
Zápis z 2. výborové schůze KCHHMO – 23. 1. 2023, Skype 

Přítomni: M. Cerman, J. Kopřiva, P. Latinová Mičulková, S. Lepičová, P. Novotný, H. Svobodová, M. 
Touš, Z. Veselá, A. Veselíková, V. Veselý 
Za dozorčí radu omluvena: A. Brůžková 
 

1. Předseda přivítal účastníky a seznámil je s programem schůze. Program je otevřený. Každý 
z členů výboru bude mít prostor k projednání svých bodů. 

2. Jako zapisovatel navržena Z. Veselá, ověřovatelé zápisu M. Touš, P. Latinová Mičulková. 

Zpracování usnesení L. Svobodová. Schváleno jednomyslně. 

3. Kontrola usnesení z minulé výborové schůze. 

4. E-mailová komunikace:  

 Metodika VDCH zaslaná L. Svobodovou – L. Svobodová vyjadřuje k zaslané metodice 

doplněné o schválené změny vzešlé z minulého výboru a doplňuje poznámky M. 

Touše, ohledně minimálního počtu komise VDCH. Jedná se o kosmetické úpravy a 

úpravu minimálního počtu posuzující komise, kdy M. Touš navrhuje minimálně 

3 členy nikoli stávající 3. L. Svobodová nesouhlasí z důvodu snižování nákladů. 

M. Touš se vyjadřuje k zaslanému návrhu a komentuje, že změny by se měly 

zapracovat do samostatného dokumentu. Nikoli do metodiky, která by měla být 

návodem pro členy. Ohledně minimálního počtu se vyjadřuje, že by se jednalo o 

možnost, která se nemusí využívat. Probíhá diskuze. Výbor diskutuje o tom, že 

v provozním řádu není uvedena funkce koordinátora VDCH, která není jeho součástí. 

Zároveň zde nejsou aktuální platby a další drobné změny. L. Svobodová a M. Touš se 

nabízí, že provozní řád zaktualizují. Předseda dává hlasovat, že L. Svobodová zpracuje 

úpravy v provozním řádu a M. Toušovi zpracovat úpravy v metodice VDCH a předložit 

výboru 10. 2. 2023 ke schválení.  

 Osobnost KCHHMO: A. Veselíková informovala, že po kontaktování p. Hoferka 

ohledně rozhovoru k osobnosti roku by byl rád, aby byl osobností až k jeho životnímu 

jubileu, které oslaví v příštím roce. A. Veselíková navrhuje jako osobnost roku S. 

Lepičovou. S. Lepičová se vyjadřuje. Probíhá diskuze. P. Latinová Mičulková 

informuje, že výroba plakety je nyní pozastavena. Předseda dává hlasovat. Výbor 

souhlasí. A. Veselíková zítra zašle S. Lepičové otázky pro rozhovor do zpravodaje. 

 Propozice na KZV Chrudim: P. Latinová Mičulková zaslala výboru propozice. Zároveň 

chce probrat navržené rozhodčí, schválit vrchního rozhodčího a vzhledem k počtu 

startujících 24 psů doplnit dva rozhodčí. Probíhá diskuze. L. Svobodová souhlasí 

s delegací na pozici vrchního rozhodčího. J. Kopřiva uvádí, že může dovést i 

rozhodčího R. Moravce případně někoho dalšího z okolí. L. Svobodová by mohla vzít 

klubovou rozhodčí L. Hegrovou. Výbor souhlasí a P. Latinová Mičulková uvádí seznam 

navržených rozhodčích ke schválení. Vrchní rozhodčí: Ing. Lucie Svobodová – 

klubová. Rozhodčí: Honza Kopřiva – klubový, Pavel Kaplan (spolujízda H.Kopřiva) , 

Miroslav Rýsl – klubový, Václav Janík - (spolujízda M.Rýsl), Ondra Kopista - klubový , 

Marcel Švadlenka - (OMS Chrudim). Výbor klubu souhlasí. Zároveň P. Latinová 

Mičulková zašle jednatelce podklady pro diplomy, které jedntelka připraví na ČS. 

