ZÁPIS Z KONFERENCE KCHHMO
ZE DNE 19.3.2016 KONNANÉ V DOMAŠOVĚ U BRNA
(1) Na zahájení schůze přítomno 97 členů KCHHMO + hosté a další přítomní. Z toho 40 nových členů
schválených na shůzi Výboru KCHHMO dne 18.3.2016. V 11:10 hod. bylo přítomno celkem 104 členů
KCHHMO, což byl i celkový počet členů KCHHMO na konferenci.
Program schůze byl uveřejněn ve Zpravodaji 2016, který byl rozeslán všem aktuálním členům
KCHHMO začátkem února.
Schůzi po ukončené registraci zahájil v 10:00 hod. předseda klubu Václav Prouza. Přivítal přítomné
členy i ostatní přítomné a předal slovo panu MVDr. Františkovi Šimkovi.
(2) MVDr. Šimek představuje návrh na pracovní předsednictvo a jednotlivé komise:
1) Řídící konference – Václav Prouza – schváleno nadpoloviční většinou přítomných hlasů
2) Pracovní předsednictvo – navrženi členové výboru – schváleno nadpoloviční většinou
přítomných hlasů
3) Mandátová komise – Bc. Alena Brůžková (předsedkyně), Jan Kopřiva, Petr Novotný schváleno nadpoloviční většinou přítomných hlasů
4) Volební komise – navržen Miroslav Šafařík (předseda), MVDr. Jaromír Hlaváč a Lada
Kvapilová – schváleno nadpoloviční většinou přítomných hlasů
5) Návrhová komise – Ing. Zuzana Veselá (předsedkyně), Pavel Blaška, Hana Kaprová schváleno nadpoloviční většinou přítomných hlasů
6) Zapisovatel – navržena Štěpánka Kolářová – schváleno nadpoloviční většinou přítomných
hlasů
7) Skrutátoři – navržena Bc. Alena Brůžková, Pavel Brabec a Šárka Blokeschová – schváleno
nadpoloviční většinou přítomných hlasů
8) Ověřovatel zápisu – navržena Zuzana Veselá – schváleno nadpoloviční většinou přítomných
hlasů

Připomínky:



Bc. Dagmar Munžilová – přednesla, že má plnou moc od nepřítomného člena a odovolává se na
minulou volební konferenci, kdy plná moc mohla být využita a žádá o schválení jejího využítí.
MVDr. Šimek přednesl, že ve Volebním řádu část I. Obecná charakteristika uveřejněném ve
Zpravodaji 2016 na str.5 je uvedeno, že plných mocí nemůže být na Konferenci využito.

(3) Předseda přistoupil k bodu Schválení programu Konference upravený Výborem dne 18.3.2016

Připomínky:


Ing. Lucie Svobodová - doplnění návrh zařadit za bod 13 „Problematiku dlouhosrstosti u MOK“, o
tomto nárhu dal pan předseda hlasovat.

Hlasování:

Výsledek:

Zařazení bodu „Problematiku dlouhosrstosti u MOK“
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

51

31

0
Schváleno
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Připomínky:



MVDr.Šimek - sice po hlasování navrhl toto zařadit do různé a nedávat to jako samostatný bod,
aby se schůze nezdržovala. Rozhodně je pro tento bod projednat, ale ne samostatně.
Š. Kolářová – vnesla připomínku, že změna programu není možná, jinak by Konference mohla být
z právního hlediska napadnutelná za neplatnou a je třeba dodržet zákonou lhůtu informovanosti
všech členů KCHHMO 30 dnů předem, tudíž je nutné postupovat podle zveřejněného Programu
konference ve Zpravodaji 2016.

Předseda na základě vyjádření všech přítomných prohlašuje předchozí hlasování za neplatné a nechává
znovu hlasovat o Programu Konferenece uveřejněného ve Zpravodaji 2016 na str.4. ve znění:
1. Zahájení konference
2. Volba řídícího konference, pracovního předsednictva, mandátové, volební a návrhové
komise, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatele zápisu.
3. Schválení programu konference
4. Schválení nových Stanov klubu (úpravy v souladu s NOZ)
5. Schválení volebního řádu
6. Zprávy funkcionářů klubu o činnosti klubu za období 2011-2015, vč. Zprávy o
hospodaření klubu 2015
7. Zpráva Dozorčí rady klubu za období 2011-2015
8. Udělení klubových vyznamenání
9. Schválení plánu akcí klubu, vč. Návrhu rozpočtu klubu na rok 2016
10. Zpráva mandátové komise
11. Volby do Výboru klubu a do Dozorčí rady klubu na období 2016-2021
12. Zpráva volební komise – výsledky voleb
13. Přestávka – ustavující schůze Výboru klubu a Dozorčí rady klubu
14. Různé, diskuze
15. Zpráva návrhové komise – návrh a schválení usnesení
16. Závěr konference
Hlasování:

Výsledek:

Schvalování "Programu Konference KCHHMO uveřejněného ve zpravodaji 2015"
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

93

0

0
Schváleno

Na závěr se schváloval Jednací řád, který byl hlasitě přečten jednatelkou Ing. Svobodovou.

