Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů z.s.

PROVOZNÍ ŘÁD
Provozní řád vychází ze Stanov KCHHMO z.s. Detailněji rozpracovává systém činnosti klubu
a podrobněji upřesňuje jeho jednotlivé mechanismy a postupy a to v oblasti provozních činností klubu.

Úvodní ustanovení
Orgány klubu jednají podle vlastních dokumentů (Stanovy, Volební řád, a Zápisní řád, Jednací, Provozní
a Organizační řád). Při své činnosti respektují i další ustanovení a předpisy orgánů FCI, ČMMJ, ČMKU, ČMKJ
a další obecně platné předpisy.

1) Stanovení zkoušky z výkonu pro účast na MVP do třídy pracovní
KCHHMO z.s. uznává zkoušky ve smyslu ZŘ ohařů platného pro území České republiky:
- Zkoušky vloh (ZV)
- Field Trial (FT)
- Podzimní zkoušky (PZ)
- Všestranné zkoušky (VZ)

2) Stanovení výše členského příspěvku pro získání členství v KCHHMO z.s.
Zápisné činí jednorázovou částku 250,- Kč (zápisné), která se skládá současně s členským příspěvkem.
Tato částka se při zrušení členství v KCHHMO nevrací. Členský příspěvek je od 1.1.2018 stanoven na jeden
kalendářní rok ve výši 400,- Kč a platba musí být provedena vždy do 31. 3. toho kterého roku. Pokud nebude
provedena úhrada příspěvků nejpozději do 31.3. toho kterého roku, musí být uhrazeno nové zápisné ve výši
250 Kč. Jinak členství automaticky zaniká.
Fyzické osoby, které si podají přihlášku do KCHHMO a nedosáhly věku 18 let, jsou do dosažení této
věkové hranice od platby členského příspěvku a podílu osvobozeny.

3) Stanovení správních a účastnických poplatků u akcí pořádaných KCHHMO z.s.:
a.

VÝSTAVY

Startovné na výstavách může být upraveno po dohodě a dle požadavků pořadatele výstavy.
Na klubové výstavě může titul ,,Klubový vítěz“ získat pouze pes v majetku člena KCHHMO z.s.
Člen KCHHMO z.s.

Nečlen

1.pes včetně katalogu

600,- Kč

800,- Kč

2.pes a každý další

450,- Kč

800,- Kč
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b. VÝBĚR DO CHOVU – chovný svod
Člen KCHHMO z.s. – 50% sleva

200,- Kč

Nečlen

400,- Kč

c.

ZKOUŠKY a SOUTĚŽE
Druh zkoušky/soutěže

Člen KCHHMO z.s.

Nečlen

Zkoušky vloh (KZV)

600,- Kč

800,- Kč

Podzimní zkoušky (KPZ)
Memoriál Vladimíra Černého (MVČ)

800,- Kč

1.200,- Kč

Memoriál MVDr. Jiřího Michálka (MJM)

1.500,- Kč

2.200,- Kč

Memoriál prof. Jaroslava Svobody (MJS)

2.000,- Kč

3.000,- Kč

1.pes

2.pes a
každý další

1.pes

2.pes a
každý další

Národní Feild Trial (NFT)

500,- Kč

300,- Kč

700,- Kč

500,- Kč

Mezinárodní Feild Trial (MFT)

500,- Kč

300,- Kč

700,- Kč

500,- Kč

d. DOPORUČENÍ KE KRYTÍ

Člen KCHHMO z.s.
Nečlen

400,- Kč
3.000,- Kč

Ceny jsou orientační. Závazně bude uvedeno v propozicích pro jednotlivé akce.
V případě kladného výsledku hospodaření klubu může klub (na návrh výboru) udělit tyto „klubové
příspěvky – dotace“:
1.

2.

