
Zápis z 2.výborové schůze KCHHMO – 17.-19.4.2016 – skype, e-mail 

 

Přítomni: M. Blažek, R. Duda, J. Kopřiva, P. Latinová Mičulková, S. Lepičová, H. Netíková Svobodová, 

P. Novotný, J. Sajbot, L. Svobodová, MVDr. Fr. Šimek, Z. Veselá, za DR: MVDr. J. Dvořák  

 

Úvod: Dne 5. 4. 2016, 10.44 zasílá předseda MVDr. Fr. Šimek členům výboru e-mail, kde uvádí: 

„Vážení kolegové, dnem 9. 5. 2016 /datum mých 73 narozenin/ ukončuji svoji práci ve funkci předsedy 

a člena výboru Klubu chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů. Do další činnosti vám přeji mnoho 

úspěchů a především zdraví. Kynologii a KCHHMO zdar.                                       MVDr. Šimek František“  

 

V reakci na tuto událost byl svolán výbor s následujícím programem a byly zde projednány 

důležité, níže uvedené skutečnosti. 

 

1. 17. 4. 2016, 20:00 

 

Předseda po technických problémech s konferenčním hovorem přivítal účastníky ve 

20:30 a seznámil je s programem schůze. Program schůze: 

 

Navržený program: 

1. volba předsedy klubu 

2. schválení zvolené chovatelské a redakční rady 

Pozn.: Volby do chovatelské a redakční rady probíhaly emailovým hlasováním na základě 

členy výboru navržených kandidátů ve dnech 6. -10. 4. 2016. Předseda dozorčí rady 

M. Škrdlík seznámil členy výboru s výsledky 10.4.2016 18:04. Výsledek voleb je přílohou 

č. 1 tohoto zápisu. 

3. různé 

 

Poté došlo k dalším technickým problémům a po asi 30 minutách snahy o nápravu předseda 

schůzi přes SKYPE odvolává a v 21:23 zasílá členům výboru e-mail.  

 

V emailu uvádí, že z technických důvodů, výbor bude dále pokračovat po e-mailu. Píše, že 

obsahem této výborové schůze by měly být základní body: 

 

1. schválení programu a zapisovatelů ((zápis Z. Veselá, usnesení L. Svobodová) 



2. volba nového předsedy klubu (do funkce předsedy KCHHMO byli navrženi 2 

kandidáti, z toho jeden svoji kandidaturu odmítnul. Jediným kandidátem na post 

předsedy klubu je nynější místopředseda P. Novotný) 

3. schválení složení zvolené chovatelské rady (viz příloha č. 1) 

4. schválení složení zvolené redakční rady (viz příloha č. 1) 

 

Pozn.: k volbám do CHR a RR, nebyly v minulých dnech vzneseny žádné oficiální námitky. 

Závěrem žádá členy výboru o vyjádření PRO nebo PROTI k jednotlivým bodům, a to co 

nejrychleji do 24 hodin. Tímto bylo spuštěno emailové hlasování. 

 

2. 18. 4. 2016, 21:53 

 

Fr. Šimek zasílá email, kde děkuje za postoj k mimořádně organizované výborové schůzi po 

emailu a informuje o výsledcích hlasování:  

1. program schůze, volba zapisovatelů -  PRO 10 členů zdržel se 1 

2. volba předsedy klubu - PRO 9 členů zdrželi se 2 

3. schválení zvolené Chovatelské rady  - PRO 10 členů zdržel se 1 

4. schválení zvolené Redakční rady  - PRO 10 členů zdržel se 1 

Závěr: program, zapisovatelé, chovatelská a redakční rada jsou schválené, předsedou 

KCHHMO byl zvolen pan Petr Novotný, z toho vyplývá nutnost zvolit nového místopředsedu 

klubu.  