1. Jednání konference řídí pracovní předsednictvo
2. Každý pozvaný hlasující člen klubu musí být registrován a podepsán na prezenční listině
3. Hlasování:
 Hlasovací právo mají všichni řádně registrovaní členové
 Hlasuje se zvednutím ruky s hlasovacím lístkem
 Při hlasování rozhoduje většina přítomných
 Způsob hlasování při volbách upravuje volební řád
4. Diskuze:
 Mohou se zúčastnit všichni přítomní a registrovaní členové klubu
 K diskusi se přihlásí každý zvednutím ruky
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Diskusní příspěvek je limitován délkou 2 minut k jednomu tématu, dle pořadí
Diskuse je vedena k jednomu ucelenému problému
Ke stejnému problému vystupuje diskutující pouze jednou
5. Konference volí komise
 Mandátová
 Volební
 Návrhová
Vždy je zvolen předseda komise.




6. Místo jednání komisí a čas sdělí řídící konference.

POZN. Bc. A.Brůžková oznamuje počet přítomných hlasů je aktuálně 99.
Hlasování:

Výsledek:

Schvalování "Jednacího řádu"
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

87

4

5
Schváleno

(4) Návrh na úpravy Stanov KCHHMO představil matrikář a ekonom Jaroslav Sajbot. Upozornil, že každý
člen obdržel základní návrh těchto úprav jako samostatnou přílohu ke Zpravodaji 2016, aby se
s úpravami mohl seznámit v dostatečně dlouhé době před schvalováním a zaslat své připomínky.
Tento návrh byl posléze ještě doplněn o připomínky členů KCHHMO a ty byly jednotlivě představeny a
vysvětleny. Jedná se o:
1) Čl. II. odst. (2) Klub je organizační složkou Českomoravské kynologické unie prostřednictvím
Českomoravské kynologické jednoty se sídlem v Praze a Jeho hlavním cílem je zušlechťování
plemen hrubosrstých ohařů, maďarských ohařů a dalších plemen ohařů v České republice,
která zastřešuje.
2) Čl. III. odst (2) písm. c) Stanoví zásady chovu pro příští období, včetně koncepce chovu.
3) Čl. III. odst (2) písm. d) Vypracuje jednotný chovatelský a zápisní řád a dbá na jeho přísné
dodržování.
4) Čl. III. odst (2) písm. g) Navrhuje čekatele na funkci rozhodčích pro posuzování výkonu
loveckých psů Navrhuje čekatele na funkci rozhodčích při posuzování exteriéru plemen.
5) Čl. V. odst. (3) písm. a) Uchazeč o členství podá vyplněnou přihlášku; před jejím podáním je
povinen se seznámit s obsahem normativů klubu.
6) Čl. V. odst. (3) písm. e) Nově přijatí členové současně s přihláškou zaplatí zápisné a členský
příspěvek na ten který rok. V případě nepřijetí člena výborem mu bude poplatek vrácen.
7) Čl. V. odst. (5) Přerušené členství:
a) Členství v klubu se považuje pouze za přerušené, pokud člen neuhradil členský
příspěvek pouze v jednom kalendářním roce a uhradí jej zpětně nejpozději současně s
úhradou členského příspěvku v následujícím kalendářním roce.
b) V tomto případě není osoba nově přijímána výborem do klubu.
c) Po dobu přerušení členství nemůže člen uplatňovat svá členská práva.
8) Čl. V. odst. (6) písm. d) Nezaplacením členského příspěvku do 31. 3. toho kterého roku.
neplatí v případě čl. V. odst. 5 písmene a).
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9) Čl.V. odst. (6) písm. f) Ukončení členství neopravňuje k vrácení členského příspěvku a je bez
náhrady
10) Čl. V. odst. (7) písm. e) Navrhovat kandidáty k volbám; volit a být volen od věku 18 let má
člen, jehož členství trvá déle než dva roky.
11) Čl. V. odst. (8) písm. a) Dodržovat stanovy klubu, chovatelský a zápisní řád, jednací, provozní
a organizační řád klubu, včetně dodržování předpisů FCI, ČMKJ, ČMMJ a ČMKU.
12) Čl. V. odst. (8) písm. f) Plnit usnesení orgánů klubu.
13) Čl. V. odst. (9) Zastoupení Plnou mocí v orgánech klubu /čl. VI. (1)/ a v činnosti klubu není
možné.
14) Čl. VI. odst. (3) Orgány uvedené v odst. 1 písm. c) a f) čl. VI. těchto stanov jsou voleny členy
výboru klubu z řad jejich zástupců.
15) Čl. VI. odst. (6) písm. b) Chovatelský řád
16) Čl. VI. odst. (9) Funkce volených členů orgánů klubu jsou čestné. Náklady spojené s
výkonem funkce členů orgánů (cestovné, ubytování, stravování) jsou hrazeny dle možnosti z
rozpočtu klubu, a to podle obecně platných předpisů nebo vnitřních schválených přepisů
klubu.
17) Čl. VII. odst. (2) písm. c) schvalování dokumentů klubu (stanovy, chovatelský a zápisní řád,
jednací, provozní a organizační řád, volební řád, apod.)
18) Čl. VIII. odst. (3) písm. f) Schvalování změn a doplňků v závazných dokumentech klubu
(stanovy, chovatelský a zápisní řád, jednací, provozní a organizační řád, apod.).
19) Čl. X. odst. (4) písm. f) Chovatelská rada
20) Čl. X. odst. (5) Výbor ze svého středu volí orgány v odstavci 1) písm. c) a f) čl. VI. těchto
stanov.
21) Čl. X. odst. (16) Proti každému členovi, který porušil členské povinnosti, ihned zahájí řízení.
22) Čl. XI. odst. (2) Sleduje dodržování dokumentů klubu (stanovy, Chovatelský a zápisní řád,
jednací, volební, provozní a organizační řád) a kontroluje plnění usnesení orgánů klubu
(výboru, členských schůzí, konferencí, rad a komisí)
23) Čl. XI. odst. (9) V případě opětovného neplnění připomínek DR k činnosti výboru klubu či
členů klubu, je dále postoupeno členské schůzi případně vyšším orgánům.
24) Čl. XI. odst. (10) Proti každému členovi, který porušil členské povinnosti, ihned zahájí řízení.
25) Čl. XII. odst. (7) Přísně dbá na dodržování chovatelského a zápisního řádu.
26) Čl. XII. odst. (8) Zasedá nejméně 3x do roka. Zasedání uskutečněné elektronicky (např.
Skype) je rovnocenné fyzickému zasedání.
27) Čl. XIV. odst. (2) Cílem je každoroční hospodaření klubu se ziskem bez ztráty s vyrovnaným
rozpočtem. Přebytek je použit na hospodaření pro další období a chovatelskou činnost klubu.
Ztráta je hrazena z přebytků minulých období.
28) Čl. XIV. odst. (6) písm. h) Další náklady schválené výborem klubu nebo členskou schůzí.

