
Zápis z 1. výborové schůze KCHHMO – 8.1.2023, Domašov 

Přítomni: M. Cerman, J. Kopřiva, P. Latinová Mičulková, S. Lepičová, P. Novotný, H. Svobodová, M. 
Touš, Z. Veselá, A. Veselíková 
Omluven: V. Veselý 
Za dozorčí radu omluvena: A. Brůžková 
 

1. Předseda přivítal účastníky a seznámil je s programem schůze. Program je otevřený. Každý 
z členů výboru bude mít prostor k projednání svých bodů. 

2. Jako zapisovatel navržena Z. Veselá, ověřovatelé zápisu A. Veselíková, J. Kopřiva. Zpracování 

usnesení L. Svobodová. Schváleno jednomyslně. 

3. Zprávy funkcionářů: 

 Z. Veselá, jednatel: informuje členy výboru o jednání s ČMKJ. Uvádí reakci ČMKJ na 

zaslanou stížnost (viz příloha č. 1 tohoto zápisu). Dále popisuje proces jednání s ČMKJ 

ohledně XVII. volební valné hromady ČMKU a předkládá zaslané podklady (viz příloha 

č. 2 tohoto zápisu). Jako delegát (kandidát) byla za klub navržena a výborem 

schválena A. Brůžková. Její kandidatura bude projednána na ČMKJ, která ji může 

delegovat na VH. 

Smlouva CHK s ČMKJ: jednatelka předává informaci o jednání ve věci aktualizací 

smluv chovatelských klubů s ČMKJ. Jednání probíhají již od října 2022. V. Dvořáková 

z ČMKJ 25.10.2022 informovala, že jakmile budou smlouvy s chovatelskými kluby 

připravené, tak budou zaslány předsedou CHK k podpisu. Probíhá diskuze a členové 

výboru budou průběžně informováni o probíhajících jednáních. 

Datová schrána: doručen dopis od Ministerstva vnitra o založení datové schránky pro 

klub. Je zde povinnost klubů od letošního roku datové schránky využívat. Jako 

oprávněná osoba je zde uvedena jednatelka klubu. Po dohodě budou zřízeny 

přístupy další dvě oprávněné osoby – tj. statutární zástupci (J. Kopřiva, P. Novotný). 

Zajistí jednatelka.  

Výpis ve spolkovém rejstříku: jednatelka uvádí nutnost aktualizace účetních závěrek 

dodaných na spolkový rejstřík a opětovnou aktualizaci údajů členů DR. Podklady 

poskytne H. Svobodová. Jednatelka zašle datovou schránkou, a to včetně aktuální 

srážkové daně. Formulář předán H. Svobodovou jednatelce. 

Od MVDr. Jiřího Dvořáka jednatelka obdržela dokumenty k ustanovení samostatného 

klubu. V elektronické podobně poskytla A.Veselíkové pro účely redakční rady. 

Originál tiskopisu předala P.Novotnému k archivaci pro dokumenty klubu. 

 S.Lepičová, poradce MO, STA: nyní nemá aktuální data o vrzích. Vzhledem k tomu, že 

web byl zaveden v průběhu roku, data z něj nejsou vypovídající, tak musí veškerá 

data dovypsat z papírových podkladů. Dále probíhá diskuze ohledně získání podkladů 

a možnosti využití klubového webu. Poradkyně se ujišťuje o procesních věcech. 

Výbor klubu diskutuje o rozsahu informací uváděných na klubovém webu. Shoduje se 

na tom, že budou uváděny pouze uznatelné tituly a ocenění, které jsou rovněž 

zapisovány v PP jedinců.  

Probíhá hlasování ohledně zveřejňování dat na webových stránkách ve formě 

oficiálních titulů dle výstavního řádu (výstavy) a výsledkách zkoušek uváděných 

v rodokmenu. Hlasování 3 zdržel se, 7 pro. U uchovaného jedince budou uvedeny 



všechny doložené výsledky. Majitel psa má právo požádat o nezveřejnění některých 

výsledků.  

 J. Kopřiva, poradce HO: informuje o tom, že nyní jsou nakryté 4 feny NDO. Dále se 

dotazuje provozní věci klubového webu. Vysvětluje H. Svobodová. Je důležité, aby 

členové plně klubový web a jeho rozhraní využívali pro komunikaci s poradci chovu. 

