
ZÁPIS ZE 3. VÝBOROVÉ SCHŮZE KCHHMO – 15.11.2021, Skype od 20:00 

Přítomni: M. Cerman, J. Kopřiva, P. Latinová Mičulková, S. Lepičová, P. Novotný, H. Svobodová, L. 
Svobodová (připojena ve 21:06), M. Touš, Z. Veselá, A. Veselíková, V. Veselý. 

Za dozorčí radu přítomen: A. Brůžková 
Zapisovatel zápisu: H. Svobodová 
Ověřovatelé zápisu: J. Kopřiva, V. Veselý 
Usnesení: M. Cerman 
 

Předseda přivítal účastníky a seznámil je s programem schůze. Program přijat bez námitek. 

1. Jako zapisovatel navržena H. Svobodová, ověřovatelé zápisu J. Kopřiva, V. Veselý, zpracování 
usnesení M. Cerman. Schváleno jednomyslně. 
2. Zprávy funkcionářů: 

Zpráva Jednatelky:  Z. Veselá informuje, že vyrozuměla pana M. Rýsla ohledně jeho podnětu 
k úpravám pravidel účasti psů na klubových ZV. Dále informuje, že byly odeslány podklady pro 
aktualizaci záznamů na obchodním rejstříku, které je nutné aktualizovat po každé volební konferenci.  

Zpráva poradce chovu MOK, MOD, STA: S. Lepičová - v současné chvíli přichází hodně žádostí o 
uchovnění a žádostí o krycí list. Do této chvíle vydáno přes 100 krycích listů. Chovatel MOD si žádal o 
krytí, ale pro příbuznost v druhé generaci nemohla krytí schválit. Chovatel si zkusí zažádat o výjimku. 
Informuje, že znovu došlo k odchovu vrhu pod českou CHS na Slovensku, kde štěňata byla 
načipována. Veškerá administrativa vč. tetování a čipování má probíhat na území ČR.  

Zpráva poradce chovu NDO, PP, SHO: J. Kopřiva informuje, že se narodilo 19 vrhů NDO (134 štěňat). 
1 vrh je ještě do konce roku očekáván. Dvě feny plemene PP nezabřezly. Konzultoval krycího psa pro 
plánovaný vrh SHO, aby nedošlo k problému s vydáním krycích listů, jako v minulosti.  
Ekonomce H. Svobodové dodá fakturu za propagační materiály, které byly vyrobeny v průběhu roku 
(které zajišťoval z pozice správce majetku). H. Svobodová ho požádala o seznam aktivních 
chovatelských stanic NDO za poslední rok pro potřeby nového webu – bude dodáno.  

Zpráva místopředsedy: J. Kopřiva zajistí po aktualizaci obchodního rejstříku přístup do internetového 
bankovnictví M. Toušovi – přístup bude nastaven pouze pro náhled a úpravu poznámek k platbám.  

Výbor bere zprávy funkcionářů na vědomí.  

Zpráva výcvikářky: P. Latinová Mičulková informuje, že  od pořadatelů zkoušek během roku obdržela 
minimální množství tabulek.  
 V. Veselý navrhuje, aby výcvikářka oslovila ČMMJ o vyfiltrování výsledků z programu DOGEXAMS. Dle 
jeho názoru měl program k tomuto účelu sloužit, a proto některé OMS přestaly zasílat výsledky ze 
zkoušek na kluby.   
Výcvikářka odkazuje na platný zkušební řád, kde je povinností pořadatele do 30 dnů zaslat jednu 
tabulku výcvikářům klubu.    
 Na webu a FB proběhla výzva členům k zaslání výsledků ze zkoušek na email klubu, tuto možnost 
využila malá část členů. 
Výcvikářka informuje, že zaslala emailem členům výboru k seznámení  Plán zkoušek pro rok  2022. 
Z. Veselá se dotazuje na garanty plánovaných zkoušek. Výcvikářka informuje o garantech:  
23.4.2022 KPZ OMS Chrudim – R. Soukup 
30.4.2022 KZV OMS Olomouc  - P. Novotný  
14.5.2022 KZV OMS Plzeň – M. Cerman 
6.8.2022 MVČ OMS Plzeň – J. Bezděk 
12.8.2022 NFT Jablonné v Podještědí – L. Svobodová 
16-18.9.2022 MJM OMS Olomouc – P. Novotný – bude potřeba pomoci s organizací 