Připomínky:




Ing. Svobodová považuje výrok v nově upraveném bodu čl.V. odst. 7 písm. e) „Navrhovat
kandidáty k volbám; volit a být volen od věku 18 let má člen, jehož členství trvá déle než dva
roky“ si odporující se základními právy člena Klubu
Pan Sajbot vysvětluje, že tento bod byl navržen především z důvodu, že těsně před Konferencí
požádalo o členství vyšší počet členů. Některá jména figurovala i v roce 2011, ale po proběhlé
konferenci tito členové neplatili 4 roky členské poplatky a znovu požádali až o členství nyní,
nechce zpochybňovat jejich důvody neplacení/placení členských příspěvků.
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Z pléna je navrženo doplnit tento bod o název „zkušební doba“.
David Bednář – pozastavuje se proč jsou náhle po 5 letech měněny stanovy klubu
Ing. Miloš Škrdlík MSc., MBA - vysvětluje důležitost schválení Stanov v souladu s Novým
Občanským zákoníkem, tato úprava měla být provedena již v minulém roce a abychom jako Klub
nadále mohli fungovat je nezbytné úpravu Stanov zaregistrovat, co nejdříve. Výbor pracoval na
jejich obsahu, aby odpovídaly skutečnosti a byly v souladu s NOZ.
MVDr. Šimek – protinávrh aby se hlasovalo o vyškrtnutí nového bodu čl.V. odst. 7 písm. e)
„Navrhovat kandidáty k volbám; volit a být volen od věku 18 let má člen, jehož členství trvá déle
než dva roky“
Ing. Svobodová – podporuje protinávrh MVDr. Šimka a zároveň žádá o změnu:
1. Čl. VI. odst. (6) Orgány klubu vykonávají svou činnost podle následujících dokumentů:
a) Stanovy
b) Zápisní řád
c) Provozní řád
Klub dále může vydat následující řády:
d) Jednací řád
e) Organizační řád
f) Volební řád
Veškeré řády schvaluje členská schůze.
2. Plná moc v odst.(9) písm. a) a b) čl.V. těchto stanov může být uznána pouze, oznámí-li
člen bez zbytečného prodlení písemně nebo elektornicky tuto skutečnost předsedovi nebo
místopředsedovi nebo jednateli, a to v případě vlastní hospitalizace, porodu, hospitalizace
rodinného příslušníka či osoby blízké v závažném stavu, a chovatelských povinností –
termín porodu feny či jiných závažných osobních důvodů znemožňujících osobní
přítomnost.
Člen klubu může zmocnit pouze jiného člena klubu nebo osobu blízkou dle NOZ. Člen
může být pro hlasování na členské schůzi a Konferenci zmocněn pouze jedním dalším
členem klubu. Tzn. Fyzicky přítomný člen klubu může mít maximálně 2 hlasy.