 Schválení nových členů: H. Svobodová zaslala e-mailem. Výbor schvaluje a seznam 

nových členů je přílohou tohoto zápisu. Dále H. Svobodová zaslala e-mailem účetní 

závěrku, která bude zveřejněna ve zpravodaji a informuje o stavu matriky.  



 Oznámení o rozšiřování aprobace Mudr. Fr. Nahodila, který bude skládat závěrečnou 

zkoušku na rozhodčího z exteriéru pro naše klubová plemena. Informoval e-mailem 

P. Novotný. L. Svobodová vysvětluje formální postup. 

5. Zprávy funkcionářů, různé 

 P. Novotný otevírá otázku vyúčtování klubových akcí a poukazuje na některé 

domnělé nesrovnalosti. Uvádí jednotlivé příklady a dotazuje se. Vyjadřuje se 

L. Svobodová a H. Svobodová. Probíhá diskuze. L. Svobodová se omlouvá se 

za neznalost a za případně chyby, které se staly v minulých letech, přijímá 

zodpovědnost. Probíhá diskuze o tom, zda se tato a jiné akce zaúčtovávají správně. 

Kdo nese odpovědnost, kdo proplácí fakturu, kdo inkasuje zisky. Z diskuze vyplývá 

a uzavírá se tím, že problematika bude revidována za úplatu externími odbornými 

subjekty. Dále probíhá hlasování. Výbor souhlasí. 8 pro a 2 se zdrželi hlasování. 

H. Svobodová poptá odbornou konzultaci ohledně zaúčtování akcí a to včetně 

prodeje klubových materiálů.  

 J. Kopřiva, poradce HO: snaží se veškerou agendu řešit přes rozhraní nového 

klubového webu. K problematice se vyjadřuje poradkyně chovu MOK, MOD, STA 

S.Lepičová. 

 H. Svobodová, ekonom a matrikář: žádost o málopočetná plemena. Obdržela žádost 

od L. Komínka, chovatele PP. Žádost o příspěvek schválena výborem. 

 H. Svobodová: otevírá debatu o žádosti na výjimku ohledně krycích listů pro 

plemennou knihu. Kde se výslovně uvádí, že jeden z dokumentů zasílaných na 

poradce chovu, musí být v originále podepsán poradcem chovu. Probíhá diskuze. 

Jednatelka ve spolupráci s H. Svobodovu zašle dotaz ohledně možnosti změny 

zasílání krycích listů na radu plemenných knih ČMKU, kde má zastoupení ČMKJ. 

 L. Svobodová, výstavní referent: rozhodčí na výstavu v Náměšti, kdy p. Hermann 

nemá aprobaci na naše klubová plemena. L. Svobodová zaslala návrh rozhodčích e-

mailem. Probíhá diskuze a L. Svobodová vznáší dotaz k poradci HO J. Kopřivovi. Do 

debaty vstupuje M. Touš, že p. Kalich, který byl navržen na posuzování VDCH při 

výstavě v Náměšti, tak zde posuzuje. Nyní tedy hledáme dva rozhodčí. Rozhodčího 

pro HO a pro VDCH. L. Svobodová navrhuje ze SR M. Konečného. Jako rozhodčí na 

VDCH navrhuje oslovit O. Nehybu případně Bc. A. Brůžkovou. Rozhodčí osloví 

L. Svobodová (rozhodčí pro výstavu) a M. Touš (VDCH). 

 M. Touš, koordinátor VDCH: již se hlásí zájemci o VDCH při členské schůzi. M. Touš se 

táže na počet odvolání k ČS. Seznam odvolání vytvoří M. Touš ve spolupráci 

s jednatelkou. 

