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Zápis schůze Dozorčí rady KCHHMO ze dne 16.6.2018 v Náměšti na Hané 

 

  Přítomni – Ing. Škrdlík (předseda) , MVDr. Dvořák (místopředseda), Bc. Brůžková (člen), účast 100% 

  Čas:            15 – 17 hod. 

    Program: 

    1.)   Zahájení 

    2.)   Informace o aktuální situaci v celkové činnosti klubu 

    3.)  Plnění předchozích usnesení z výborových a členských schůzí 

    4.)  Finanční situace v klubu 

    5.)  Delegování členů DR na klubové akce 

    6.)  Různé 

 

    Závěry a úkoly: 

  Ad 2.) 

- DR konstatuje, že výbor klubu pracuje, členská základna roste, chovy běží, naplánované akce 
se konají a ve většině jsou hodnoceny členy klubu jako úspěšné. Konkrétní aktuální fakta jsou 
v pravidelných zprávách výboru a jednotlivých funkcionářů klubu. 
 

- Cestovné:  DR doporučuje výboru, aby specifikoval vyplácení cestovného členům výboru:  
DR doporučuje, aby cestovné bylo vypláceno jen v případě, pokud bude člen výboru výborem 
na akci předem DELEGOVÁN - a tato jeho (pracovní) cesta bude předem výborem schválena. 
Po akci musí výboru podat zprávu o průběhu. Potom mu může být cestovné uhrazeno. Neplatí 
pro případ, že člen výboru bude sám na akci např. vystavovat, soutěžit, či řešit soukromé věci - 
v tomto případě (nejde o pracovní - služební cestu) a cestovné by mu nemělo náležet. 
 

- Úprava chovných podmínek - DR doporučuje, aby výbor projednal a případně vypracoval 
úpravu chovných podmínek - možná by se daly např. zkoušky vloh alternativně nahradit jarním  
FT, a i PZ vyšším FT, kde se i střílí. Tyto náměty DR slyšela od členů našeho klubu, kteří se 
nezabývají loveckým výcvikem psů, ale chtěli by také na svých psech chovat. Podmínky pro 
všechny členy musí být rovné, vydávání různých výjimek je cesta ke korupci. Po projednání 
v CHR a ve výboru pak příp. předložit ke schválení na členské schůzi v roce 2019. 
 

- Výběry do chovu - po tom, co se dělo v Náměšti na Hané, DR doporučuje výboru, aby 
posoudil, zda by nebylo vhodné - podmínit výběr do chovu až po složení alespoň jedné zkoušky 
z výkonu, tím by se počet jedinců snížil. Nebo do budoucnosti uvažovat o zrušení výběru v této 
formě, a chovnost by byla podmíněna účastí na Klubové výstavě (tak jako to mají i jiné kluby), 
samozřejmostí by na této klubové výstavě bylo měření a důkladné posouzení psa.  
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Ad 3.)  

- Plnění předchozích usnesení z výborových a členských schůzí - DR žádá výbor o informace, jak 
se konkrétně plní platná doporučení DR z minulých období (schválené ČS).       T: do 31.8.2018 

      Ad 4.)  

- Finanční situace v klubu – DR žádá výbor o předložení finanční zprávy o hospodaření klubu za 
I. pololetí roku 2018.                                                                                                        T: do 31.8.2018 

Ad 5.) 

- Delegování členů DR na klubové akce -  DR deleguje na FT (před výstavou v Zákupech), na 
jednání výboru (při výstavě) a na Memoriál J. Michálka 2018 - MVDr. J. Dvořáka. 

Ad 6.) 

- Dozorčí rada letos neobdržela žádné stížnosti od členů klubu.  

        

        

        

 

 

 

 

       Náměšť na Hané,  16.6.2018          

                                       

       Zapsala : A. Brůžková  

       Ověřil:     M. Škrdlík  

 