Připomínky:


MVDr. Šimek se pozastavuje nad dalšími připomínkami Ing. Svobodové, která své připomínky
odevzdala výboru a proč je nepřednesla spolu s ostaními připomínkami.
 Ing. Svobodová – její návrh byl zamítnut Výborem a proto chce, aby o něm rozhodla členská
schůze.
POZN. J. Sajbot oznamuje počet přítomných hlasů je aktuálně 103.

Hlasování:

Výsledek:

Vyškrtnutí odst.(7) písm. e) čl. V.
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

44

51

7
Zamítnuto

POZN. J. Sajbot oznamuje počet přítomných hlasů je aktuálně 104.
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Hlasování:

změna ods.(6) čl.VI.
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

42

41

14

Výsledek:

Schváleno

Hlasování:

změna ods.(9) čl.IV.
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

36

60

3

Výsledek:

Zamítnuto

Předseda dává hlasovat o Stanovách v novém změní s úpravami jež byly představeny p. Sajbotem včetně
schváleného návrhu Ing. Svobodové za přítomnosti 104 členů KCHHMO.
Hlasování:

schválení Stanov KCHHMO z.s. v novém znění
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

74

22

6

Výsledek:

Schváleno

Nové znění Stanov po registraci bude uveřejněno na webových stránkách.

(5) Volební řád uveřejněný ve Zpravodaji 2016 str.5 představuje předseda Volební komise p.Šafařík
s návrhem na následující úpravy:
1) Část IV. Volby do orgánů klubu - „Současně musí přeškrtnout jméno a příjmení a pořadové

číslo kandidáta, kterého nevolí (tj. přeškrtnout celý řádek). Jinak je lístek neplatný.“
Hlasování:

Výsledek:

návrh vyškrtnout "škrtání na volebním lístku"
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

85

7

12
Schváleno

2) Část IV. Volby do orgánů klubu – „Uvedení jména, které není před vyhlášením voleb uvedeno
na kandidátní listině, zneplatní celý volební lístek je neplatným hlasem pro dopsaného
kandidáta. Takový lístek je považován za neplatný a hlasy na něm uvedené nebudou
započteny.“

Hlasování:

Výsledek:

návrh "Přidáním jména se nezneplatní celý volební lístek"
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

90

7

5
Schváleno

Následně dává hlasovat o schválení Volebního řádu, jeho schválená verze bude dostupná na webových
stránkách.
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Hlasování:

shválení Volebního řádu

Výsledek:

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

90

0

12
Schváleno

Pan Šafařík oslovil přítomné, zda-li by někdo chtěl ještě někoho navrhnout jako kandidáta do Výboru či
Dozorčí Rady, požádal, aby se dotyčný představil a uvedl jméno kandidáta, následně aby kandidát
povstal, přestavil se, uvedl, zda-li kandidaturu přijímá a řekl něco o sobě.

Návrh:
 Bc. Dagmar Munžilová navrhuje do Výboru pana Davida Bednáře – přijímá, představuje se
 Vítěžslav Šesták navrhuje do Dozorčí rady Antonína Straňáka – přijímá, představuje se
 Petr Novotný navrhuje do Výboru Pavla Blašku – přijímá, představuje se
 MVDr. Josef Nosek navrhuje do Dozorčí rady MVDr. Ladu Kvapilovou – přijímá, představuje se
Pan Šafařík ještě jednou zopakoval důležité body Volebního řádu a vyzval přítomné k v vyzvednutí
Volebních lístku

Připomínky:


