
Zápis z 4. výborové schůze KCHHMO – 12. 5. 2021, Skype 

 

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

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

 Žádost o udělení dočasné výjimky 

 Změna termínu konference a výstavy v Náměšti n. Hané 

 Žádost o spolupráci s dozorčí radou RK 

 Došlá pošta 

 Výstava Kroměříž 

 Podzimní zkoušky Prachatice 

 Reklamní materiály klubu 

 Změny ve VDCH 

 Volební konference KCHHMO 
 
Program schválen jednomyslně 
 

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

zpracování usnesení H. Svobodová. Schváleno jednomyslně. 

3. Žádost o udělení dočasné výjimky 

 Obdržena urgentní žádost chovatelky o výjimku pro nakrytí již hárající feny ze SR 

psem, který není ještě uchovněn -chybí mu zkouška z výkonu. Současně podána 

žádost majitelky psa Rufuse Danitty o dočasnou výjimku z podmínek chovnosti 

za účelem zahraničního krytí. 

 Žádost předána chovatelské radě 

 Z. Veselá informuje o vyjádření chovatelské rady, kdy se CHR jednoznačně shodla 

na tom, tuto výjimku neudělit. Čte jednotlivé názory. 

 Předseda žádá členy výboru o hlasování a o vyjádření jednotlivých členů. Informuje 

o urgenci slovenské chovatelky. Probíhá diskuze.  

 Předseda dává hlasovat. Výbor jednomyslně rozhodl, výjimku neudělit. Žadatelky 

informuje jednatelka. 

Pozn.: Žadatelka L. Svobodová, není jednání přítomna. 

4. Změna termínu konference a výstavy v Náměšti n. Hané 

 Výbor klubu obdržel od výstavního referenta 6. 5. 2021 informaci, o přesunu termínu 

klubové výstavy v Náměšti na Hané. V neděli po této výstavě měla proběhnout i 

konference klubu. Po e-mailovém hlasování se výbor shoduje na tom, že se volební 

klubová konference přesune na 11. 7. 2021 tak, aby navazovala na KV. 

 P. Novotný prověří možnost kapacity plánovaného místa akce. Pozn.: 13. 5. 2021 P. 

Novotný místo e-mailem potvrzuje.  

 

¨ 

 



5. Žádost o spolupráci s dozorčí radou RK 

 Jednatelka seznamuje členy s obsahem žádosti o spolupráci při řešení stížnosti 

na chovatelku S.S. podané příznivci plemene MOK na ČMKU. DK RK CZ- Spolek žádá 

o součinnost a poskytnutí dokumentace. 

 Probíhá diskuze. 

 Jednatelka odpoví DK RK, že řešená stížnost byla stěžovateli podána k ČMKU 
a KCHHMO z.s. byl pouze požádán o její prošetření. Veškeré zjištěné informace 
včetně dokumentace a závěru byly ČMKU předány k posouzení a následnému 
rozhodnutí. Klub KCHHMO z.s. doporučuje obrátit se o spolupráci na tuto nadřazenou 
organizaci. 

6. Došlá pošta 

 Dopis - Prosba o korektní jednání členky výboru - jednatelka seznamuje s obsahem 

a zasílá členům výboru dopis členky S.S. adresovaný předsedovi klubu a předsedovi 

DR.  

 Probíhá diskuze. Na upozornění od členů výboru a DR, že by se člen výboru KCHHMO, 

a to ani v soukromé rovině, neměl takto na sociálních sítích vyjadřovat, neboť je 

veřejně znám a spojován s výborem klubu a tímto jednáním by mohl být KCHHMO i 

poškozen, L. Svobodová reaguje velmi emocionálně a dochází ke slovní urážce členů 

výboru a DR. Poté Skype jednání opouští. Po následné výzvě se již nechce do 

probíhající schůze připojit.  

 Výbor klubu shledal stížnost S.S. jako neodůvodněnou a je jednotný v názoru, že Klub 

nenese odpovědnost za osobní vyjadřování členů výboru na sociálních sítích.  

 Jednatelka e-mailem uvědomí stěžovatelku o stanovisku výboru. 

7. Výstava Kroměříž 

 Zjištěna chyba v anglické verzi propozic. L. Svobodová zajistí nápravu názvu klubu. 

8. KPZ Prachatice 

 S ohledem na momentální platná opatření proti šíření COVD 19 je možné zkoušky 

pořádat pro 10 osob a 3 zástupce veřejnosti. Z uvedeného důvodu bude vyčkáno 

na možné rozvolnění, aby mohly zkoušky proběhnout v počtu přihlášených vůdců. 

V opačném případě bude rozhodnuto o posunutí termínu zkoušek na srpen. 

 Probíhá diskuze o možnostech. 

 Výbor se shoduje na postupu, že přihlášení vůdci budou informování o situaci, kdy 

o přijetí na zkoušky budou vyrozuměni krátce před konáním PZ s ohledem na platná 

COVID opatření a nařízení. V případě, že nebude možné zkoušky uspořádat pro více 

než 6 startujících psů, budou zkoušky přeloženy na 21. 8. 2021. 

9. Reklamní materiály 

 Stále probíhá hledání podkladů pro tvorbu bannerů. Problém s fotografií 

MVDr. J. Michálka. 

 Členové výborů se pokusí kontaktovat kynology, kteří by s ním mohli být v kontaktu. 

10. Změny ve VDCH 

 Přidány termíny VDCH 

 VDCH - pátek 14. 5. 2021 v Trhovém Štěpánově od 14:00. 

 30. 5. 2021 proběhne výběr do chovu v Štěpánově (okres Olomouc) od 14:00. 

 změna termínu VDCH s ohledem na plánovaný posun výstavy v Náměšti 

na 10. 7. 2021. 



 17. 7. 2021 bude VDCH zrušen. 

 Při konferenci VDCH není plánován. Pouze posouzení odvolání. 

 H. Svobodová připraví časové harmonogramy. 

 Změny zveřejní na webu klubu RR. 

11. Volební konference KCHHMO 

 Termín klubové volební konference je 11. 7. 2021. 

 Jednatelka připraví informace a postup pro členy, kteří mají zájem o kandidaturu do 

výboru KCHHMO z.s. pro další volební období a sestaví kandidátku. 

 Vše bude zveřejněno na FB a webových stránkách klubu. 

 Tato kandidátka bude zveřejněna 14 dní před konáním konference. 

 Kandidovat lze i v den konference.  

 

 

Předseda klubu poděkoval za účast a schůzi ukončil.  
 
 

Zapsala Zuzana Veselá 


