
Zápis z 3. výborové schůze KCHHMO – 22. 4. 2021, Skype 

Přítomni: J. Kopřiva, P. Latinová Mičulková, P. Novotný, L. Svobodová, Z. Veselá, S. Lepičová, 
H. Svobodová 
Za dozorčí radu přítomen: A. Brůžková 
 

1. Předseda přivítal účastníky a seznámil je s programem schůze: 

• Stížnost na členku a chovatelku pro porušení zápisního řádu ČMKU 

• Zprávy funkcionářů 

• Ostatní 
 

2. Jako zapisovatel navržena Z. Veselá, ověřovatelé zápisu J. Kopřiva, S. Lepičová, zpracování 

usnesení L. Svobodová. Schváleno jednomyslně. 

3. Stížnost na členku a chovatelku pro porušení zápisního řádu ČMKU 

- byly provedeny testy DNA a porovnání dle posledního jednání výboru, s výsledky 

a průběhem testů a šetření byl výbor seznámen prostřednictvím e-mailu 

- předseda se táže postupně jednotlivých členů na názor ohledně dalšího postupu 

- probíhá diskuze 

- z diskuze vyplývá, že je nutné oddělit klubové záležitosti a návrh na postih a vyjádření 

pro ČMKU 

- dále probíhá diskuze o hlasování, kdy A. Brůžková upozorňuje na skutečnost, že 

stěžovatelé jsou členy výboru a upozorňuje na možnost možné předpojatosti, 

probíhá diskuze 

- dále probíhá diskuze o variantách postihu 

- Předseda dává hlasovat o: 

o pozastavení členství na dobu neurčitou v klubu KCHHMO z.s., 

a to s okamžitou platností. Vyloučení je dle čl. V odst. 4a stanov KCHHMO 

z.s., kdy členka závažně porušila zápisní řád KCHHMO a zápisní řád ČMKU – 

čl. VII odst. 1. Probíhá hlasování o pozastavení členství -5 PRO. Návrh přijat.  

o návrhu na vyloučení na základě čl. 5 odst. 5e stanov KCHHMO z.s. o vyloučení 

následně rozhodne členská schůze. Probíhá hlasování o návrhu na vyloučení - 

5 PRO. Návrh přijat. 

o vyjádření klubu KCHHMO z.s., které bude zasláno ČMKU, a to v tomto znění: 

výbor klubu KCHHMO z.s. prošetřil podstoupenou stížnost, kdy dospěl 

k závěru, že stížnost je oprávněná. Došlo k porušení zápisního řádu ČMKU, 

a to čl. IV odst. 7, čl. VII odst. 1. Výbor klubu navrhuje ČMKU postih na úseku 

chovatelství v souladu s čl. X odst. 9. Probíhá hlasování o návrhu znění – 

5 PRO. Návrh přijat. 

Z hlasování jsou vyloučeny členky výboru H. Svobodová, L. Svobodová, které 

jsou stěžovatelkami.  

- Jednatelka ve spolupráci se členy výboru připraví dopis a podklady pro ČMKU a zašle 

ke schválení výboru e-mailem. Zároveň vyrozumí členku o výsledku šetření a postihu. 

  



4. Zprávy funkcionářů: 

- Ekonom a matrikář – H. Svobodová: zaslán seznam nových členů na schválení. 

Přílohou tohoto zápisu. Výbor souhlasí. Po ekonomické stránce probíhá účtování 

leden, únor. Dále informuje o přípravách webu.  

- Jednatel – Z. Veselá: informuje o zpravodaji, množí se dotazy členů na neúplnost 

přehledů ze zkoušek. Výcvikářka informuje, že chyba není na straně klubu, ale 

že bohužel ne všechny OMS přehledy výsledků zasílají. 

- Poradce HO – J. Kopřiva – máme 9 vrhů NDO, 64 narozených štěňat, 26 psů a 37 fen. 

8 nakrytých fen. Veškerá štěňata jsou rozebrána. Jsou vypsána 2doporučení 

na pudlpointry. Správa majetku – nejsou změny, budou zadány do výroby odznaky, 

které budou využity na klubové akce 2021. J. Kopřiva se dotazuje předsedy 

na podklady pro výrobu roll-upů.  

- Poradkyně MOK, MOD, STA – S. Lepičová – zpráva zapsána e-mailem a je přílohou 

zápisu. 

- Výcvikář – P. Latinová Mičulková – KPZ Prachatice – dotazuje se, zda zachováme 

termín KPZ 29. 5. 2021. Výbor klubu se shoduje na zachování termínu, zveřejnění 

propozic a delegaci rozhodčích. V případě nemožnosti uskutečnění zkoušek, 

vzhledem k COVID – 19 budou zkoušky pořádány v náhradním termínu. Návrh 

rozhodčích zašle výcvikářka e-mailem členům výboru. KLZ Mem. Černého – návrh 

rozhodčích bude zaslán rovněž e-mailem. KZV 19. 6. 2021 Rychnov nad Kněžnou – 

výcvikářka informuje o návrhu rozhodčích. Vrchní rozhodčí: P. Latinová Mičulková, 

rozhodčí: O. Kopista, J. Drábek, J. Kopřiva, H. Svobodová, P. Patočka, V. Janík, 

P. Novotný, P. Chalupa. Výbor klubu souhlasí. Zadání CACT na zkoušky VZ – Memoriál 

Venhody u OMS Třebíč. Souhlas byl naším klubem odeslaný. Bohužel chyba nastala 

tím, že OMS souhlas nezaslal ČMKJ. Žádost si musí dořešit OMS. Z OMS Nový Jičín 

žádají o osobní setkání ohledně organizace MJS. Výcvikářka s předsedou domluví co 

nejbližší možný termín. Dále informuje, že byly doručeny plakety na VČS. Žádost 

člena klubu P. Meisnera o možnost čekatelství na KZV. Bude umožněno, pokud bude 

vzhledem k nařízením COVID – 19 množství lidí, bude čekatelství omezeno. Výstavní 

referent – L. Svobodová: zkušební řád EU CUP byl zaslán maďarským klubem na 

ČMKJ. Bude prověřeno. Probíhají přípravy klubových výstav, vyrobeny grafické 

podklady. 

- Dozorčí rada – A. Brůžková – nemá žádné návrhy k projednání. 

5. Ostatní: 

- Dotaz členky na uvedení feny Noty Zöldmáli  v přehledu výsledků VDCH jako 

nevybrán. Skutečnost byla prověřena. Výbor klubu se omlouvá, došlo k chybnému 

přepisu výsledků a bude opraveno  

6. Termín příští schůze výboru bude svolán dle nutnosti e-mailem. 

 
Předseda klubu poděkoval za účast a schůzi ukončil.  
 

Zapsala Zuzana Veselá 