3.

na předem vybrané klubové akce mohou být použity i „klubové dotace“, o jejichž konkrétním určení
vždy na daný rok rozhodne členská schůze (na návrh výboru) klubu – v souladu
se schváleným plánem činnosti klubu na daný rok.
vybraným členům klubu: příspěvek za úspěšnou reprezentaci při kynologických soutěžích
v zahraničí (vyjma výstav), proplacení doloženého startovného za úspěšné absolvování vrcholných
kynologických akcí v ČR – MRK a MKP (vyjma výstav). Podmínkou pro získání příspěvku je dodržení
schválené směrnice klubu.
chovatelům málopočetných plemen (MOD, PP, SHO, STA) – příspěvek na odchov vrhu štěňat.

Zapsán v rejstříku spolků u Městského soudu v Praze, Spisová značka L 1917/KSHK|IČO 48352276|DIČ CZ48352276

Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů z.s.

4) Hospodářské a finanční operáty
Variabilní symboly používané v našem platebním styku:
Kód
11
22
33
55
66
25
1010

Využití
řádný členský příspěvek
členský příspěvek + zápisné
doporučení ke krytí
výstavní poplatek
inzerce zpravodaj a web
brožura s přehledem chovných jedinců
platba za klubové propagační materiály

5) Cestovné a ostatní osobní náhrady
Akce
VDCH

KZV, KPZ, KLZ,
ZVP

Memoriály a
soutěže vč. FT

Výstavy

Osoba
Posuzovatel
VDCH

Výše odměny
1 000Kč/den
500Kč/den*

Členové komise
(práce v kruhu)
Rozhodčí vč.
vrchního
Garant zkoušek

500Kč/den

Rozhodčí vč.
vrchního
Garant zkoušek

1 000Kč/den

Organizátor
výstavy

1 200Kč/výstava

Podmínky
*platí v případě, že se jedná o VDCH při ČS a
posuzovatel je člen KCHHMO z.s. účastnící se
ČS
V případě, že se jedná o VDCH při ČS, tato
odměna se nevyplácí.

800Kč/den
1 200Kč/akce

1 500Kč/akce

Garantem zkoušek je odpovědná osoba – člen
KCHHMO z.s., kterou výbor pověřil organizací
akce. Pro každé zkoušky je pouze 1 garant,
kterému je odměna vyplacena.
Pokud je Garant zkoušek zároveň rozhodčím,
jsou mu vyplaceny obě odměny, ale pouze 1x
stravné a ubytování.
Garantem zkoušek je odpovědná osoba – člen
KCHHMO z.s., kterou výbor pověřil organizací
akce. Pro každé zkoušky je pouze 1 garant,
kterému je odměna vyplacena.
Pokud je Garant zkoušek zároveň rozhodčím,
jsou mu vyplaceny obě odměny, ale pouze 1x
stravné a ubytování.
Tato odměna se Klubem vyplácí pouze
v případě, že se jedná o akci pořádanou a plně
vyúčtovanou KCHHMO z.s.
V případě, že se jedná o výstavu
organizovanou třetí stranou, která má
s KCHHMO z.s. domluvené konkrétní finanční
podmínky (např. částka za každého
přihlášeného psa), se tato odměna nevyplácí.
To platí i v případě, že tato třetí strana je
fyzická osoba – člen KCHHMO z.s.
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Zapisovatel,
vedoucí kruhu,
překladatel

500Kč/výstava

Tato odměna se Klubem vyplácí pouze
v případě, že se jedná o akci pořádanou a plně
vyúčtovanou KCHHMO z.s.
V případě, že se jedná o výstavu
organizovanou třetí stranou, která má
s KCHHMO z.s. domluvené konkrétní finanční
podmínky (např. částka za každého
přihlášeného psa), odměňuje tyto osoby
pořadatel dle vlastních pravidel.