Z pléna bylo požádáno, aby se představili i ostatní kandidáti, což bylo provedeno dle
uveřejněného seznamu na webových stránkách KCHHMO s jednou výjmkou pan David Jirgala
není přítomen na Konferenci tudíž nemůže být volen do Výboru KCHHMO. Úplný seznam
kandidátů do Výboru KCHHMO a Dozorčí rady zveřejněný na Volební listině.
Krátká přestávka na vyzvednutí Volebního lístku o proti hlasovacímu lístku, jež byl označen razítkem, aby
nemohl být použit dvakrát.
(6) Zprávy funkcionářů klubu o činnosti klubu za období 2011-1015 včetně zprávy o hospodaření klubu za
obobí 2015
1) Zpráva předsedy klubu Václava Prouzy – plný obsah zveřejněn ve Zpravodaji 2016 –
vyzdvihnul pár bodů:
 za období svého působení a poděkoval přítomným za projevenou důvěru
 dále všem funkcionářům a členům výboru za obětavou práci po celé volební období
 sponzorům a příznivcům klubu za podporu, bez které by se nedalo uspořádat tolik
kvalitních akcí
 zároveň doufá, že mu zdravotní stav dovolí dále se svou činností podílet na rozvoji
klubu a účastnit se klubových akcí
2) Zpráva poradce chovu pro maďarské ohaře Sylvy Lepičové – plný obsah zveřejněn ve
Zpravodaji 2016 – zdůrazněno pár bodů:
 K 19.3.2016 bylo vydáno 14 krycích listů pro MOK a 2 pro MOD
 Za rok 2016 vrhy u MOK - 6 vrhů (24 fen, 24 psů)
 Fena Frízkého ohaře vrh 11 štěňat
 Evidence DKK doplněna o nově zaslané výsledky z roku 2015, celkově považuje
monitoring za velmi přínosný a za nezbytné v něm pokračovat
 Informovala o výskytu dlouhosrstých štěňat v chovu MOK v ČR a doporučila
testování budoucích rodičovských párů
 Vzhledem k narůstajícímu počtu MOK považuje za nutné se zabývat přísnější
selekcí jedinců po stránce povahové a po stránce zdravotní apeluje na chovatele k
testování, např. testy na dědičné onemocnění očí
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3) Zpráva poradce chovu pro NDO, PP, SHO a FO Radka Dudy – plný obsah zveřejněn ve
Zpravodaji 2016 – zhodnotil chov:
 NDO především vyzdvihl, že se podařila odstranit lysavost u chovných jedinců
včetně celkového zlepšení osrstění NDO
 Upozornil u PP, že se rozšířila příbuzenská plemenitba na základě krytí v zahraničí
 připomenul stále neuspokojující stav chovných jedinců SHO a FO
4) Zpráva výcvikáře Martina Blažka - plný obsah zveřejněn ve Zpravodaji 2016 – zdůraznil pár
bodů:
 Nalezly se chybějící tabulky ze zkoušek loveckých psů, jejich obsah bude zpracován
a výsledky budou zveřejněny na webových stránkách
 Informoval o problematice nezadávání titulu CACIT na Memoriálu J. Michálka tento
rok a přednesl, že upřesnění a o hlasování o formě tohoto Memoriálu se upřesní
v bodu diskuze
 Vyjmenoval vítěze Klubových akcí za jeho funkční období a vyzdvihnul úspěchy
klubových plemen na nejvyšších memoriálech MKP a MRK
5) Zpráva jednatelky Ing.Lucie Svobodové – plný obsah zveřejněn ve Zpravodaji 2016 –
vyzdvihla pár bodů:
 Zavedení schůzí výboru přes skype, které ulehčily výdajům.
 Přednesla, že zprávu webových stránek po 7 letech předala letos v lednu výboru a
poděkovala za dobrovolnou výpomoc s jejich aktualizací sl.Kopřivové a sl. Kalné
 Poděkovala za redakční radu všem, kdo se podíleli na přípravě zpravodaje, jmenuje
pí. Netíkovou a sl.Růžičkovou.
 Dále zdůrazněnila, že dle jejího názoru je skutečnost, že nebyly akceptovány plné
moci v rozporu s NOZ, tudíž je Konference z toho důvodu právně napadnutelná.
Hlasování:

Zpráva předsedy KCHHMO, poradců chovu, výcvikáře a jednatelky
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

94

0

1

Výsledek:

Schváleno

6) Zpráva matrikáře a ekonoma Jaroslava Sajbota – plný obsah zveřejněn ve Zpravodaji 2016 –
dále upřesňuje:
 Počet členů k dnešnímu dni 367
 rozpočet doplněn o několik položek bude zveřejněn na webových stránkách
 veřejně požádal výbor o shválení příspěvku na startovné na MRK pro Ing.Blanku
Šomkovou, který byl schválen
Hlasování:

Výsledek:

Zpráva Matrikáře a Ekonoma KCHHMO s návrhem rozpočtu na 2016
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

