
Zápis z 2. výborové schůze KCHHMO – 15.3. 2020, Skype 

Přítomni: J. Kopřiva, P. Latinová Mičulková, P. Novotný, L. Svobodová, Z. Veselá, S. Lepičová, 
H. Svobodová 
Za dozorčí radu přítomen: A. Brůžková 
 

1. Předseda přivítal účastníky a seznámil je s programem schůze. 

• Zprávy funkcionářů 

• Žádost o udělení výjimky 

• Stížnost proti porušení zápisního řádu ČMKU 

• Uhrazení domény  

• Zrušení dubnové klubové výstavy 

• Změna termínu KZV 

• Návrh rozhodčích MJS 2021 

• Organizace následujících VDCH 

• Ostatní 
 

2. Jako zapisovatel navržena Z. Veselá, ověřovatelé zápisu J. Kopřiva, P. Latinová Mičulková, 

zpracování usnesení L. Svobodová. Schváleno jednomyslně. 

3. Poradce MO, STA – S. Lepičová: 

- vypisováno hodně krycích listů, někdy i na poslední chvíli, velký zájem o štěňata 

- poradkyně oslovuje chovatele, zda jim může zasílat potencionální zájemce 

4. Poradce HO a správce majetku - J. Kopřiva: 

- správa majetku – očekávány materiály ohledně výroby bannerů roll – up, dodá P. 

Novotný. poradce HO - žádné změny. 8 vrh – 58 štěňat, 9 vypsaných KL, 1 x na PP, 

budeme hledat psa v zahraničí (SK), protože v ČR není nyní chovný pes, uchovněny 

dvě nové feny NDO – Cita a Cira z Mikulovického kopce 

5. Výcvikář – P. Latinová – Mičulková:  

- dne 7.2. 2021 přišla žádost o bronzový vůdcovský odznak - Jiří Oulehla (splněno - 

předvedení psi Vadászházi Csilag Berry, Dorián z Rafajova revíru, Ebon Nitranské 

Janíkovce). RR doplní do zpravodaje. 

- informuje o sdělení výcvikáře KCHČF ke spolupráci klubů o rezervaci startujících míst 

na zkouškách. KCHČF trvá na ústní dohodě. Nesouhlasí s písemnou podobou dohody, 

aby nedocházelo k diskriminaci ostatních plemen. Rezervována jsou 2 místa pro 

startující hrubosrstých plemen na memoriálech klubu Mem. F.Housky, Mem.Dr. 

Kuhna, na ostatních zkouškách tím, že jsme nepovolili zadávání CACT, nemají ze 

strany klubových plemen přetlak startujících. KCHČF poskytl Podmínky výběru na 

jejich akce, které mají schválené dnem 9.2.2020.  

- k dispozici je pamětní list Mem. J.Michalka z r. 2006 - tento zaslán členům výboru k 

případnému využití na propagační materiály.  

- dotazována e-mailem předsedkyně KK OMS Třebíč E.Illová na informaci ve 

zveřejněném seznamu akcí ČMKJ je uvedeno, že CACT na Mem. Venhody je zadáván 

všem mimo plemena KCHHMO. Souhlas byl zaslán na e-mail předsedkyně KK dne 

14.7.2020. K dnešnímu dni dotaz bez odpovědi.  

- dotazován zástupce ČMKJ - D. Smékal v jaké fázi se nachází žádost o schválení statutu 

MJS, který byl odeslán klubem během r.2020. V době covid a omezených jednání 

ČMKJ nerozhodla. Je třeba vyčkat na jednání ČMKJ.  



6. Ekonom a matrikář – H. Svobodová: 

- zaslán seznam nových členů na schválení. Přílohou tohoto zápisu. Výbor souhlasí 

- hovořeno o neuhrazení mnoha členských poplatků mnoha členů. Výbor klubu se 

vzhledem k  celkovému vývoji pandemie COVID-19 v České republice i celosvětově, s 

ohledem na platná nařízení Vlády ČR, přetrvávající nouzový stav a nemožnost v 

současné situaci svolat Konferenci KCHHMO, z.s. v řádném termínu, a s tím 

souvisejícím posunutím termínu vydání Zpravodaje, posunuje termín pro platbu 

členských příspěvků na rok 2021 do 30. 6. 2021. Jednomyslně schváleno. 

