
Zápis z 4. výborové schůze KCHHMO – 9.9.2016, Katusice 

Přítomni:, M. Blažek, J. Kopřiva, P. Latinová Mičulková, S. Lepičová, H. Svobodová, P. Novotný, L. 
Svobodová, Z. Veselá 
 
Omluveni: R. Duda , J. Sajbot 
za DR: MVDr. J. Dvořák, M. Škrdlík 

 

1. Předseda přivítal účastníky a seznámil je se zaslaným programem schůze, který byl na 

místě doplněn o bod navržený S. Lepičovou (VDCH). Program přijat bez námitek.  

2. Jako zapisovatel navržena Z. Veselá, zpracování usnesení L. Svobodová, jako ověřovatelé 

zápisu S. Lepičová, H. Svobodová. Schváleno jednomyslně. 

3. Zprávy funkcionářů: zprávy funkcionářů pro VS zaslány e-mailem. Zprávu dodají poradci 

chovu. Jednatelka přednesla zprávu ekonoma a matrikáře, která byla před schůzí zaslána. Na 

tuto zprávu reagováno: 

a) V účetní závěrce částky za příjmy za nadpočetná štěňata. Redakční rada prověří, zda 

není mylná informace na webu ohledně plateb za nadpočetná štěňata a opětovně 

upozorní členy Klubu na internetu ohledně zrušení tohoto poplatku ČS. Ekonom pověřen 

oslovením chovatelů, kteří peníze zaslali po ČS, a navrácením poplatků. 

b) Vyúčtování Zákup. Ekonom ve zprávě upozorňuje na vysoké cestovné pro p.Vlasáka při 

KV Zákupy. Ředitelka výstavy L.Svobodová informuje, že p.Vlasák vypomohl se zajištěním 

vybavení (dovoz slunečníků apod.) na výstavu, tudíž je cestovné adekvátní k projetým 

kilometrům navíc kvůli dovozu a odvozu vybavení. Výbor bere na vědomí.  

Dále L. Svobodová uvádí, že výdaje byly adekvátní k účasti zahraničních rozhodčích a 

informuje, že pro příští rok je přislíbená taktéž spolupráce s MSKAO (snížení fixních 

nákladů) a také předjednána spolupráce s pořadatelem výstavy v MB (společní rozhodčí). 

Tím by se ušetřily náklady na rozhodčí apod. Výbor bere na vědomí. 

4. Došlá pošta: 

 Pošta došlá na ČMKJ mylně přeposlána L. Svobodové. Dopis informoval o došlé 

zprávě o změně místně příslušného soudu z Hradce Králové do Prahy. Výbor bere na 

vědomí. 

Jednatelka opět prověří uvedení korespondenční adresy Klubu na kynologických 

organizacích.  

 Jednatelka informuje o došlém e-mailu ze společnosti Genrex. Genrex nabízí slevu 

pro členy našeho Klubu na testování a možnost další spolupráce na akcích apod. 

Výbor spolupráci schvaluje. Jednatelka uvědomí společnost a dojedná podmínky.  

Na toto téma diskuze o odběru vzorků pro genetické testování (chybný výsledek u 

testu ze slin, kdy dva psi před odběrem na výstavě pili z téže misky). Na web RR 

doplní informace o doporučení, aby pro testování byla užita plná krev, nikoliv stěr slin.  

5. Organizace Klubových akcí:  

 Dotace na zajištění zkoušek: jednatelka upozorňuje na vysoké náklady Klubu na 

pořádání zkoušek. Probíhá debata. Následně se výbor shoduje na zrušení pevných 

dotací na pořádání zkoušek. Pro rok 2017 budou finance na pořádání zkoušek 

propláceny jen oproti reálně vynaloženým nákladům, které budou doloženy účty. 



 Administrativně se bude Klub podílet na přijímání přihlášek apod. Do příštího výboru 

H. Svobodová předloží návrh na možnost administrativní podpory zkoušek (návrh 

elektronických přihlášek, způsobu přihlašování apod.). 

6. Klubová razítka 

 Předseda Klubu připomíná nutnost výměny Klubových razítek. Nutnost uvedení 

správného názvu Klubu. Jednatelka zašle členům výboru a dozorčí rady informace. 

Každý si razítko opraví a vynaložené náklady předloží k proplacení ekonomovi Klubu. 

7. Zkoušky 2017 

 KFT: Výcvikář informuje o neshodách ohledně pořádání FT s p. Navrátilem. Klub 

odmítl zaštítit další akce plánovné při FT pro plemena jiných klubů. Výbor se shoduje 

na tom FT nerušit (již nahlášené akce) a pokusit se uspořádat ve vlastní režii. Do 

příštího výboru se projednají možnosti organizace a místa, kde by se FT mohl pořádat. 