99

0

0
Schváleno
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(7) Zpráva Dozorčí rady klubu za obobí 2011-2015 - plný obsah zveřejněn ve Zpravodaji 2016 přednesená panem Ing. Milošem Škrdlíkem MSc., MBA. Zdůrazněno bylo:
 DR pravidelně pracovala ve stejném složení, jak byla zvolena v roce 2011, tedy M.
Škrdlík-předseda, MVDr. Dvořák a P. Chalupa.
 O své činnosti podávala pravidelné informace výboru klubu, každoročně členským
schůzím klubu a pravidelně je každoročně zveřejňovala ve zpravodaji klubu.
Všechny připomínky a podněty byly vždy DR neodkladně vyřešeny - s podáním
informací o výsledku.
 Klub během volebního období pracoval ve své činnosti pravidelně, dle předem
schváleného plánu práce a v souladu s dokumenty klubu.
 Jednání výborů klubu, členských schůzí a jednotlivých klubových akcí se
zúčastňovala i DR. DR každoročně kontrolovala i klubové hospodaření a vedení
účetnictví a klubové matriky, o výsledcích podávala písemnou zprávu členské
schůzi a výboru klubu, vč. zprávy do klubového Zpravodaje.
 Velmi kladně DR hodnotí ekonomiku klubu, vč. výsledků hospodaření a vedení
účetní evidence. DR děkuje všem aktivním funkcionářům a sponzorům za obětavý
přístup v zajišťování činnosti klubu.
 Celá zpráva DR je zveřejněna ve zpravodaji včetně opatření, která nebyla splněna
a tímto současná DR žádá, aby nově zvolený výbor v této činnosti pokračoval a
opatření splnil.
Následně pan Ing. Miloš Škrdlík MSc., MBA vystoupil za svoji osobu a přednesl, že webové stránky
zložené v roce 1997 celou dobu provozoval pro klub zdarma a títmo by je rád oficiálně daroval Klubu
k 20.výročí. Novému výboru předá veškeré náležitosti jich se týkající.
Předseda pan Prouza poděkoval panu Škrdlíkovi za jeho dar klubu a práci DR.
(8) Udělení klubových vyznamenání
1) udělení nejvyššího klubového vyznamenání „Čestného uznání KCHHMO“ – Jan Bezděk –
uděleno čestné členství v KCHHMO
2) poděkování za práci - Jaroslav Sajbot – věcný dar
3) Klubový vůdce roku 2015 – Š. Kolářová
4) Vůdcovské odznaky
 Bronzový: H. Netíková Svobodová, J.Demčák
 Stříbrný: V.Šesták , H. Latinová Mičulková
5) Psi a feny roku 2015:
 Ebon Nitranské Janíkovce (NDO) – J. Oulehla
 Aiden z Gessayovho chotára (MOK) – J. Ďurďovič
 Cira z Konldínskéo lesa (NDO) – J. Kopřiva
 Fréa Vives Bohemia (MOK) – Š. Kolářová
 Ch.Roxy z Mečkovské skály (MOD) – Bc. A. Brůžková
(9) Představení plánu akcí jednatelkou klubu (seznam je uveden na obálce Zpravodaje 2016), návrh
rozpočtu byl představen jako součást zprávy matrikáře a ekonoma.

Připomínky:

(10)

Výcvikář klubu p.Blažka znovu upozornil, že letošní rok nebude na MJM zadáván titul CACIT.
Zpráva mandátové komise přednesena

9 / 14

(11)

Volby do Výboru klubu a do Dozorčí rady klubu na období 2016-2021

(12)
Zpráva volební komise – výsledky voleb nebyly všechny sečteny a nejsou připraveny
k přednesení, proto se přešlo k bodu 14. Schváleného programu - Různé diskuze
(13)

Různé, diskuze – I.část
1) Sylva Lepičová – Veřejné prohlášení k dopisu ze dne 29.2.2016 pí. Krčmářové, který byl sice
adresován poradkyni chovu a zaslán celému výboru, ale zároveň zveřejněn na sociální síti.
V tomto dopise byla poradkyně chovu napadena za nekorektní jednání a poškození pí.
Krčmářové. Došlo k objasnění celé situce, autorka dopisu se omluvila pí.Lepičové za vzniklé
problémy.
Poradkyně chovu zdůraznila, že se dopis v žádném z bodů nezakládá na pravdě. Nemůže
odmítnout vypsání krycích listů, pokud není porušen některý z bodů Zápisního řádu.
Poradkyně chovu řeší tento případ s vedením klubu a z DR KCHMS na Slovensku.
2) Ing. Lucie Svobodová – se ujala objasnění problémů se zadáváním titulu CACIT na MJM

Připomínky:


MVDr. Šimek objasnil, že FCI přistoupila k homolaci všech zkoušek a dvě samostatné zkoušky i
když dle zkušebního řádu MKP nesplňují součsné podmínky. Buď je zapotřebí zapsat memoriál
jako jednu zkoušku obsahující polní a vodní práce dohromady nebo ponechat status memoriálu
jako dvě samostatné zkoušky upotřebitelnosti a platné k chovnosti se zadáním pouze titulu CACT.

