Zápis ze 1. výborové schůze KCHHMO – 10. 1. 2022, 19:00, Skype
Přítomni:

M. Cerman , J. Kopřiva, S. Lepičová, P. Novotný, P. Latinová Mičulková,
H. Svobodová, M. Touš, Z. Veselá (od 20:45 h)

Omluveni: L. Svobodová, A. Veselíková, V. Veselý
Za dozorčí radu: A. Brůžková (od 19:30 h), ostatní členové DR omluveni
1. Předseda P. Novotný přivítal účastníky a seznamuje je s programem schůze (vyřízení došlé
pošty, organizace nadcházejících klubových akcí, plán klubových akcí pro r. 2022, Zpravodaj
KCHHMO 2022).
2. Jako zapisovatel navržen M. Touš, ověřovatelé zápisu J. Kopřiva, S. Lepičová zpracování
usnesení H. Svobodová.
Schváleno jednomyslně.
3. Jednatelka Z. Veselá (Došlá pošta):
Informuje členy výboru o došlé poště – vyjádření právního zástupce majitele chovného psa
Bradley z Nebeských rybníků na výzvu k přezkoumání plnochruposti. Dopis byl předán
všem členům výboru a záležitost bude projednána na samostatném jednání.
Výbor bere na vědomí.
4. Zpráva poradců chovu:
Poradce chovu pro plemena NDO, PP, SHO Jan Kopřiva informuje o zpracované a odeslané
zprávě poradce chovu za r. 2021 redakční radě pro vložení do Zpravodaje.
Dále informuje o 1x krytí feny NDO, platných 8 krycích listů pro NDO a 2 krycí listy pro PP.
V roce 2022 zatím žádný vrh.
Poradce chovu pro MOK, MOD, STA S. Lepičová informuje, že ve zprávě pro Zpravodaj
shrne pouze psy, kteří v uplynulém roce zasáhli do chovu, bez jedinců, kteří byli navrženi
z důvodu velkého počtu vydaných krycích listů v roce 2021.
Výbor (7) bere informace od poradců chovu na vědomí.
5. Ekonom, matrikář H. Svobodová:
Informuje výbor o výsledků hospodaření klubu za rok 2021 – po účetní uzávěrce bylo
hospodaření klubu se ziskem. Účetní uzávěrka v podobě Zprávy ekonoma a matrikáře
klubu za rok 2021 je přiložena jako příloha tohoto zápisu.
Účetní uzávěrku a výsledek hospodaření, resp. Zprávu ekonoma a matrikáře klubu za rok
2021 všichni přítomní členové výboru (7) berou na vědomí.
Dále matrikářka H. Svobodová navrhuje provádění přihlašování nových členů klubu přes
webový formulář. Proběhla diskuse ohledně identifikace osob, GDPR a zda je možné
požadovat RČ uchazečů o členství.
Výbor matrikářce ukládá zjistit možnost využití RČ nebo čísla OP pro identifikaci.
Matrikářka H. Svobodová informuje výbor o došlých přihláškách ke členství v KCHHMO za
uplynulé období r. 2021 a r. 2022:
r. 2021:
Auf Bronislava
Praha 1
Koníčková Terezie Zlín
Dvořák Jiří
Slatiňany

r. 2022
Jiřičková Michaela Choryně
Jakš Radovan
Brno
Rýslová Anna
Rychnov n. Kněžnou
Výbor (7) jednomyslně schválil žádosti výše uvedených osob o členství v KCHHMO.
6. Výcvikář P. Latinová Mičulková:
Výcvikářka P. Latinová Mičulková žádá o vyjádření Výboru k pozdní žádosti pana Prokoráta
příspěvek na startovné na MRK a MKP z důvodu nemoci.
Přítomní členové Výboru (7) žádost schvalují.
Výcvikářka P. Latinová Mičulková žádá o schválení udělení vůdcovských odznaků:
Bronzový vůdcovský odznak – M. Šoupalová, L. Komínek
Přítomní členové Výboru (7) schvalují udělení vůdcovských odznaků.
Výcvikářka P. Latinová Mičulková informuje o získání kompletního přehled zkoušek za rok
2021 od ČMMJ a navrhuje pro zveřejnění ve zpravodaji přehled upravit bez osobních údajů
majitelů a vůdců a uvedení jen úspěšně dokončených zkoušek. V případě klubových
zkoušek, výsledky do přehledu dodá včetně zkoušek nedokončených.
Dále Výcvikářka P. Latinová Mičulková navrhuje zveřejnit na webu KCHHMO kompletní
přehled absolvovaných zkoušek včetně zkoušek nedokončených nebo odstoupených
Přítomní členové Výboru (7) návrh formátu zveřejnění výsledků zkoušek schvalují.
Výcvikářka P. Latinová Mičulková přednesla návrh rozhodčích na KZV ve Štěpánově 30. 4.
2022.
Výbor (7) návrh rozhodčích schvaluje.
Výbor (7) ukládá výcvikářce P. Latinové Mičulkové připravení propozic, které budou
odsouhlaseny mailem.
Dále výcvikářka P. Latinová Mičulková navrhuje rozhodčí pro KPZ Chrudim s důrazem na
obsazení klubovými rozhodčími. Zkoušky jsou navrženy pro 24 psů, tj. 9 rozhodčích.
Výbor ukládá výcvikářce P. Latinové Mičulkové oslovení navržených rozhodčích.
Byla diskutována výše startovného pro r. 2022 na KZV a KPZ a poplatek za střelce.
Problematika bude dále projednávána.

