Zápis z 6. výborové schůze KCHHMO – 7. 1. 2017, Domašov u Brna
Přítomni: M. Blažek, R. Duda, J. Kopřiva, S. Lepičová, P. Novotný, J. Sajbot, H. Svobodová,
L. Svobodová, Z. Veselá
za DR: A. Brůžková, MVDr. J. Dvořák, M. Škrdlík
Omluveni: P. Latinová Mičulková

1. Předseda přivítal účastníky a seznámil je se zaslanými návrhy na program schůze,

Program byl doplněn o návrhy jednotlivých členů výboru a přijat bez námitek.
2. Jako zapisovatel navržena Z. Veselá. Pro zápis usnesení navržena L. Svobodová. Ověřovateli
zápisu navrženi J. Kopřiva a H. Svobodová. Schváleno jednomyslně.
3. Zprávy funkcionářů:
a) M. Blažek (výcvikář): obdržel další žádost o bronzový vůdcovský odznak. Žadatel L.
Hegrová. Potřebné dokumenty přiloženy. Žádost schválena. Dále M. Blažek hovoří o
náležitostech formuláře „Přihlášce na zkoušky“ a k propozicím na zkoušky. Vše zasláno H.
Svobodové ke zpracování. Dále bude projednáno v samostatném bodě. Tabulky ze
zkoušek: zatím obdrženo minimum. M. Blažek se pokusí zajistit z ČMKJ zbývající tabulky
pro zpracování do zpravodaje.
b) R. Duda (poradce HO): informuje o malém počtu nově uchovněných jedinců za rok 2016.
Eviduje pouze dvě nově uchovněné feny.
c) Z. Veselá (jednatel, předseda RR): k dokumentům a propagačním materiálům bude
hovořeno v samostatných bodech. Výsledky výběrů do chovu, které proběhly v roce
2017, budou uvedeny ve zpravodaji, jsou umístěny na webu ve filtrovací tabulce a
zároveň budou u jednotlivých nově uchovněných psů uvedeny v Katalogu chovných
jedinců za rok 2015, který je přílohou zpravodaje. Vyúčtování za výběry do chovu (při SV
v Zákupech a MVP Letňanech) dodá dodatečně Z. Veselá ekonomovi J. Sajbotovi pro
doplnění do účetní závěrky. Omlouvá se za opomenutí a pozdní dodání.
d) S. Lepičová (poradce chovu MO, STA): informuje o trvajícím problému s pozdě dodanými
či nedodanými doklady. Jedná se především o pozdní dodávání potvrzení o krytí a hlášení
vrhů. V opakovaných případech navrhuje pozastavení vydání krycích listů, dokud
nebudou veškeré doklady v pořádku dodány. Dále informuje o tom, že chovatelé
nedodávají veškeré potřebné náležitosti pro vystavení krycího listu (např. adresu majitele
psa, výsledky DKK, výsledky zkoušek a výstav). (Pozn. jedná se případy o zahraniční krytí).
Probíhá diskuse. Na web bude transparentně doplněno, co je potřeba dodat poradci
chovu pro žádost na krytí. Zajistí RR dle podkladů poradců chovu.
Dále probíhá diskuse k návrhu o tabulce, který pes kolikrát za rok kryl či byl doporučen.
Tato tabulka by mohla být členům k nahlédnutí v aktualizované verzi na webových
stránkách, pro ulehčení dodržení stanoveného počtu 4 vrhů za rok. Závěr: H. Svobodová
ve spolupráci s poradci chovu se toto pokusí vytvořit. Toto by mělo sloužit i pro
usnadnění práce poradců chovu při zpracovávání výročních zpráv do zpravodaje.
e) J. Sajbot (ekonom a matrikář): v reakci na nedodané vyúčtování za VDCH a náklady
poradce chovu bude přepracována účetní závěrka. Dále informuje o opatřeních, které by
mohla vyrovnat chybějící v roce 2017 kvůli zrušení poplatků za 9 a další štěně. Navrhuje