24.9.2022 KZV OMS Praha 10 – M. Cerman 
Předseda nechává o plánu akcí hlasovat. Výbor jednomyslně schválil plán akcí.  
L. Svobodová ještě není přítomna tomuto hlasování.  
Výcvikářka prezentuje přehled souhlasů se zadáváním titulů na zkouškách a memoriálech.  
Probíhá diskuze a kontrola akcí. Předseda nechává hlasovat o přehledu. Výbor jednomyslně schvaluje. 
L. Svobodová ještě není přítomna tomuto hlasování.  
Výcvikářka zaslala k seznámení  výboru seznam došlých žádostí o příspěvek na prezentaci klubu 
Celkem přišly žádosti od 6 členů klubu. Probíhá diskuze o výši příspěvků za prezentaci našich plemen. 
V roce 2021  bylo hodně úspěšných zástupců našich klubových plemen. Probíhá diskuze ohledně 
metodiky vyplácení příspěvků. V. Veselý navrhuje, aby došlo k revizi této metodiky a výši příspěvků.   

21:06 Na schůzi se připojuje L. Svobodová. Výbor bere na vědomí přijaté žádosti. Žadatelé ještě musí 
do termínu zaslat článek do Zpravodaje a po novém roce dojde k odsouhlasení a vyplacení příspěvků.  

Výcvikářka dále informuje o došlé žádosti Jozefa Demčáka o přiznání zlatého vůdcovského odznaku a 
žádosti Adama Machaly o přiznání  bronzového vůdcovského odznaku. Podle přiložených tabulek oba 
vůdci splňují podmínky přidělení a výcvikářka navrhuje schválení žádostí.   
Výbor hlasování jednomyslně schvaluje.  
Vůdcovské odznaky budou předány na členské schůzi v r. 2022 
Výcvikářka  přednáší návrh ocenění vůdců a jednotlivých plemen.  
 V  letošním roce navrhuje ocenit dva vůdce roku – Z. Heuslerovou a P. Prokoráta. Oba vůdci úspěšně 
předvedli své svěřence na několika vrcholných soutěžích  a každý jiné plemeno. Probíhá krátká 
diskuze.  
Výbor jednomyslně schvaluje.  
Výcvikářka navrhuje ocenit jedince roku 
MOK pes Catch a Cat Coco Lotte, 
MOK fena Etika z Jirgalova dvora,  
NDO pes Hero z Koldínského lesa, 
MOD pes Zoldmali Kende,  
PP fena Sofi ze Strážištských lesů, 
SHO Django Danibull.  
Návrh odůvodňuje dosaženými výsledky na pracovním a výstavním poli.  
Výbor jednomyslně schvaluje.  
Plakety pro vůdce a oceněná plemena zajistí výcvikářka. K předání dojde na členské schůzi v r. 2022 
 

V návaznosti s přípravou zpravodaje probíhá diskuze Osobnosti KCHHMO pro rok 2022. 

 A. Veselíková navrhuje L. Svobodovou, která v letošním roce zorganizovala pro klub významné akce. 
J. Kopřiva navrhuje MVDr. F. Šimka.  

A. Veselíková následně dodává, že by z pozice redakční rady ráda navrhla, aby pro zpravodaj byla 
nová rubrika „Vzpomínáme“, která by sloužila pro vzpomínku na zesnulé významné osobnosti klubu a 
kde by byl právě v letošním roce zveřejněn medailonek MVDr. F. Šimka. Po diskuzi probíhá hlasování 
o dvou návrzích:  

Návrh č.1 od A. Veselíkové – Osobnost KCHHMO L. Svobodová, zvláštní rubrika „Vzpomínáme“ 
s medailonkem MVDr. F. Šimka 
Výsledek hlasování: 5 pro, 6 se zdrželo hlasování.   
Návrh č. 2 Osobnost KCHHMO MVDr. F. Šimek 
Výsledek hlasování: 5 pro, 6 se zdrželo hlasování.  
Z důvodu rovnosti hlasů předseda rozhoduje o návrhu č.1. Osobností KCHHMO bude L. Svobodová, 
MVDr. F. Šimkovi bude věnován speciální prostor „Vzpomínáme“.  