 LZ 2017: M. Blažek informuje o pořádání KLZ (Poháru V. Černého) v Plzni. Honitba 

zajištěna. Diskuze ohledně termínu pořádání. Termín dohodnut na 30.9.2016. 

Výcvikář domluví se zástupci honitby a OMS. 

8. Plánování akcí, delegace rozhodčích 

 Diskuze ohledně nutnosti plánování akcí s dostatečným časovým předstihem. Shoda 

výboru na tom, že akce na rok 2018 musí být orientačně naplánovány do ČS 2017. 

 Diskuze o nutnosti včas zasílat návrh rozhodčích na výstavy a zkoušky. Ohledně 

zkoušek nutná spolupráce s místními, kteří jsou znalí poměrů. Citlivé využívání 

klubových rozhodčích vzhledem k vysokému cestovnému (uvedeno i v poznámkách 

ekonoma). Výbor bere na vědomí. 

  S. Lepičová upozorňuje také na nutnou účast ostatních členů chovatelské rady při 

plánování rozhodčích pro národní a mezinárodní výstavy. Výbor bere na vědomí. 

Jednatelka osloví p. Sehnalíkovou ohledně návrhu rozhodčích na KV 2017. 

9. Klubové dokumenty a předpisy 

 Diskuze k nutnosti aktualizace dokumentů Klubu (krycí listy, hlášení vrhu apod.). 

H.Svobodová upozorňuje na zastaralost dokumentů. Výbor souhlasí a H. Svobodová 

zašle návrh k modernizaci těchto dokumentů. 

 Klubové předpisy nutno aktualizovat a předložit jejich návrhy ke schválení pro ČS 

2017. Jednatelka zašle seznam dokumentů. L. Svobodová předloží do 15. 10. 2016 

návrh k diskuzi na Provozní řád. Ostatní dokumenty si dle možností projdou a 

aktualizují další členové výboru a dále předloží k diskuzi. 

10. Cestovné 

 Diskuze jak proplácet a kdy? Reagováno na návrh ekonoma proplácet pouze cesty s 

pověřením výboru, bez dalších osobních aktivit – vystavování psa atd. Výbor není 

jednotný.  

Vše je nutné přesně specifikovat v Provozním řádu, aby nedocházelo k neshodám. 

 Výbor Klubu se shoduje, že cestovné z Náměště na Hané bude proplaceno i těm, kteří 

se akce aktivně zúčastnili (vystavování psa, účast na VDCH apod.). Členové výboru si 

zažádají o proplacení cestovného u ekonoma Klubu. 

11. Seznam členů on-line 

 Jednání se odkládá. Důležité osobní jednání s matrikářem Klubu. 

12. Propagační materiály 



 RR zjistí výsledky ankety a jasně specifikuje o jaké propagační materiály Klubu a o 

jakou účast členů Klubu by byl zájem. Osloví členy prostřednictvím internetu. 

13. Oslovení vyřazených členů 

 Dle informace od matrikáře členové osloveni. Další kontakt není nutný. Výbor bere 

na vědomí. 

14. Schválení nových členů 

 Výbor schvaluje přijetí nových členů Klubu: 

Sýkora Daniel, Morkovice – Slížany 
Ing. Zolman Petr, Smržovka 
Seidl Petr, Staré Hradiště 
Nováček Jaroslav, Choceň 
Jiroutková Michaela, V  Pardubice 
Riegrová Lucie, Police nad Metují  
Jašíčková Hana, Horka nad Moravou     
Starenko Petr, Drmoul 
Štrop Miroslav, Litoměřice 
Kopejtková Markéta, Praha 7 
Schmarcová Renata, Praha 4 

 

15. VDCH 

 Informace o minulých  VDCH: jednatelka informuje o zpracování výsledků VDCH. 

Výsledky uveřejněny na webu. Žádá R. Dudu o dodání chybějících tabulek z VDCH 

v Náměšti na Hané.  

 VDCH při zkouškách: návrh S.Lepičové na zrušení VDCH při zkouškách (nízký zájem, 

vysoké náklady). Výbor souhlasí. 

 VDCH při MVP Praha: diskuze o organizaci VDCH. Rozhodčího osloví S. Lepičová. 

Výběr do chovu proběhne v sobotu. Formuláře dodá jednatelka. 

 

16. Termín příští výborové schůze bude 13.11.2016 v 11 hodin Hradci Králové. Místo zajistí 

H.Svobodová. 

 

Zapsala Zuzana Veselá 


