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Přítomni: Ing. Radomír Svoboda, MVDr. Jaroslav Švec, Hana Spalová,  Eva Zykánová, Monika Illová,  
Kateřina Klocová, Ing. Jiří Cikryt, Ing. Jaroslav Horský, Michal Urban, MVDr. Jan Kučera (za DR) 
 
Omluveni:  Jan Coufal (za KK) 
 
 
Schůze začala v 15:00 
 
Program:  
1) Revize usnesení z minulé schůze 
2) Zprávy jednotlivých členů výboru 
 

� Předseda 
� Jednatelka  
� Výcvikářka  
� Ekonom 
� Tisková referentka 
� Hlavní poradkyně chovu 
� Místopředseda 
� Matrikář 
� IT referent  

 
3) Dozorčí rada 
 
 

   
ad 1) Revize usnesení z minulé schůze  
 

• Dořešit vyplacení p.Fryše (ekonom) pohledávka p. Fryše bude zúčtována proti startovnému na MRK                          
a KBS  

• Ve spolupráci s IT referentem zveřejnit ve zpravodaji a na webu možnost sponzorských darů na soutěže, 
výstavy (tisková referentka) splněno 

• Ve spolupráci s IT referentem zveřejnit nabídku prodejního klubového materiálu přes internet (tisková 
referentka) splněno 

• Zajistit tisk diplomů na KV 2013 (tisková referentka) nedostala podklady, zajistí předsedkyně 
Středočeské pobočky 

• Ve spolupráci s ekonomem zajistit tisk předtištěných složenek na členské příspěvky (tisková referentka)       
úkol trvá  

• Zajištění prací na novém webu (IT referent) úkol trvá   
• Technické dořešení databáze pro SKCHJ (IT referent) úkol trvá 
• Smluvní dořešení databáze pro SKCHJ (předseda) úkol trvá 
• Po uplynutí odvolací doby vyzvat dotyčné členy KCHJ ČR dle rozhodnutí KK k úhradě částek 

stanovených kárným opatřením a informovat ekonoma (jednatelka) úkol trvá 
• Zjistit podmínky pro získání titulu WUT JCH a WUT CH a předat hlavní poradkyni chovu 

(místopředseda) splněno 
• Dořešit aktuální podklady pro poskytování příspěvku na lišku do příští schůze výboru (výcvikářka) 

splněno 
• Pokusit se zajistit ceny pro KV 2013 prostřednictvím sponzorů (Středočeská pobočka KCHJ ČR) 

splněno 
• Zasílat podklady pro jednání včas ( předsedkyně SČ pobočky KCHJ ČR) splněno 
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ad 2) Zprávy jednotlivých členů výboru 
 
Předseda: Zahájil schůzi a přivítal členy výboru. 
                Přednesl žádost OMS Plzeň o souhlas se spolupořadatelstvím KCHJ ČR na Memoriálu Františka                                         
                Hebedy se zadáváním čekatelství Mezinárodního šampionátu práce (CACIT) pro rok 2014. 
                Schváleno, jednatelka oznámí OMS Plzeň dopisem. 
 
Jednatelka: Informovala o dotazu OMS ohledně delegace rozhodčích na CACTové soutěže. Delegaci                                
                 rozhodčích na zkoušky, na kterých se zadává CACT, schvaluje a provádí na základě návrhu 
                 pořadatele ČMKJ. Návrh rozhodčích musí být zaslán na ČMKJ nejpozději 14 dní před konáním 
                 zkoušek. Jednatelka vyrozumí OMS.  
                 Dále informovala o tom, že na webových stránkách ČMKU je k dispozici nový Výstavní řád        
                 platný od 1.1.2014 a v kategorii „šampionáty“ Šampion práce platný od 1.1.2014. 
                 Byly projednány a schváleny termíny schůzí výboru KCHJ ČR pro rok 2014: 
                 1)   1. 2. 2014 – Praha 9-Horní Počernice, Restaurace u Bobra Xaverov 
                 2) 19. 4. 2014 -  Praha 9-Horní Počernice, Restaurace u Bobra Xaverov 
                 3)   2. 8. 2014 -  Jevíčko, hotel Alster 
                 4)   4.10.2014  - Hradec Králové 
                 Byl projednán a schválen plán spádových schůzí 2014: 
                 9.3.2014         Středočeská pobočka                          bude upřesněno                                                                                                                   
                 10:00 hodin 
                 15.3.2014        Jihomoravská pobočka                      Penzion „U Němců“ Domašov                 
                 10:00 hodin 
 
                 16.3.2014         Severomoravská pobočka                 Potštát Kovářov – ubytovna  
                 10:00 hodin                                                                Putova 222 „Pentagon“ 
 