Návrhy na místopředsedu vzešlé z voleb: 

 P. Novotný a R. Duda navrhují na místopředsedu J. Kopřivu  

 Ing. Svobodová navrhuje P. Latinovou Mičulkovou 

 H. Netíková Svobodová navrhuje Ing. L. Svobodovou a P. Latinovou Mičulkovou 

 

Fr. Šimek dále uvádí: „Dnešním dnem ukončuji svoji práci předsedy klubu a předávám funkci 

nově zvolenému předsedovi. Přeji mu do této nelehké funkce hodně zdaru, pevné nervy po 

celé volební období. Taktéž blahopřeji všem schváleným členům chovatelské rady a redakční 

rady. Celému výboru klubu bych chtěl popřát vzájemnou korektnost, iniciativu a toleranci, 

a aby svoji práci směřovali k zušlechťování klubových plemen, jak v exteriéru, tak ve výkonu, 

a tím prospívali dobré pověsti KCHHMO.“ 

 

3. 18. -19.4.2016 

 

Probíhá e-mailová komunikace členů výboru s komentáři k návrhům na místopředsedu 

Klubu. 

18. 4. 2016 v 22:31 L. Svobodová zasílá e-mail, kde žádá nově zvoleného předsedu, aby příp. 

s pomocí jednatelky zorganizoval volbu místopředsedy klubu, aby byla naplněna litera 



Stanov. Dále uvádí, že vzhledem ke skutečnosti, že nově zvolený předseda klubu je primárně 

zástupcem z řad NDO, by bylo vhodné za místopředsedu zvolit zástupce z řad chovatelů 

MOK, s myšlenkou vyváženosti zástupců klubových plemen ve vedení klubu. H. Svobodové 

Netíkové za její nominaci děkuje, ale kandidaturu nepřijímá a vyjadřuje podporu kandidátce 

Pavle Latinové 

 

4. 19. 4., 00:11 

 

Nový předseda Klubu P. Novotný zasílá e-mail výboru, kde děkuje za podporu a těší se 

na osobní setkání výboru. Dále iniciuje hlasování o volbě místopředsedy Klubu. 

 

Navržení kandidáti: 

 J. Kopřiva, který s kandidaturou souhlasí. 

 P.  Latinová Mičulková, která byla oslovena L. Svobodovou a kandidaturu přijímá. 

 

Tímto dává předseda hlasovat ve volbě MÍSTOPŘEDSEDY. Termín odeslání hlasů je 24h. 

 

5. 19. 4. 2016, 22.36 

 

P. Novotný zasílá e-mail, kde informuje o výsledku voleb místopředsedy Klubu. 

 

Výsledky voleb na pozici místopředsedy Klubu 

Hlasovalo 10 členů výboru: 

 2 členové se zdrželi hlasování  

 6 členů hlasovalo pro J. Kopřivu 

 2 členové hlasovali pro P. Latinovou Mičulkovou 

 

Závěr: místopředsedou Klubu se stal J. Kopřiva. 

 

Předseda poblahopřál zvolenému místopředsedovi J. Kopřivovi a volby členů výboru 

do jednotlivých funkcí považuje za ukončené. Kompletní složení výboru platné 

od 19. 4. 2016 (viz příloha č. 2.). 

 

Dále žádá CHR a RR aby co nejrychleji provedla volbu předsedů. 

 

6. 19.4.2016, 23:05 

 

L. Svobodová emailem informuje o tom, že redakční rada si zvolila za předsedu 

Z. Veselou. Navržen byl jeden kandidát – jednatelka Z. Veselá. Z. Veselá kandidaturu 



přijala. Redakční rada zvolila svého předsedu po emailové dohodě hlasováním: 2 PRO, 

1 SE ZDRŽEL.  

 

Trvající úkoly od výboru dne 19. 3. 2016: 

 

1. Uvedení stanov do souladu s NOZ zajistí Z. Veselá ve spolupráci se statutárními 

zástupci klubu a členy výboru a dozorčí rady. 

2. Převod domény: zajistí jednatelka ve spolupráci s M. Škrdlíkem. 

3. Prohlédnout terény na MJM (zajistí M. Blažek a L. Svobodová). 

4. Dokumenty budou průběžně archivovány na externí disk. 

 

Nové úkoly od výboru ze dne 19. 4. 2016: 

1. Výbor pověřuje poradce chovu zorganizováním první schůze chovatelské rady, 

kde si zvolí předsedu ze svého středu. Navrženým způsobem je emailové 

hlasování. Konkrétní způsob bude sdělen emailem zaslaným R. Dudou členům 

CHR. Předseda by měl být zvolen do měsíce po ustanovení CHR. 

 

Termín dalšího výboru Klubu je při Speciální výstavě v Náměšti na Hané dne 25. 6. 2016. 

 

Zapsala Zuzana Veselá 