 P. Latinová Mičulková, výcvikář: Žádosti: dorazila 6 x žádost o příspěvek reprezentaci 

klubu. D. Tomáš (startovné NS, MRK, MKP), R. Duda (VGP DE), L. Šmídová (FUW AUS), 

J. Trejbal (FT POL, EU CUP HU), J. Kubátová (startovné NS), M. Kubát (MKS SR, 

nedodal článek). Probíhá diskuze. Startovné bude proplaceno v plné výši. Příspěvek 

na zahraniční reprezentaci s ohledem na očekávaný hospodářský výsledek klubu. D. 

Tomáš (5500,-), R. Duda (2500,-), L. Šmídová (2500,-), J. Trejbal (5000,-), J. Kubátová 

(500,-). M. Kubát (bez nároku, nedodal článek). Vůdcovské bronzové odznaky: 

P. Bracková, V. Gergely. Podmínky u obou splněny. Výbor souhlasí.  

Zvýšení startovného na klubových akcích: probíhá diskuze. Ekonomka se vyjadřuje, že 

zvýšení do určité míry ano, ale výrazné není nutné. L. Svobodová navrhuje zvýšení o 

míru inflace cca o 17% a následně za rok zhodnotit. KZV člen 850,-/ nečlen 1200,-, PZ 

1100,-/1400,-, MJM 2500,-/3500,- nečlen, MJS 3000,-/4000,-, KLZ 1400,-/1800,-, FT 

600,-/800,-. Ceny možno upravit v průběhu roku v reakci na zvyšující se ceny zvěře. 

Předseda dává hlasovat. Výbor souhlasí. 

Statut MJS: Statut který byl výborem odsouhlasen 10.5.2020, nebyl v loňském roce 

na jednání předsednictva ČMKJ ze dne 12.5.2022 schválen. Klub žádal o schválení 

statutu MJS. Spolu s žádostí a navrženým statute byla doložena tabulka MJS ve které 

bylo využito limitních známek z tabulky podle MKP a start pro 24 psů. Předsednictvo 

v zápise ze dne 12.5.2022 uvedlo, že pokud se využívá k bodování memoriálu tabulka 

určená pro MKP CACT, CACIT, může startovat jen 20 ohařů, stejně jako na MKP. 

Výcvikářka se dotazuje, zda na letošním MJS bude startovat 20 psů dle ZŘ MKP. Nebo 

24 psů dle ZŘ VZ CACT, CACIT. Klub do současné chvíle nemá schválený statut MJS. 

Výbor se shoduje na tom, že letošní MJS bude dle řádu pro MKP pro 20 ohařů. Na 

ČMKJ bude zaslán dotaz, na zdůvodnění, proč nebyl statut schválen. Zařídí 

jednatelka.  

 H. Svobodová, ekonom a matrikář:seznam nových členů (příloha č. 3 zápisu) zaslán ke 

schválení. Schváleno jednomyslně. Zpráva ekonoma a účetní závěrka bude zaslána 

členům výboru. Kalendář k výročí klubu byl v nákladu 60.000,-Kč.  Za 25.000,-Kč je již 

prodáno. Zbytek zůstává v zásobách pro prodej a pro klubové akce. Dotaz na tvorbu 

výročního klubového loga. Logo bylo vytvořeno p. E. Černohubovou za cenu 7000,-

Kč. Výbor se shoduje, že bylo zadáno jeho poptání, ale jeho vzhled a nákup nebyl 

výboru ke schválení předložen. V budoucnu by se na toto mělo pamatovat. H. 

Svobodová doplňuje, že logo bude použito i na dalších grafických materiálech klubu 

pro tento rok.  

 M. Touš, koordinátor VDCH: návrh rozhodčích na VDCH: ČS - A. Brůžková, 

L. Svobodová žádá o možnost hospitace při tímto výběru. Náměšť - Dr. Kalich, Zákupy 

a Keblov - L. Jančík. Měrky na VDCH: M. Touš zařídí nákup kalibrované měrky pro 

využití na klubových akcích. Výbor klubu souhlasí. Dále M. Touš hovoří o možnostech 

zajištění všeobecných sponzorů na klubové akce (zkoušky). Jmenuje výčet možností a 

následné jejich propagace klubem. Výbor souhlasí, že M. Touš bude dále jednat 



ohledně možností komplexního sponzoringu klubových akcí. L. Svobodová otevírá 

doplnění metodiky VDCH. Probíhá diskuze. K neshodě dochází především u bodu 

odvolání. Předseda dává hlasovat o doplnění, že odvolání proti VDCH je k nejbližší 

členské schůzi. Jeden člen je proti a devět pro. Návrh schválen. L. Svobodová 

v nejkratší možné době doplněnou zpracovanou metodiku VDCH rozešle členům 

výboru ke schválení. Metodika bude zveřejněna ve zpravodaji a přílohou tohoto 

zápisu. 