Hlasování:

Ponechat statut Memoriálu J.Michálka se zadáním CACT jako dvě samostatné zkoušky

Výsledek:

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

91

8

2
Schváleno

3) Radek Duda – vyzval Viktora Veselého, aby odpresentoval „Návrh metodiky výběru do chovu
a bonitační kód“ tak jak byl zpracován manželi Veselými a podstoupen poradcům chovu
p.Dudovi a pí.Lepičové a MVDr. Šimkovi jako rozhodčímu z exteriéru
Viktor Veselý – upozornil, že na stolech od rána byly k dispozici materiály k nahlédnutí na
„Návrh metodiky výběru do chovu a bonitační kód“ včetně „Bonitační karty“, následně
odprezetoval tento návrh s odůvodněním, že ze současných chovných karet chovatel toho
moc o chovném jedinci nevyčte a z fotografie není patrné, zda-li má pes bílý znak, jakou má
kvalitu srsti či jaký odstín srsti, světlé oko; některé fotografie mohou zakrývat nekorektní
úhlení či klenutá bedra, atd.

Připomínky:






MVDr. Šimek – vyjádřil se, že v současné době mu výběry do chovu nepřijdou užitečné a že je
pro aby se výběry do chovu dělali pořádně a byl o nich proveden záznam, ze kterého budou mít
chovatelé užitek.
Dále podpořil využití klubových rozhodčích z exteriéru.
Ing. Lucie Svobodová – souhlasí s MVDr. Šimkem a dále připomínkuje:
o 5b úhlení psa – ráda by upřesnila na strmé a přeúhlené
o Nejednotnost terminologie – výběr do chovu x bonitace
MVDr. Šimek - upřesňuje, že vad úhlení je mnoho a k tomuto může být využita poznámka.
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Otto Henych – připomínkuje, že na bonitační kartě chybí barevné rozlišení „bělouš“, které se
vyskytuje u Slovenského hrubosrstého ohaře
Anna Kopřivová – dává protinávrh odložit schválení Bonitačního kódu na příští členskou schůzi
Ing. Miloš Škrdlík MSc., MBA– považuje tento návrh za zbytečný odklad, rok je dlouhá doba

Hlasování:

odložení bonitačního kódu na příští členskou schůzi
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

22

70

5

Výsledek:

Zamítnuto

Hlasování:

přijetí metodiky a bonitačního kódu s úpravami Ing.Svobodové a p.Henycha
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

86

0

10

Výsledek:

Schváleno

POZN. Bonitační karta a metodika výběru do chovu tak jak byla schválena bude uveřejněna na webových
stránkách.
(14)
Zpráva volební komise – výsledky voleb ze 104 vydaných volebních lístků bylo odevzdávno 104,
z toho pouze jeden byl neplatný neboť na něm bylo zakroužkováno 12 kandidátů do výboru.
Do výboru byli zvoleni:
 Jaroslav Sajbot 85 hlasů
 Sylva Lepičová 79 hlasů
 MVDr. František Šimek 76 hlasů
 Radek Duda 70 hlasů
 Martin Blažka 69 hlasů
 Petr Novotný 64 hlasů
 Ing. Zuzana Veselá 62 hlasů
 Jan Kopřiva 57 hlasů
 Ing. Lucie Svobodová 45 hlasů
 Hana Netíková Svobodová 43 hlasů
 Pavla Latinová Mičulková 43 hlasů
Do Dozorčí rady byli zvoleni:
 Ing. Miloš Škrdlík MSc., MBA 82 hlasů
 Bc. Alena Brůžková 62 hlasů
 MVDr.Jiří Dvořák 59 hlasů
(15)

Různé, diskuze – II.část
1) Ing. Lucie Svobodová – Představila presentaci „Dlouhosrstost u Maďarského ohaře
krátkosrstého“ zpracovanou H. Netíkovou Svobodovou a Ing. L. Svobodovou:
 Vysvětlila princip dědičnosti dlouhosrstosti
 Uvádí, že dlouhosrsté štěně se může narodit pouze v případě, že oba rodiče jsou
přenašeči, prevence nekrýt dva jedince s pozitivním genem
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Příklady laboratoří, které tyto testy provádí
Uvádí čísla na jejichž základě vyvozuje závěr jak velkým problémem je to v ČR
Zdůrazňuje, že dlouhosrstost psa nijak zdravotně neomezuje, ale že by klub a
chovatelé měli zamezit narození nestandardních jedinců