                 22.3.2014         Severočeská pobočka                       „Česká hospoda“ Heřmanice 
                 10:00 hodin 
 
                 23.3.2014          Východočeská pobočka                    Obecní dům Dříteč  
                 10:00 hodin 
 
                 29.3.2014          Jihočeská pobočka                            Restaurace „Zlatá brána“ 
                 10:00 hodin                                                                 Dražice u Tábora na trase Tábor-Písek 
 
                 30.3.2014          Západočeská pobočka                       bude upřesněno            
                 10:00 hodin                                                                        
             
   Výcvikářka: Zajistila aktuální podklady pro příspěvek na lišku. Výbor schválil jednorázový příspěvek                                           
                  za rok 2012 - 1 000,- Kč na jednu lišku chovanou na řádné povolení Státní správy myslivosti 
                  na základě předložených dokladů. 
                  Dále informovala o vyúčtování MRK, v tomto roce bylo mimořádně úspěšné - pouze 
                  18 591,- Kč. Poděkovala pí. Spalové a p. Urbanovi za zajištění sponzorů, díky nímž mohlo 
                  být vyúčtování takto nízké. 
                  Dále informovala o KBS a o změně účastníků na EP – pojede náhradník p. Boháč.                            
                                     
  Ekonom: Informoval o stavu běžného účtu KCHJ ČR.  
                  Informoval o Evropském poháru 2013. 
                  Zmínil nový Občanský zákoník, do 1.1.2016 je lhůta na úpravu stanov pro občanská sdružení.             
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Tisková referentka: Řeší problematiku předtištěných složenek na členské příspěvky na rok 2014. 
                   Dále informovala o možnostech e-shopu, řeší se platby a zdanění.  
          
 
Hlavní poradkyně chovu: Informovala o výborné spolupráci s časopisem „Pes přítel člověka“. Uveřejnili 
                   velký článek o MRK, dále uveřejní plán akcí KCHJ ČR na příští rok. 
                   Zmínila hospodářský výsledek Speciální výstavy v Jevíčku – konečný zisk je 69 987,- Kč. 
                   Výbor projednal a schválil personální obsazení klubových výstav na rok 2014: 
                    SV Holýšov – přihlášky Hana Spalová                    
                                         -  ředitel výstavy Tomáš Říha 
                                         -  hlavní rozhodčí František Pasák 
                    KV Kochánky – přihlášky Bc.Markéta Chodilová 
                                           -  ředitel výstavy Kateřina Benediktová 
                                           -  hlavní rozhodčí Alena Auerbach    
                    KV Jevíčko – přihlášky Monika Illová 
                                       -  ředitel výstavy Monika Illová 
                                       -  hlavní rozhodčí Jan Coufal 
                    Hlavní poradkyně chovu upozorňuje, že uzávěrka Seznamu chovných psů je 15.11.2013.  
                    Dále informovala o průběhu příprav na KV Praha Letňany 2013, přihlášeno cca 210 – 220 
                    psů, bude postaveno 5 kruhů. Řeší se výše nájmu výstavních prostor. 
                    Výbor schvaluje vyplacení zálohy na KV Praha-Letňany 2013 dle upřesnění Středočeské 
                    pobočky.  
                    Hlavní poradkyně chovu upozornila, že na KV v Praze nebude přítomen předseda ani 
                    místopředseda KCHJ ČR. Ing. Svoboda posuzuje na Memoriálu Františka Hebedy,  
                    MVDr. Švec zrušil svoji účast na bonitaci a v Praze nebude. Hlavní poradkyně chovu 
                    prosí kolegy, aby napříště koordinovali svůj program tak, aby na významných klubových 
                    akcích byl vždy jeden z nich přítomen. Náhradníkem na bonitaci na KV Praha bude paní 
                    Alena Buriánková. 
                    Do této doby P ČMKU nevyřešilo podanou stížnost KCHJ ČR. Hlavní poradkyně chovu 
                    navrhuje, že pokud nebude vyřešeno v dalším zápisu z P ČMKU, je nutno řešení stížnosti 
                    urgovat, v případě neúspěchu se obrátit na předsedu ČMKU p. Širokého.                                                                                    
                                                                            
                         
Místopředseda: Výbor mu ukládá spojit se s p. Kesnerem a požádat ho o poskytnutí návrhu nových 
                    zkušeních řádů pro klubové soutěže se zadáváním čekatelství Mezinárodního šampionátu 
                    práce (CACIT) pro přeložení a zaslání na WUT. 
                    Místopředseda informoval o zahraničních soutěžích (Velký pohár norníků, Evropský pohár). 
                    Pošle náhradníkovi na EP p. Boháčovi podklady. 
                                                     
                        
Matrikář: Informoval o problematice nezaplacených příspěvků a pozdních platbách. 
                    Předseda prominul zaplacení zápisného těm členům klubu, kteří zaplatili příspěvek v běžném 
                    roce. Dostanou Zpravodaj č.3 se složenkou na rok 2014.      
 
