PROVOZNÍ ŘÁD KCHHMO
Provozní řád KCHHMO z.s. vychází ze Stanov KCHHMO z.s. Detailněji rozpracovává systém
činnosti klubu a podrobněji upřesňuje jeho jednotlivé mechanismy a postupy a to v oblasti
provozních činností klubu.
Úvodní ustanovení
Orgány klubu jednají podle vlastních dokumentů (Stanovy, Volební řád, a Zápisní řád,
Jednací, provozní a organizační řád). Při své činnosti respektují i další ustanovení a předpisy
orgánů FCI, ČMMJ, ČMKU, ČMKJ a další obecně platné předpisy.
1) Stanovení zkoušky z výkonu pro účast na MVP do třídy pracovní
uznává KCHHMO zkoušky ve smyslu ZŘ ohařů platného pro území naší republiky: zkoušky
vloh (ZV) - field trial (FT), - podzimní zkoušky (PZ), - všestranné zkoušky (VZ).
2) Stanovení výše členského příspěvku pro získání členství v KCHHMO
Zápisné - činí jednorázovou částku 250 Kč (zápisné), která se skládá současně s členským
příspěvkem. Tato částka se při zrušení členství v KCHHMO nevrací. Členský příspěvek je od 1.
1. 2018 stanoven na jeden kalendářní rok ve výši 400 Kč a platba musí být provedena vždy do
31. 3. toho kterého roku. Pokud nebude provedena úhrada příspěvků nejpozději do 31.3
toho kterého roku, musí být uhrazeno nové zápisné ve výši 250 Kč. Jinak členství
automaticky zaniká.
Fyzické osoby, které si podají přihlášku do KCHHMO a nedosáhly věku 18 let, jsou do
dosažení této věkové hranice od platby členského příspěvku a podílu osvobozeny.
3) Stanovení správních a účastnických poplatků u akcí pořádaných KCHHMO:
VÝSTAVY
Startovné na výstavách může být upraveno po dohodě a dle požadavků pořadatele výstavy.
Na klubové výstavě může titul ,,Klubový vítěz“ získat pouze pes v majetku člena KCHHMO
- za prvého psa včetně katalogu u člena KCHHMO
600 Kč
- za druhého a každého dalšího psa u člena KCHHMO
450 Kč
- ostatní vystavovatelé za každého psa
800 Kč
VÝBĚR DO CHOVU - chovný svod
400 Kč
- u člena KCHHMO za každého psa sleva 50%
200 Kč
ZKOUŠKY a SOUTĚŽE
- zkoušky vloh
800 Kč
člen KCHHMO
600 Kč
- zkoušky podzimní, lesní
1.200 Kč
člen KCHHMO
800 Kč
- MJM
2.200 Kč
KCHHMO
1.500 Kč
- MJS
3.000 Kč

člen KCHHMO

2.000 Kč

- NFT
nečlen KCHHMO
700 Kč
2 + další pes nečlen KCHHMO
500 Kč
člen KCHHMO
500 Kč
2 + další pes člen KCHHMO 300 Kč
- MFT
nečlen KCHHMO
700 Kč
2 + další pes nečlen KCHHMO
500 Kč
člen KCHHMO
500 Kč
2 + další pes člen KCHHMO 300 Kč
Ceny jsou orientační. Závazně bude uvedeno v propozicích pro jednotlivé akce.
Za vydání doporučení ke krytí feny pro nečlena KCHHMO
3.000 Kč
Vydání doporučení ke krytí pro člena KCHHMO
400 Kč
V případě kladného výsledku hospodaření klubu může klub (na návrh výboru) udělit tyto
„klubové příspěvky – dotace“:
na předem vybrané klubové akce mohou být použity i „klubové dotace“, o jejichž
konkrétním určení vždy na daný rok rozhodne členská schůze (na návrh výboru) klubu – v
souladu se schváleným plánem činnosti klubu na daný rok.
vybraným členům klubu: příspěvek za úspěšnou reprezentaci při kynologických
soutěžích v zahraničí (vyjma výstav), proplacení doloženého startovného za úspěšné
absolvování vrcholných kynologických akcí v ČR – MRK a MKP (vyjma výstav). Podmínkou pro
získání příspěvku je dodržení schválené směrnice klubu.
chovatelům málopočetných plemen (MOD, PP, SHO) – příspěvek na odchov vrhu
štěňat.
4) Hospodářské a finanční operáty
Variabilní symboly používané v našem platebním styku
11 řádný členský příspěvek
22 členský příspěvek + zápisné
33 doporučení ke krytí
55 výstavní poplatek
66 inzerce zpravodaj a web
5) Cestovné a ostatní osobní náhrady
Jsou řešeny dohodou:
- AUV - 1 km / 5,- Kč
- veřejný dopravní prostředek – dle doložených nákladů
ZKOUŠKY - FT, MFT, ZV VR
600 Kč/den
R
500 Kč/den
PZ, LZ, VP
VR
600 Kč/den
R
500 Kč/den

VZ, Mem.
VR
700 Kč/den
soutěže
R
500 Kč/den
Pro zahraniční rozhodčí zajistí stravné KCHHMO.
Vyplacení cestovného členům výboru a DR klubu:
bude proplaceno z klubových prostředků jen za účelem účasti na jednání výboru (DR)
– oprávněný nárok a účelnost v zájmu KCHHMO.
v případě spojení více akcí - např. výstava, VDCH, zkoušky + výbor, je nutné k uznání
nároku na cestovné aktivní, pracovní zapojení v zájmu klubu. Osobní zájem na akci - např.
vystavování psa, hospitace, předvádění psa na VDCH, či zkouškách – nárok na proplacení
cestovného nezakládá.
Ostatní (mimořádné a předem neplánované) cestovné (např. na kontrolu vrhu,
kontrola terénů pro zkoušky psů a dalších jednání a činností konaných ve prospěch klubu,
atd. ) - může být proplaceno jen s předchozím písemným pověřením od předsedy nebo
místopředsedy výboru (či DR) klubu (stačí elektronicky), zaslaným ekonomovi KCHHMO. Na
nejbližší výborové (DR) schůzi musí předseda nebo místopředseda předložit zpětnou
informaci o důvodu a výsledku, takové předem neplánované služební cesty pověřeného
člena orgánu. Rovněž budou propláceny náklady na tisk a kancelářské potřeby funkcionářům
Klubu na základě předložených dokladů.
6) Správce majetku klubu – eviduje, hospodaří a zodpovídá za klubový majetek
Tento provozní řád je platný a účinný schválením členskou schůzí KCHHMO z.s. dne 18. 3. 2017