zvednutí členských příspěvků o 100,-Kč a poplatků za VDCH o 100,-Kč. Dále snížení
cestovních výdajů a dva fyzické výbory, zbytek po skype. Tímto by se dle propočtů tento
výpadek eliminoval. Probíhá diskuse. J. Sajbot předloží návrh čl. schůzi a bude to
samostatným bodem programu. A dále opětovně informuje o platbách za 9 a další štěně
v roce od čl. schůze v březnu 2016 pro rok 2016: „základní a prioritní normou je ČS
schválený rozpočet našeho klubu na rok 2016, ve kterém byly schváleny na rok 2016 i
příjmy za 9 a další štěně. Následně v bodě Různé bylo schváleno zrušení poplatků za 9 a
další štěně Toto se týká až dalšího roku 2017 (protože rok 2016 už byl v březnu
rozběhnutý) a v průběhu rozběhlého roku nelze měnit ekonomická pravidla.“ Tímto
není platná informace ze 4. výborové schůze z 9. 9. 2016 v Katusicích, kde výbor mylně
rozhodl (ekonom byl omluven a nemohl se k tomuto z odborného hlediska vyjádřit). Dále
informuje o nových žádostech o členství: Hastík Radim, Ing. Ph.D., Hvozdná, Ďurček
Pavol, Trenčín, Slovensko, Zemanová Kateřina, Zruč nad Sázavou, Drozd Ján, Týn nad
Vltavou, Čápová Lucie, Chotěboř, Šimánek Ondřej, Praha, MVDr. Moravská Věra, Mšeno.
Výbor schvaluje.
f) M. Škrdlík (předseda DR): proběhla kontrola dokumentů a dokladů na schůzi DR, která
proběhla před tímto výborem. Vše v pořádku.
Dále trvající řešení obecných problémů. Vyjádřen souhlasný názor s návrhy ekonoma na
snížení nákladů na cestovné a dalších kompenzací výpadku financí po zrušení poplatku za
9 a další štěně. Ohledně účtování navrhuje zachovat dotace pořádání zkoušek. Probíhá
diskuse. Shoda na nastavení limitu (tj. výšky dotace), avšak dotace nebude proplácena
předem, ale postupně po předložení jednotlivých účtů.
Dále prezentován návrh na ustanovení „správce majetku“, který by evidoval a spravoval
klubové propagační, reklamní a jiné materiály. Probíhá diskuse a na tento post je
navržen J. Kopřiva. Výbor jednomyslně schvaluje. Na toto reakce Z. Veselé, která
předkládá k nahlédnutí výsledky ankety, která byla zveřejněna na webových stránkách,
ohledně zájmu členů o jednotlivé propagační materiály. Výsledky budou zaslány Z.
Veselou v elektronické formě výboru a DR Klubu. Reaguje J. Kopřiva, který navrhuje, že
by mohl klub zainvestovat do propagace Klubu (např. zakoupením stanů, bannerů či
výrobou klubové vlajky).
Další připomínkou DR je nutné podání návrhu na PROVOZNÍ ŘÁD, který je již nějakou
dobu neplatný. Provozní řád by měl být v návrhu předložen členům Klubu ve zpravodaji.
Výbor souhlasí. J. Sajbot návrh připraví a v co nejkratší možné době dá členům výboru
k připomínkám.
4. Akce 2017:
Informace k jednotlivým akcím. Probíhá diskuse.
 Field trial 27. a 28. 4. 2017: bude po dva dny, národní letní, se zadáváním CACT,
otevřen pro všechna plemena. P. Novotný zajistí terény. Rozhodčí budou oslovení M.
Blažkem po konzultaci s P. Novotným a J. Drábkem, který se přislíbil výpomoc a má
s pořádáním těchto typů zkoušek zkušenosti. Zvěř byla předdomluvena v bažantnici
Albertovec. Dořeší jednatelka a poptá 100ks bažantí zvěře. Zvěř bude užita i na další
zkoušky Klubu.
 ZV 29. 4. 2017: rozhodčí, finance, zvěř apod. domluví P. Novotný s S. Sehnalíkovou.
 ZV 8. 5. 2017: organizačně zajistí Z. Veselá. Finance budou proúčtovány postupně.
Dotaci nepožaduje.









PZ 12. 8. 2017: L. Svobodová informuje. PZ ve spolupráci s OMS Česká Lípa. Půlka (12
psů) pro Klub a půlka OMS zkoušky. Dotaci nepožadují. Se zadáním CACT.
MJS 8. -10. 9. 2017: informuje P. Novotný. Terény a ubytování zajištěno. Bez
přejezdů. Finance budou proúčtovány postupně. Dotaci nepožaduje.
Field trial 14. a 15. 9. 2017- bude dle zájmu o jarní akci. Organizačně bude dořešen.
LZ 23. 9. 2017 – OMS Plzeň, spolupráce s P. Bezděkem. Detaily budou dořešeny.
Výstava KV Kelč 30. 4. 2017: vše organizačně zajistí S. Sehnalíková. Jeden zahraniční
rozhodčí pro naše Klubová plemena. Klub obdrží 150,-Kč za psa (při počtu do 70 psů
100,-Kč).
Výstava SV Zákupy 13. 8. 2017 – L. Svobodová informuje: spolupráce s výstavou
v Mladé Boleslavi. Výdaje na rozhodčí se dělí na půl. Ušetří se. Osloveni 2 zahraniční
rozhodčí pro naše klubová plemena.

Propozice na všechny zkoušky připraví a přihlášky bude přijímat H. Svobodová.
Přednostně zkoušky pro klubová plemena + rezervace třech míst pro ČF. Výcvikář zašle
pořadatelům zkoušek informace o tom, které kluby souhlasí se zadáním CACT pro jejich
plemena.
5. Klubové formuláře:
 Návrhy Klubových formulářů předloženy výboru Klubu členkou RR Š. Kolářovou.
Zaslány před schůzí členům výboru. Probíhá diskuse nad jednotlivými dokumenty.
Shoda na tom, že není nutné měnit krycí list. Hlášení vrhu a Přihláška k zápisu vrhu
štěňat bude upravena po připomínkách poradců chovu. Přihláška do Klubu a
formulář pro žádost o příspěvek budou dořešeny se členy výboru po e-mailu. Ostatní
předložené návrhu (smlouva o krytí, cizojazyčné verze apod.) budou předloženy
k možnému užití členům Klubu na webových stránkách. Zajistí RR.
6. Návrhy předsedy Klubu P. Novotného
 Program ČS: musí být doplněn o body nutné k projednání. Standardní program dodá
Z. Veselá členům výboru, ten bude doplněn o návrh provozního řádu příp. další
body k projednání a vložen do zpravodaje.
 Osobnost roku: probíhá diskuse a návrhy. Výbor se shoduje na dvou osobnostech
roku MVDr. J. Dvořákovi a J. Sajbotovi. Rozhovory do zpravodaje zajistí RR.
 Vyznamenání ČMMJ: návrh na vyznamenání II. stupně pro MVDr. J. Dvořáka. Výbor
schvaluje. Zajistí jednatelka.
 Čestné členství: návrh MVDr. J. Dvořák a MVDr. M. Kalich. Výbor schvaluje.
Diplomy pro ČS zajistí RR. Plakety zajistí M. Blažek.

Petr Novotný poděkoval za účast a ukončil schůzi.

Zapsala Zuzana Veselá