7. Koordinátor VDCH Milan Touš:
Informuje o připravovaném VDCH při členské schůzi 27. 3. 2022, čas od 8hod., místo konání
bude ještě upřesněno. Pro VDCH při členské schůzi je navržená kapacita 15 jedinců.
Pro posouzení – rozhodčí budou přítomni A. Brůžková nebo D. Smékal.
Výbor informaci o VDCH při čl. schůzi bere na vědomí a termín schvaluje.
Koordinátor VDCH Milan Touš připomíná, že byla dříve diskutována problematika placení
VDCH a vracení poplatku při neúčasti a tím nutnost doplnění propozic VDCH o podmínky
vracení předem placeného poplatku za VDCH.
Výbor koordinátorovi VDCH ukládá doplnění propozic o storno podmínky.

8. Správce majetku Michal Cerman:
Informuje o objednání propagačních materiálů (odznaky a trička).
Výbor bere informace na vědomí.
Dále správce majetku M. Cerman informuje o přípravě nového webu KCHHMO a zřízení
platební brány a s tím souvisejícím požadavkem vytvoření nových dokumentů: Všeobecné
obchodní podmínky a Reklamační řád.
Výbor (7) bere informace na vědomí a ukládá správci majetku Michalu Cermanovi
připravení návrhu znění požadovaných dokumentů.
9. Předseda redakční rady A. Veselíková:
Mailem před konáním jednání (z důvodu absence) vyzývá k dodání chybějících článků a
zpráv funkcionářů do Zpravodaje.
Informuje o redakční uzávěrce Zpravodaje 24. 1. 2022.
Dále žádá o zpracování zápisu z jednání a usnesení v co nejkratší lhůtě z důvodu uveřejnění
ve Zpravodaji z důvodu uveřejnění a schválení Programu členské schůze.
Výbor bere informace a žádost na vědomí.
Výbor (8) ukládá Předsedkyni redakční rady A. Veselíkové zaslat všem členům výboru
finální verzi Zpravodaje před tiskem.
10. Předseda KCHHMO P. Novotný:
Předseda P. Novotný informuje členy Výboru o došlé poště:
Žádost o záštitu MČR v Canicrossu, doručeno mailem.
Jednatelka se bude v této záležitosti ještě dotazovat na upřesnění podoby podpory.
Členové výboru (8) schvalují finanční nebo materiálovou podporou (poháry, medaile,
ceny).
S formální podporu v podobě zařazení do klubových akcí nebo klubem se podílejících
členové výboru (8) neschvalují, akce nebude uveřejněna na webu KCHHMO.
Dále předseda P. Novotný informuje o došlé mailové poště s žádostí o pomoc při registraci
vrhu MOK odchovaného v zahraničí.
Korespondence předána chovatelské radě k řešení a členům výboru pro informaci.
Záležitost bude projednána na samostatném jednání.
Předseda P. Novotný navrhuje schválení Programu členské schůze po dopřesnění
chybějících informací v záležitosti provozu nového webu a následně bude návrh programu
členské schůze projednán a odsouhlasen při dalším jednání výboru nebo individuálně
mailem.
Výbor (8) tento návrh schvaluje.
11. Dozorčí rada A. Brůžková:
A.Brůžková informuje, že Dozorčí radě nebyla předána žádná stížnost ani podnět. Zpráva
pro Zpravodaj bude zaslána v požadovaném termínu redakční radě.
Výbor (8) bere informace na vědomí.
12. Diskuse/Různé:
A.Veselíková navrhuje s ohledem na zvyšování cen navýšit stravné vyplácených při akcích
pořádaných KCHHMO ze stávajících 150,- Kč/osoba/den na 200,- Kč/osoba den.
Tato pro problematika bude projednávána na dalších jednáních.

J. Kopřiva informuje o provedené změně v obchodním rejstříku a tím aktivování přístupu
formou náhledu a poznámek do 2 běžných bankovních účtů KCHHMO z.s. pro koordinátora
VDCH Milana Touše.
Výbor (8) bere informaci na vědomí.
H. Svobodová žádá o zřízení náhledu a poznámek do 2 běžných bankovních účtů i pro
správce majetku Michala Cermana.
Výbor (8) s žádost schvaluje a J. Kopřivovi ukládá podat žádost bance ke zpřístupnění účtů
Michalovi Cermanovi v rozsahu náhled a poznámky.
P. Latinová Mičulková vznesla dotaz na plán VDCH v r. 2022 s ohledem na lokality (Čechy
vs. Morava.
Koordinátor VDCH Milan Touš informuje o standardním plánu VDCH pro rok 2022, tj. VDCH
při klubové výstavě v Náměšti na Hané (Morava), při klubové výstavě v Zákupech (Čechy)
a při členské schůzi (r. 2022 Čechy). Dále v případě potřeby bude v závěru roku uspořádán
VDCH na pomezí obou lokalit.
Výbor (8) bere informaci koordinátora VDCH na vědomí a předběžný plán VDCH schvaluje

Konec jednání ve 22:35, předseda P. Novotný se se všemi rozloučil a poděkoval za účast.
Příští jednání navrženo na úterý 17. 1. 2022, od 20h, Skype.

Zapsal Milan Touš

Příloha: Zpráva ekonoma a matrikáře klubu za rok 2021