Návrh: „Podmínkou chovnosti je doložení certifikátu na test na mutaci c.284G>T genu FGF5 (doporučujeme

ovšem testování všech mutací). Do chovu jsou zařazeni všichni jedinci bez ohledu na výsledek, ale při tvoření
chovných párů musí být alespoň jeden jedinec z páru negativní.
V případě zahraničního krytí, pokud je krytá fena pozitivní, musí být doložen certifikát, že krycí pes je negativní.
Pokud je fena negativní, není certifikát vyžadován, ale chovateli je doporučeno, aby ho po majiteli krycího psa i
tak požadoval.
Navrhujeme přechodné období 6 měsíců, do kdy majitelé současných chovných dodají certifikát. V případě, že
certifikát nedodají, nebude na jejich fenu vystaven krycí list/nebude jejich pes doporučován ke krytí (jedinec je
stále chovným, využití v chovu je pozastaveno pouze do doby, než dodá certifikát).
Navrhujeme zvážit uznávání tzv. „negativní po rodičích“. Tzn. pokud oba rodiče budou FGF5 N/N (testováno
akreditovanými laboratořemi v ČR), nemusí jedinec dokládat negativitu testem. Tuto možnost dáváme ke
zvážení a k projednání chovatelské radě.“

POZN. Presentace bude dostupná na webových stránkách klubu.

Hlasování:

Návrh v pl. znění přednesený Ing.Svobodouvou – doplnění chovných podmínek MOK
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

22

60

3

Výsledek:

Zamítnuto

2) Pavla Latinová Mičulková – navrhuje zveřejňovat ve formě .pdf nebo .jpg „Bonitační kartu“ u
karty chovného psa na webových stránkách klubu, aby byla všem dostupná.
Hlasování:

nascanovaná forma bonitační karty dostupná na webu u karet chovných psů
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

85

0

1

Výsledek:

Schváleno

3) Pí. Bednářová – navrhuje zrušit zatěžující poplatek chovatele za 9 a každé další štěně ve vrhu
– vzniká rozsáhlá diskuze, do které se zapojuje větší množství přítomných a vzniká následný
protinávrh
4) Pí. Šeďová – navrhuje zrušit poplatek za 9 a každé další štěně a hradit poplatek 100,- Kč za
každé narozené štěně.
Hlasování:

zrušení poplatků za 9 a každé další štěně nahrazeno poplatkem za každé narozené
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

22

33

17

Výsledek:

Zamítnuto

Hlasování:

zrušení poplatků za 9 a každé další štěně

Výsledek:

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

44

26

3
Schváleno

12 / 14

(16)
Přestávka – ustavující schůze Výbor klubu a Dozorčí rady klubu – následně je přednesen
výsledek.
Výbor:
1) Předseda – MVDr. František Šimek
2) Místopředseda – Petr Novotný
3) Jednatelka – Ing. Zuzana Veselá
Dozorčí rada:
1) Předseda – Ing. Miloš Škrdlík MSc., MBA
2) Místopředseda – MVDr.Dvořák
Zbytek funkcí bude rozdělen na schůzi nového výboru po ukončení konference a bude uveřejněn na
webových stránkách.
(17)







Zpráva návrhové komise – návrh a shválení usnesení:
Konference schvaluje pracovní předsednictvo a jednotlivé komise, program konference, jednací
řád, Stanovy, Volební řád, Zprávy funkcionářů klubu o činnosti klubu za období 2011-1015 včetně
zprávy o hospodaření klubu za obobí 2015, Rozpočet na rok 2016, zprávu Dozorčí rady, plán
činnosti klubu na rok 2016, zprávu Mandátové komise, bonitační řád a metodiku výběru do chovu
s úpravou Ing. L. Svobodové a pana O. Henycha, zrušení poplatku za deváté a další štěně u
všech klubových plemen
Konference bere na vědomí udělení nejvyššího klubového vyznamenání „Čestného uznání
KCHHMO“, klubových „Vůdcovských odznaků“ a udělení titulu „ Klubový vůdce roku 2015
Ukládá nové chovatelské radě zabývat se problémem dlouhosrstosti u maďarských ohařů a
informovat členy a chovatele klubu, novému výboru klubu umístit bonitační karty jednotlivých
chovných jedinců k náhledu na web a zabývat se otázkou klubových rozhodčích z exteriéru, pro
účely výběru do chovu.
Bere na vědomí výsledky voleb nového výboru a Dozorčí rady klubu.

Usnesení bylo jednomyslně schváleno a detailně je zpracováno Ing. Z. Veselou.

(18)
Závěr konference – nový předseda MVDr. Šimek zakončuje konferenci, že svou funkci hodlá plnit
zodpovědně a postaví se komukoliv, kdo by chtěl klub rozvracet a zdůraznil, že všichni členové výboru
jsou povinni vystupovat v zájmu klubu. Poděkoval přítomným a konferenci ukončil.

Zápis zpracovala Štěpánka Kolářová

......................................................................
Datum a podpis

Zápis ověřila Ing. Zuzana Veselá

......................................................................
Datum a podpis

Předseda KCHHMO z.s. MVDr. František Šimek

......................................................................
Datum a podpis
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Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Schválená verze - Stanovy KCHHMO z.s.
3. Usnesení
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