 M. Touš: dle zadání dal dohromady seznam oceněných psů a vůdců za minulé roky. 

 M. Touš zašle využití celému výboru. Jednatelka poskytne M. Toušovi případné 

doplnění.  

 M. Touš se dotazuje na další možný seminář ohledně uzavírání a tvorby smluv pro 

kynologické spolky. Více info uvedeno níže. 

 V. Veselý: v této pokročilé hodině již nemá nic aktuálního k projednání a dotazuje se 

pouze na nějaké funkční stránky klubového webu. Reaguje A. Veselíková 

a L. Svobodová. 

 P. Novotný děkuje V. Veselému za zajištění daru na MJS, odlovu jelena. 



 M. Cerman nemá nic k projednání. E-shop byl řešen v předchozí diskuzi. 

 P.Latinová Mičulková: na KZV v Chrudimi můžeme vytvořit 3 skupiny po 8mi psech 

a tím ušetřit dva rozhodčí. Během výboru zjistila, že L. Hegrová v tomto termínu 

nemůže. Probíhá diskuze. Výbor klubu souhlasí. Dále otevírá otázku zaslaného dotazu 

M. Kubáta, který nedodal článek do zpravodaje k žádosti přípěvek na reprezentaci 

klubu. Bohužel, zpravodaj je již po uzávěrce a žádosti nemůže být vyhověno.  

 A. Veselíková, otázka čestných členů: kteří jsou uvedeni ve zpravodaji. Bylo zjištěno, 

že některý z čestných členů je již zesnulý. Matrikářka prověří. Zasílání kalendářů. 

Dotaz, zda nezaslat kalendáře sponzorům a lidem a institucím, kteří jsou klubu 

nápomocni. Výbor klubu souhlasí. Návrhy zašlou členové výboru matrikářce.  

 A. Veselíková, redakční rada: program členské schůze. Zpravodaj spolu s návrhem 

programu zašle A. Veselíková členům výboru k revizi v následujících dnech. Ohledně 

dokumentů, které se budou měnit, probíhá diskuze. Jednalo by se metodiku VDCH, 

provozní řád, zápisní řád. Podklady připraví L. Svobodová, M. Touš, A. Veselíková do 

10. 2. 2022. Dotaz na jednatelku, ohledně korespondenční adresy klubu. Jednatelka 

upřesňuje, že nová korespondenční adresa jednatelky klubu je: Ing. Zuzana Veselá,  

Vinicím 215, Praha 6- Nebušice, 164 00. 

 P. Novotný, klubová čestná uznání: předseda se dotazuje na návrhy pro udělení 

čestného uznání. J. Kopřiva navrhuje Z. Veselou. Výbor klubu souhlasí. Dále probíhá 

diskuze o dalších návrzích. Dalšími návrh jsou P. Latinová Mičulková, Z. Heuslerová. 

Výbor jednomyslně souhlasí.  

 H. Svobodová: reaguje na nabídku seminářů 2. 3. 2023 účetnictví, 7. 2. 2023 smluvní 

právo. 2. 3. 2023 H. Svobodová, Z. Veselá, 7. 2. 2023 H. Svobodová, Z. Veselá, 

L. Svobodová.  

 A. Veselíková: podmínky chovnosti a chovatelská rada. Návaznost na předchozí 

jednání. L. Svobodová informuje, že CHR a výboru byl předložen návrh na změnu 

chovných podmínek a navržena následná schůze chovatelské rady po skype. 

Komentuje V. Veselý. Žádá o výpomoc při svolání skype schůze CHR. V. Veselý obešle 

e-mailem CHR ohledně možného termínu schůze v co nejkratší možné době, tak aby 

se mohl návrh předložit ČS. 

 

Předseda klubu poděkoval za účast. Výborová schůze se protáhla do nočních hodin a další neprobrané 
body budou probrány na nejbližší výborové schůzi.  
 

Termín příští schůze bude zaslán e-mailem. 
Zapsala Zuzana Veselá 