Čestné uznání. A. Brůžková navrhuje na čestné uznání H. Svobodovou. P. Novotný navrhuje P. 
Hermanna, P. Chalupu a L. Svobodovou. Z. Veselá navrhuje J. Kopřivu. Výbor všechny navržené  
schvaluje.   

H. Svobodová se dotazuje, jestli máme seznam udělených čestných uznání, osobností roku a psů 
roku. L. Svobodová informuje, že seznam byl v brožuře k výročí 25.let klubu. M. Touš se nabízí, že 
seznam zaktualizuje.  

P. Novotný předá jubilantům S. Lepičové a V. Prouzovi zvláštní ohodnocení.  

Zpráva ekonomky a matrikářky: H. Svobodová informuje o výsledku hospodaření k 1.11.2021 – Zisk 
92tis. Kč. Přílohou zápisu bude zpráva ekonoma. Členům výboru byl zaslán hospodářský výsledek 
klubových akcí s detailním zpracováním vyúčtování jednotlivých akcí. Následně proběhla diskuze o 
navyšování startovného. Startovné prozatím zůstane nezměněno, k diskuzi se výbor vrátí v budoucnu 
dle potřeby. 

Návrh na nových 13 členů ke schválení: Boudníková M. - Mníšek pod Brdy; Tomanová L. – Dobřany; 
Palečková R. - Praha 6; Kovačičová E. – Horoušánky; Man M. – Protivín; Rendl L. -Kašperské hory; 
Kovářová Hana – Hořice; Hermanová P. – Bílovec; Černý J. – Opolany; Hrůza M. - Nová Říše; 
Lauterbach M. - Starý Mateřov; Svozílková M. – Kroměříž, Říčková K. – Brno 

Schváleno jednomyslně.  

H. Svobodová informuje o funkcích nového webu klubu a o přihlašování členů na něj. Domlouvá se 
s A. Veselíkovou o průvodci ke zveřejnění do Zpravodaje. Informuje, že přidělovaná čísla členů budou 
pokračovat v číselné řadě a nebudou jim dávána čísla vyřazených členů, aby se v nově vznikající 
databázi na webu neztrácely návaznosti.  Výbor klubu bere informace na vědomí.  

Zpráva výstavní referentky: L. Svobodová položila emailem dotaz na organizaci výstavy v Chomutově. 
Na email nedostala žádnou odpověď. Z. Veselá doplňuje, že proběhla změna termínu výstavy na 
28.5.2021. Výstava navrhuje odměnu 100,- Kč/pes a zajistí veškerou organizaci, katalogy a poháry pro 
BOB, BOJ a BOS. Druhá varianta je, že si vše na výstavě zajistíme sami a pronajmeme si na výstavě 
kruh. Výstava by byla bez zadávání speciálního titulu, ale pouze s CAC. L. Svobodová porovnává 
finanční podmínky s ostatními výstavami, dotazuje se na možnost návrhu rozhodčích ze zahraničí a 
jestli je tam opravdu dostatek místa jak na kruhy, tak parkování. Z. Veselá předá kontakt L. 
Svobodové, která jako výstavní referentka dořeší detaily výstavy s organizátory a dá co nejdříve vědět 
výboru klubu, aby se mohl rozhodnout, zdali tuto výstavu uspořádá.  

L. Svobodová se dotazuje, jestli je  připravený návrh na rozhodčí na výstavy v ČR. S. Lepičová 
informovala, že ho poslala v termínu do 15.8.2021. L. Svobodová informuje, že by ho měla 
připravovat chovatelská rada a následně má projít hlasováním výboru. Žádá S. Lepičovou o zaslání 
odeslaného návrhu členům výboru.   

Zpráva koordinátora VDCH: M. Touš informuje o průběhu VDCH v Keblově. Z 20 přihlášených psů 
nepřijeli 2. 1 pes nevybrán z důvodu chybějícího zubu. Zpracoval všechny letošní bonitační karty, 
které byly zavedeny do hromadného souboru. Ten byl odeslán redakční radě a poradcům chovu. 
Následně byly výsledky VDCH zveřejněny na webu klubu.  Probíhá diskuze ohledně bonitačních kódů 
a poznámek. Výbor bere zprávu koordinátora VDCH na vědomí. 

