21/1/2/2014 

Výbor klubu zpracuje a ke schválení členské 

schůzi předloží návrh na úpravu 

Chovatelského řádu. 

pro proti 
zdržel 

se přijato 

6 0 0 

 

 

9. Organizace a program výroční členské schůze 

 Výroční členská schůze se bude konat dne 1.3.2014 od 11 hodin v Praze, program a přesné 

místo konání bude upřesněno v pozvánce zveřejněné na klubovém webu 

 

číslo text hlasování Usnesení 

VS 

22/1/2/2014 

Výbor klubu zveřejní pozvánku na výroční 

členskou schůzi, včetně uvedení programu a 

zveřejnění příslušných návrhů. 

pro proti 
zdržel 

se přijato 

6 0 0 

 

 

10. Závěr 

 schůze byla ukončena v 18.30 hod 

 

 

Rekapitulace usnesení: 

 

číslo text hlasování Usnesení 

VS 1/1/2/2014 
Zapisovatelkou schválena D.Novosadová, 

ověřovatelem Zápisu D.Straka 

pro proti 
zdržel 

se přijato 

6 0 0 

VS 2/1/2/2014 

Členové výboru berou na vědomí, že k 

31.1.2014  na členství ve výboru rezignoval 

Jaroslav Sekanina, jeho náhradnicí se stává 

Pavla Sekaninová 

pro proti 
zdržel 

se 
přijato 

6 0 0 

VS 3/1/2/2014 
Výbor klubu předloží členské schůzi návrh 

na revokaci usnesení VČS/030/9/3/13  

pro proti 
zdržel 

se přijato 

6 0 0 

VS 4/1/2/2014 
Výbor klubu předloží členské schůzi návrh 

na revokaci usnesení VČS/038/9/3/13  

pro proti 
zdržel 

se přijato 

6 0 0 

VS 5/1/2/2014 

Výbor klubu předloží členské schůzi ke 

schválení návrh na nové propozice 

klubových pracovních soutěží  

pro proti 
zdržel 

se přijato 

6 0 0 



Strana 8 (celkem 9) 

číslo text hlasování Usnesení 

VS 6/1/2/2014 

Výbor klubu předloží členské schůzi ke 

schválení návrh na úpravu a průběh testu 

pro hodnocení povah na "předvedení", 

detailnější popis jednotlivých predikátů u 

povahových testů uplatňovaných jako 

podmínka pro uchovnění plemen KAO a 

MSP  

pro proti 
zdržel 

se 

přijato 

6 0 0 

VS 7/1/2/2014 

Výbor klubu navrhuje zapracovat do Řádu 

předvedení za účelem uchovnění další 

závazná pravidla a pokyny a zapracovat i 

pravidla a pokyny pro nepovinný svod 

mladých 

pro proti 
zdržel 

se 

přijato 

6 0 0 

VS 8/1/2/2014 

Výbor klubu se důrazně distancuje od 

jednání členky klubu p.M.Tlusté - vrh štěňat 

KAO bez PP FCI  

pro proti 
zdržel 

se přijato 

6 0 0 

VS 9/1/2/2014 

Výbor klubu pověřuje hlavní poradkyni 

chovu k písemnému napomenutí a 

upozornění členky klubu p.M.Tlusté na hrubé 

porušování, Chovatelského řádu a Stanov 

klubu. Dále bude p.Tlustá upozorněna, že v 

případě opakovaného porušování předpisů jí 

je výbor klubu oprávněn pozastavit 

chovatelský servis, případně ji vyloučit z 

klubu. 

pro proti 
zdržel 

se 

přijato 

6 0 0 

VS 

10/1/2/2014 

Výbor klubu navrhne členské schůzi schválit 

vyloučení členky klubu p.E.Č. v případě, že 

její členství bude uhrazením příspěvku na 

rok 2014 prodlouženo a současně nedojde k 

úhradě pohledávek v celkové výši 33 250,- 

Kč, a navrácení klubového majetku (razítka 

a chovatelská dokumentace klubu) 

pro proti 
zdržel 

se 

přijato 

6 0 0 

VS 

11/1/2/2014 

Výbor klubu předloží členské schůzi ke 

schválení návrh na úpravu stanov klubu tak, 

aby bylo v pravomoci výboru klubu 

rozhodnout o opětovném přijetí či nepřijetí 

člena, který se v minulosti dopustil hrubého 

porušení předpisů a řádů klubu, ČMKU, FCI 

pro proti 
zdržel 

se 

přijato 

6 0 0 

VS 

12/1/2/2014 

Výbor klubu předloží členské schůzi návrh 

nového loga klubu 

pro proti 
zdržel 

se přijato 

6 0 0 

VS 

13/1/2/2014 

Výbor klubu nabídne možnost navržení 

nového loga klubu, které bude splňovat 

stanovené požadavky také členské schůzi. 

pro proti 
zdržel 

se přijato 

6 0 0 

VS 

14/1/2/2014 

Výbor klubu předloží členské schůzi návrh 

na schválení Finančního řádu 

pro proti 
zdržel 

se přijato 

6 0 0 

VS 

15/1/2/2014 

Výbor klubu schválil možnost proplácení 

cestovného pro organizátory klubových 

setkání (revokace rozhodnutí výboru ze dne 

28.9.2011 v Žižicích) 

pro proti 
zdržel 

se 
přijato 

6 0 0 
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číslo text hlasování Usnesení 

VS 

16/1/2/2014 

Výbor klubu pověřuje poradce chovu pro 

jednotlivá plemena ke spolupráci s redakcí 

časopisu PPČ při představování našich 

plemen a klubu 

pro proti 
zdržel 

se 
přijato 

6 0 0 

VS 

17/1/2/2014 

Výbor klubu souhlasí s umístěním 

reklamního banneru firmy JK Brand na 

webových stránkách klubu, s tím, že se firma 

JK Brand stane generálním sponzorem KV a 

SV ve Zbraslavi u Brna v 9/2014 a 

sponzorem klubových setkání v Čechách a na 

Moravě. 

pro proti 
zdržel 

se 

přijato 

6 0 0 

VS 

18/1/2/2014 

Výbor klubu schválil započetí příprav na 

výrobu Ročenky klubu za rok 2014 

pro proti 
zdržel 

se přijato 

6 0 0 

VS 

19/1/2/2014 

Výbor klubu schválil rozšíření formuláře 

"Přihláška vrhu" o povinný údaj - sdělení 

chovatele o adrese umístění feny a 

narozeného vrhu. Aktualizací formuláře je 

pověřena HPCH. 

pro proti 
zdržel 

se 

přijato 

6 0 0 

VS 

20/1/2/2014 

Výbor klubu i v roce 2014 zorganizuje 

Celostátní pracovní a handlingové soutěže 

spolu s moravským předvedením za účelem 

uchovnění. 

pro proti 
zdržel 

se 
přijato 

6 0 0 

VS 

21/1/2/2014 

Výbor klubu zpracuje a ke schválení členské 

schůzi předloží návrh na úpravu 

Chovatelského řádu. 

pro proti 
zdržel 

se přijato 

6 0 0 

VS 

22/1/2/2014 

Výbor klubu zveřejní pozvánku na výroční 

členskou schůzi, včetně uvedení programu a 

zveřejnění příslušných návrhů. 

pro proti 
zdržel 

se přijato 

6 0 0 

 

 

Dne 11.2.2014 

 

Zapsala: Dagmar Novosadová 

 

Ověřil: David Straka 

 

 