- žádá o dodání fotek členů výboru pro nový web. Urgováno.  

7. Výstavní referent – L. Svobodová: 

- informuje o probíhajících přípravách klubových výstav a komunikaci s ostatními kluby 

pro Speciální výstavu při WDS. EU pohár. 

- informuje o přípravách. Čeká se na vyjádření ohledně schválení nových řádů – čeká 

se pro vydání propozic. 

- dotazuje se jednatelky na zpravodaj a na komunikaci s ČMKU ohledně přehlídky pro 

EU Cup. Jednatelka informuje ve své zprávě. 

8. Jednatel – Z. Veselá: 

- jednání ohledně přehlídky – přehlídka schválena. E-mail přepošle L. Svobodové. 

- dokončení zpravodaje – zpravodaj dokončen a k členům by se měl dostat cca v půlce 

dubna. Pro další roky žádá o možnosti lepší kvality zpracování podkladů. 

- Jednatelka informuje o nutnosti schválení návrhu programu, jak bude uveden ve 

zpravodaji. Probíhá diskuze. Program schválen a bude uveden ve zpravodaji 

- časování Konference – diskutuje se. Výbor se shoduje. Před konferencí neproběhne 

výběr do chovu (bude na sobotní výstavě) – vyjma odvolání.  

9. Zpráva dozorčí rady: 

- na ČMKU se řešila stížnost na chovatelku S.S. – viz bod níže. A. Brůžková hovoří, že 

stěžovatelé podali stížnost přímo na ČMKU nikoli na klub. Proto ČMKU předalo 

záležitost klubu k vyjádření. Hovoří o postupu komise a rizikách pro klub. Žádá, 

abychom se jako klub rozumě domluvili, na dalším postupu. Uvádí rizika soudních 

sporů.  

- omlouvá p. Škrdlíka za nečinnost v posledních měsících způsobenou vážnou nemocí. 

10. Žádost o udělení výjimky: 

- Fena Debra Taremys Bohemia, která dovrší šest let a k chovnosti jí chybí PZ.  

- žádost o výjimku o krytí bez PZ vzhledem ke Covid 19 situaci 

- žádost předána k posouzení chovatelské radě, která se jednohlasně shoduje na 

zamítnutí 

- probíhá hlasování. 

- Výbor sdílí názor CHR a jednoznačně nesouhlasí s výjimkou pro krytí feny. Jednatelka 

písemně vyrozumí žadatelku. 

11. Stížnost na členku a chovatelku pro porušení zápisního řádu ČMKU 

- výbor klubu kontaktován ČMKU a byly mu předány podklady zaslané stěžovateli na 

ČMKU. 

- výborem vyžádáno a dodáno vyjádření chovatelky 

- ČMKU žádá prošetření situace a návrh postihu 

- probíhá diskuze 



- probíhá telefonický kontakt chovatelky. Předseda klubu žádá chovatelku o poskytnutí 

genetického profilu chovného psa. Chovatelka souhlasí, genetický profil zašle 

obratem e-mailem jednatelce klubu. Genetický profil zaslán obratem. 

- výbor diskutuje a v rámci prošetření se shoduje na následujícím postupu: chovatelka 

a majitelé psa MOK bez PP Buddyho budou písemně požádáni o umožnění 

porovnání genetických profilů psa Beuaty of Fire Benigno s genetickým profilem 

psa bez PP – Buddyho. Odběr DNA psa Buddyho bude proveden za přítomnosti 

předsedy P. Novotného a P.Latinové Mičulkové. Chovatelce bude umožněna rovněž 

přítomnost u odběru vzorků. Genetické profily budou následně porovnány pro 

zjištění parentity. Parentita bude následně porovnána i s již získaným  genetickým 

profilem feny Elegance Dream Kelečský poklad. Na základě zjištěných skutečností 

výbor rozhodně o navrhovaném postihu a informuje ČMKU. Dopisy zašle jednatelka 

písemnou formou i e-mailem. 