Náklad
Cestovné

Akce/definice
V rámci ČR
Ze zahraničí

Stravné

Jednodenní akce

Výše úhrady
5Kč/km
Dle dohody, dle
skutečně
vynaložených
nákladů nebo dle
mezinárodně
platných pravidel
FCI o odměňování
rozhodčích.
150Kč/den

Vícedenní akce

300Kč/den

Rozhodčí a
organizátoři

úhrada ubytování
pořadatelem

Ubytování

Podmínky

Alternativně může pořadatel akce zajistit
odpovídající občerstvení (svačina, 1x jídlo.
2x nápoj – neproplácí se alkoholické
nápoje).
Alternativně může pořadatel akce zajistit
odpovídající občerstvení.
Občerstvení je zajištěno od momentu
srazu do ukončení – tedy např. pátek
večeře, sobota oběd a večeře, neděle oběd
a pokud je vyhlášení po 18h, tak i večeře.
Rozhodčím a v případě potřeby i
organizátorům klubových akcí (zkoušky,
soutěže, výstavy) zajistí a uhradí
pořadatel přiměřené ubytování.

Vyplacení cestovného členům výboru a DR klubu:
-

bude proplaceno z klubových prostředků jen za účelem účasti na jednání výboru (DR)
oprávněný nárok a účelnost v zájmu KCHHMO z.s..
v případě spojení více akcí - např. výstava, VDCH, zkoušky + výbor, je nutné k uznání nároku na
cestovné aktivní, pracovní zapojení v zájmu klubu. Osobní zájem na akci - např. vystavování psa,
hospitace, předvádění psa na VDCH, či zkouškách – nárok na proplacení cestovného nezakládá.
Ostatní (mimořádné a předem neplánované) cestovné (např. na kontrolu vrhu, kontrola terénů pro zkoušky
psů a dalších jednání a činností konaných ve prospěch klubu, atd. ) - může být proplaceno jen s předchozím
písemným pověřením od předsedy nebo místopředsedy výboru (či DR) klubu (stačí elektronicky), zaslaným
ekonomovi KCHHMO. Na nejbližší výborové (DR) schůzi musí předseda nebo místopředseda předložit zpětnou
informaci o důvodu a výsledku, takové předem neplánované služební cesty pověřeného člena orgánu. Rovněž
budou propláceny náklady na tisk a kancelářské potřeby funkcionářům Klubu na základě předložených
dokladů.
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6) Pravomoci a úkoly funkcionářů
Předseda klubu
Je statutárním orgánem klubu. Reprezentuje klub vůči partnerským organizacím (ČMKU,
ČMKJ, ČMMJ, kluby chovatelů a další) a vůči nečlenům. Předseda svolává schůze výboru klubu
v souladu se Stanovami KCHHMO z.s. V případě rovnosti hlasů při hlasování v orgánech klubu je
rozhodujícím hlasem hlas předsedy. Předseda má taktéž právo ve výjimečných odůvodněných
případech, kdy rozhodnutí spěchá a oddálením by mohla vzniknout újma klubu, jeho členům či třetím
osobám, učinit rozhodnutí bez projednání výborem. V takovém případě musí neprodleně po učinění
rozhodnutí výbor o tomto informovat.


Místopředseda klubu
Je statutárním orgánem klubu. Zastupuje předsedu klubu a v případě, že je předsedou
výslovně pověřen, a nebo v případě, že předseda klubu není schopen vykonávat funkci, po něm přebírá
veškeré jeho pravomoci a povinnosti.


Jednatel klubu
Je statutárním orgánem klubu. Jednatel vede administrativní agendu klubu a z pověření
předsedy klubu může jménem klubu komunikovat s partnerskými organizacemi (ČMKU, ČMKJ, ČMMJ,
kluby chovatelů a další) a nečleny. Jednatel je zodpovědný za vedení zápisů a usnesení ze schůzi orgánů
klubu a jejich poskytnutí členům klubu na webových stránkách nebo ve Zpravodaji. Jednatel může
psaním zápisu pověřit jiného člena výboru, ale zodpovídá za jeho existenci, uchování mezi dokumenty
klubu a zveřejnění.