 M. Cerman, správce majetku: internetová nabídka s klubovými materiály běží 

6 týdnů, prodej funguje. Jeden balíček bohužel nedorazil příjemci. Balíček bude 

opětovně zaslán doporučeně na náklady klubu. Do budoucna veškeré propagační 

materiály nad 500,-Kč budou zasílány doporučeně a adekvátně k tomu bude zvýšeno 

poštovné. M. Cerman navrhuje vyrobit hrnky s výročním klubovým logem v nákladu 

50ks.  Výbor schvaluje.  

 L. Svobodová, výstavní referent: ptá se na možnou náhradu za zesnulého rozhodčího 

p. Stanovského, který byl navržen na SV v Náměšti. Výbor se shoduje na rozhodčím 

P. Hermannovi. Pozn.: po prověření bylo zjištěno, že p. Hermann nemá ještě 

dokončenou aprobaci. Dle dohody po e-mailu byl navržen J. Formánek, RNDr. P 

Dvořák.  

 A. Veselíková, redakční rada: informuje o přípravě zpravodaje a brožury: náklady na 

tisk zpravodaje budou navýšené o cca 10%. Brožura chovných jedinců k výročí 

připravována na klubovou výstavu. Uzávěrka dat bude k 31.3.2023. Skleněná trofej 

na MFŠ poptána u p. Bílka. Chybějící články: předseda CHR V. Veselý. 

 

4. Různé 

 M. Touš navrhuje, že zápis ze schůzí bude vždy obsahovat veškeré záležitosti, 

schválené v mezidobí výborových schůzí po e-mailu. Výbor klubu souhlasí.  

 A. Veselíková: navrhuje odvolání V.Veselého z CHR pro jeho opakované neplnění 

zadaných úkolů (nedodání zprávy předsedy CHR za 2021, nedodání zprávy předsedy 

CHR za 2022, nekomunikace se členy CHR, nedodání stanoviska k podmínkám 

chovnosti u STA, nedodání analýzy k problematice DKK, DLK a OCD jako podklad pro 

úpravu podmínek chovnosti všech plemen klubu, návrh na úpravu podmínek 

chovnosti - termín byl do 31.7.2022, několikrát urgováno). Probíhá diskuze o jeho 

možném odvolání z pozice předsedy CHR. Předseda ukončí diskuzi. Předseda probere 

tuto otázku po telefonu s V.Veselým, který na jednání není přítomen. 

Následně se diskutuje ohledně dodání podkladů pro změnu podmínek chovnosti. 

Jednatelka obratem kontaktuje V. Veselého telefonicky, který potvrzuje, že zadané 

podklady zašle ještě dnes e-mailem.  

 L. Svobodová předkládá výboru návrh na otevření otázky zavést na bodovací systém 

na volbu Psa/Feny roku. Nyní je pes/fena roku volena výborem. Návrh, který byl 

projednáván v minulých letech zašle výboru e-mailem pro otevření této otázky pro 

příští výbor. 

 M. Touš se dotazuje na fakt, z jakého důvodu jsou v kartách chovných psů v rámci 

třídění uváděna kritéria, která nejsou podmínkami chovnosti. Probíhá diskuze a 

odkaz na zaslání požadavku e-mailem. Dále podotýká, že je potřeba na webové 



stránky doplnit návrh smlouvy na poskytování chovatelského servisu. Soupis 

požadavků dodá M. Touš e-mailem výboru.  

 
Předseda klubu poděkoval za účast. Výborová schůze se protáhla do odpoledních hodin a další 
neprobrané body budou probrány na nejbližší výborové schůzi.  
 

Termín příští schůze bude zaslán e-mailem. 
 

Zapsala Zuzana Veselá 