12. Úhrada doménu klubu: 

- členové výboru obdrželi e-mail o nutnosti úhrady. Vyjadřuje se H. Svobodová, že 

komunikuje s poskytovatelem služeb o včasné zasílání faktur. Vše zaplaceno. 

13. Zrušení klubové výstavy: 

- výstava měla být pořádána v dubnu v Horce nad Moravou 

- výbor klubu vzhledem k situaci – vládních nařízení Covid-19 a k řešení stížnosti proti 

zápisnímu řádu ČMKU, v kterém je zahrnut pořadatel, rozhoduje zrušení výstavy.  

- výbor jednohlasně souhlasí.  

14. Klubové zkoušky vloh - Štěpánov 

- nemožnost uspořádání a možné přeložení zkoušek vloh ve Štěpánově vzhledem ke 

Covid 19 

- hovoří P. Latinová Mičulková: navrhuje zkoušky nerušit pouze posunout. Posunutí 

termínu z 3. 4. 2021. 

- odsouhlasen nový termín 17. 7. 2021. Termín nové uzávěrky je 27.6.2021. 

15. Návrh rozhodčích na MJS: 

- hovoří P. Latinová Mičulková a následně probíhá diskuse 

- navrženi tito rozhodčí:  

o vrchní rozhodčí: Hermann Pavel.  

o kluboví rozhodčí: Novotný Petr, Trejbal Jaroslav, Chrobáková Zuzana, 

Chalupa Pavel, Kopřiva Honza, Kopista Ondra, Drábek Jiří, Latinová Pavla, 

chovatel PP Lehner Reinhard (AU), Nehyba st., MVDr. Kalich. 

o nekluboví rozhodčí: Sedlák Libor, Morbicer Tomáš., Sikora Josef, Martina 

Müllerová, Prosek Michal. 

o náhradník: Latina Marek, L.Trčková. 

- rozhodčí kontaktuje P. Latinová Mičulková. 

16. VDCH: 

- předseda vyzývá členy výboru o názor na následující organizaci VDCH 

- probíhá diskuze: po rozvolnění opatření je navrženo do tří týdnů zájemce o VDCH 

informovat a datu místě VDCH. Nutnost přítomnosti poradců chovu či dvou členů 

chovatelské rady. Dále probíhá diskuze, že je důležité upřednostnit jedince, u kterých 

je nutnost splnit pouze VDCH. 



- H. Svobodová již dříve přihlášené zájemce o VDCH po rozvolnění opatření informuje o 

novém termínu výběru do chovu. 

- kapacita bude omezena počtem 50-ti psů 

- na první termín budou přednostně přijati jedinci, kteří již splňují ostatní podmínky 

chovnosti. dalšími plánovanými termíny VDCH jsou: Náměšť na Hané 12.6.2021, 

Štěpánov 17.7.2021, Mladá Boleslav 17.7.2021, Zákupy 14.8.2021. Podzimní 

termíny budou doplněné dle možnosti a aktuální situace. 

- rozhodčí a zástupce CHR navrhnou a osloví dostatečně předem poradci chovu. 

- tyto informace budou zveřejněné na webu a FB KCHHMO. Zajistí redakční rada. 

17. Ostatní: 

- žádost členky o přiznání příspěvku na málopočetná plemena:člence byl zaslán 

formulář pro žádost. Probíhá ověření informace. Došlo k pochybení v komunikaci a 

dojde k nápravě a výbor souhlasí se zasláním příspěvku. Žadatelku kontaktuje S. 

Lepičová. 

18. Termín příští schůze výboru bude svolán dle nutnosti e-mailem. 

 
Předseda klubu poděkoval za účast a schůzi ukončil.  
 

Zapsala Zuzana Veselá 