Ekonom klubu
Je doporučenou funkcí ve výboru klubu. Ekonom je z pověření výboru klubu zodpovědný za
vedení hospodářství klubu a má spolu s předsedou a místopředsedou klubu přístup k účtu klubu,
zároveň drží pokladnu klubu. Povinností ekonoma klubu je v souladu s platnými zákony a předpisy,
s odpovědností dobrého hospodáře, jakož i dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, spravovat finanční
prostředky klubu. Ekonom průběžně informuje výbor klubu o finanční situaci klubu, a to minimálně
4x ročně při jednání výboru klubu. Ekonom připraví zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu do
Zpravodaje klubu a na členskou schůzi, která jako nejvyšší orgán klubu návrh rozpočtu schválí.
Veškeré mimořádné a nečekané výdaje ekonom předloží ke schválení výboru klubu.


Matrikář klubu
Je doporučenou funkcí ve výboru klubu. Matrikář spravuje matriku klubu, přijímá přihlášky
nových členů a ve spolupráci s ekonomem eviduje stav členské základny. Funkci ekonoma a matrikáře
je možno spojit. Matrikář podává alespoň 1x do roka zprávu o stavu členské základny, která je
zveřejněna ve zpravodaji klubu.


Poradce chovu
Je doporučenou funkcí ve výboru v klubu. Poradce chovu vede chovatelskou agendu pro
plemena ve své gesci. Poradce chovu při své činnosti postupuje v souladu s platnými dokumenty
(především Zápisním řádem ČMKU a Zápisním řádem KCHHMO z.s.), které definují jeho povinnosti a
pravomoci. Poradce chovu má právo z titulu své funkce jménem klubu komunikovat s příslušnou
plemennou knihou v otázkách týkajících se chovu plemen zastřešených v KCHHMO z.s.. Poradce chovu
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dále ve spolupráci s chovatelskou radou navrhuje rozhodčí pro posuzování na výstavách ČMKU (MVP,
NVP, klubové výstavy) a předkládá návrh výboru ke schválení.
Výcvikář klubu
Je doporučenou funkcí ve výboru klubu. Výcvikář vede agendu týkající se zkoušek pořádaných
klubem. Výcvikář komunikuje s pořadateli akcí a poskytuje jim veškerou nutnou součinnost při
pořádání zkoušek klubu. Výcvikář připraví plán akcí, který je zveřejněn ve Zpravodaji klubu. Výcvikář
vede administrativu související se zkouškami pořádanými klubem a má právo z titulu své funkce
jménem klubu komunikovat s příslušnými partnerskými organizacemi v otázkách týkajících se
pořádání zkoušek (především: delegace rozhodčích, udělení souhlasu CACT, spolupořádání akcí a
další). Výcvikář dále vede evidenci vydaných Vůdcovských odznaků KCHHMO z.s..


Výstavní referent
Je doporučenou funkcí ve výboru klubu. Výstavní referent vede agendu týkající se výstav
pořádaných klubem. Výstavní referent komunikuje s pořadateli výstav a poskytuje jim veškerou
nutnou součinnost při pořádání výstav klubu, jakož i národních, mezinárodních a dalších výstavách.
Výstavní referent připraví plán klubových výstav, který je zveřejněn ve Zpravodaji klubu. Výstavní
referent vede administrativu související s výstavami pořádanámi klubem a má právo z titulu své
funkce jménem klubu komunikovat s příslušnými partnerskými organizacemi v otázkách týkajících se
pořádání výstav (především: delegace rozhodčích, spolupořádání akcí a další).


Správce majetku
Je doporučenou funkcí ve výboru klubu. Správce eviduje, přebírá a spravuje movitý majetek
klubu. Je zodpovědný za veškerý majetek, jakým jsou především počítače, tiskárny, externí disky,
propagační a reklamní předměty klubu, čtečky čipů a další. Jeho úkolem je především evidovat, u koho
se majetek nachází a v případě zapůjčení nebo ukončení činnosti funkcionáře klubu se ujistit, že byl
navrácen.


Kumulace funkcí je možná. V případě, že některá z doporučených funkcí ve výboru klubu není
obsazena, je za danou oblast zodpovědný výbor jako celek.

Tento provozní řád je platný a účinný schválením členskou schůzí KCHHMO z.s. dne 11.7.2021
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