L. Svobodová podává podnět k přezkoumání plnochruposti chovného psa Bradley z Nebeských 
rybníku, kterého posuzovala na výstavě v Brně. U posuzovaného psa, předváděného handlerkou a 
nikoliv majitelem, zjistila absenci M3, a následně si dle zveřejněných výsledků výstavy povšimla, že se 
jedná o chovného psa.. Výbor uložil chovatelské radě, aby s rozhodčím navštívili majitele psa a 
přezkoumali stav zubů. Do té doby bude psovi pozastaveno krytí.  L. Svobodova dodává, že je nutné 
zdůrazňovat rozhodčím na VDCH, že naše plemena mají pro chovnost plnochrupost vč. malých zubů.  



M. Touš a Z. Veselá zašlou zpracované kopie bonitačních karet příslušným poradcům chovu.   

Zpráva správce majetku: M.Cerman informuje o majetku a jeho pohybu na akcích, o prodeji bol a 
odznaků na klubových akcích. Zpracuje návrh ke koupi nových předmětů k prodeji. Dojde k reklamaci 
přenosného zvukového zařízení pro příliš nízkou hlasitost externích zařízení. Ekonomka zašle fakturu 
kvůli vyřízení reklamace. Výbor bere zprávu správce majetku na vědomí.  

P. Novotný žádá o poskytnutí klubového bola předsedovi ČMKJ Daliborovi Smékalovi, který 
pravidelně posuzuje na akcích KCHHMO a reprezentuje klub 

Zpráva redakční rady: A. Veselíková informuje, že emailem zaslala termíny pro odevzdání 
požadovaných podkladů pro tvorbu Zpravodaje. Dotazuje se na termín členské schůze.  

Termín členské schůze je výborem navržen na 27.3.2022  –  Pitkovice u Prahy, příp. okolí. Přesné 
místo zajistí M. Cerman a A. Veselíková. M.Touš připomíná, že u akce proběhne VDCH, aby na to bylo 
myšleno při výběru místa. Večer před konáním akce proběhne výborová schůze 26.3.2022, přespání 
na místě. Je proto nutné zároveň pro členy výboru zajistit ubytování. Maximální počet psů, kteří 
budou přijati na VDCH při ČS, je 20, a to s předností pro případná odvolání.   

Termíny VDCH v roce 2022: při ČS, při výstavách v Náměšti na Hané a v Zákupech.  

A. Veselíková pokládá dotaz, jaký je výsledek volby na předsedu chovatelské rady. 

 Z. Veselou byl zaslán email o návrzích, ale nikdo neměl nadpoloviční většinu. Jednatelka zašle na CHR 
seznam navržených kandidátů, pro které mají hlasovat do týdne od obdržení výzvy, aby do konce 
listopadu byl znám předseda.  

 

Zpráva dozorčí rady- DR obdržela žádost  L. Svobodové pro zahájení kárného řízení proti neznámému 
pachateli, který vystavoval psa na výstavě v Zákupech a fyzicky napadl tamní pracovnici městského 
úřadu. DR vyhodnotila tuto situaci jako občanskoprávní spor, jelikož se útok stal na veřejném 
prostoru a řešení tak náleží policii. Klub by do tohoto vstupovat neměl a DR to nedoručuje nadále 
řešit. DR doporučuje organizátorům výstav pro KCHHMO, aby byla zajištěna pořadatelská služba pro 
organizaci parkování na vyhrazených prostorech.  

3. Stížnost klubu na činnost ČMKJ 

V posledních dvou letech sledujeme stížnosti z řad členů na činnost plemenné knihy ČMKJ. Dochází 
k velkým časovým prodlevám a chybám při vyřizování rodokmenů, ověření chovnosti a vystavování 
certifikátů. Ze strany plemenné knihy dochází k ignoraci odpovědí na dotazy. Při konfrontaci se chová 
jednatelka PK velmi hrubě. Výbor pověřuje H. Svobodovou sepsáním stížnosti s odvoláním na 
smlouvu mezi KCHHMO a ČMKJ, kdy dochází k jejímu hrubému porušování. Stížnost bude po 
odsouhlasení výborem odeslána jednatelkou k rukám předsedy ČMKJ.  

4. Různé 

Z. Veselá informuje, že byla doručena rezignace MVDr. J. Dvořáka z postu člena chovatelské rady. 
Výbor bere na vědomí. 

Termín příští schůze výboru – 10.1.2022.  

Předseda děkuje členům výboru za klidný průběh schůze a ukončuje ji v 00:02 hod.  

 

 

 



 

 

 