     
IT referent: Upozorňuje na nutnost termínovaného umísťování log sponzorů na web pro nedostatek místa. 
                   Navrhuje a výbor schvaluje proplacení faktury za webhosting.   
 
              
ad 3) – Dozorčí rada  
 
Předseda Dozorčí rady informoval o odvolání proti rozhodnutí KK, rozhodne schůze Dozorčí rady.   
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                                                                                           Hvozdná 28.9.2013,  zapsala  Eva Zykánová  
 

                                   Usnesení ze schůze výboru ze dne 28.9.2013 
 

Schůze výboru KCHJ ČR 
- bere na vědomí:  

• Poděkování výcvikářky pí.Spalové a p.Urbanovi za zajištění sponzorů na MRK 
• Informaci výcvikářky o KBS  
• Informaci výcvikářky o účasti náhradníka p.Boháče na EP 
• Informaci ekonoma o stavu běžného účtu 
• Nový občanský zákoník – do 1.1.2016 je lhůta na upravu stanov pro občanská sdružení 
• Inforamaci hlavní poradkyně chovu o výborné spolupráci s časopisem „Pes přítel člověka“ 
• Informaci o hospodářském výsledku SV Jevíčko 2013 – zisk 69 987,- 
• Informaci o průběhu příprav KV Praha-Letňany 2013 
• Uzávěrka Seznamu chovných psů je 15.11.2013 
• Stížnost KCHJ ČR podaná na ČMKU nebyla dosud vyřešena 
• Informaci místopředsedy o zahraničních soutěžích 
• Předseda prominul zaplacení zápisného těm členům klubu, kteří zaplatili příspěvek v běžném                                       

roce, dostanou Zpravodaj č.3 se složenkou na rok 2014 
• Informaci předsedy Dozorčí rady 

 
 

- schvaluje:      
• Termíny schůzí výboru KCHJ ČR na rok 2014: 

1)   1.  2. 2014 - Praha 9-Horní Počernice, Restaurace u Bobra Xaverov 
2)  19. 4. 2014 – Praha 9-Horní Počernice, Restaurace u Bobra Xaverov 
3)    2. 8. 2014 – Jevíčko, hotel Alster 
4)    4.10.2014 – Hradec Králové   

• Plán spádových schůzí pro rok 2014 
9.3.2014                Středočeská pobočka                      bude upřesněno 
10:00 hodin                                                                   
 
15.3.2014               Jihomoravská pobočka                   Penzion „U Němců“ Domašov       
10:00 hodin 
 
16.3.2014              Severomoravská pobočka                Potštát Kovářov – ubytovna   
10:00 hodin                                                                    Putova 222 „Pentagon“ 
 
22.3.2014               Severočeská pobočka                      „Česká hospoda“ Heřmanice  
10:00 hodin 
 
23.3.2014               Východočeská pobočka                   Obecní dům Dříteč 
10:00 hodin 
 
29.3.2014               Jihočeská pobočka                           Restaurace „Zlatá brána“ 
10:00 hodin                                                                     Dražice u Tábora na trase Tábor-Písek    
 
30.3.2014               Západočeská pobočka                       bude upřesněno   
10:00 hodin                                                                          
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• Jednorázový příspěvek za rok 2012 – 1000,- Kč na jednu lišku chovanou na řádné povolení 
Státní správy myslivosti na základě předložených dokladů 

• Vyplacení zálohy na KV Praha-Letňany 2013 dle upřesnění Středočeské pobočky 
• Proplacení faktury za webhosting 
• Personální obsazení KV na rok 2014: 

SV Holýšov – přihlášky Hana Spalová                       
                     -  ředitel výstavy Tomáš Říha 
                     -  hlavní rozhodčí František Pasák 
KV Kochánky – přihlášky Bc.Markéta Chodilová 

                                   -  ředitel výstavy Kateřina Benediktová 
                                   -  hlavní rozhodčí Alena Auerbach 
            KV Jevíčko – přihlášky Monika Illová 
                                - ředitel výstavy Monika Illová 
                                - hlavní rozhodčí Jan Coufal 
 
 
- ukládá:                   

 
Předsedkyni Středočeské pobočky  
• Zajistit tisk diplomů na KV Praha-Letňany 2013 

                                                               
      Jednatelce 

• Oznámit p. Fryšovi zúčtování jeho pohledávky proti startovnému na MRK a KBS 
• Oznámit OMS Plzeň souhlas KCHJ ČR se spolupořadatelstvím Memoriálu Františka Hebedy                            

se zadáváním čekatelství Mezinárodního šampionátu práce (CACIT) pro rok 2014 
 
                                                                                                                         

     Místopředsedovi  
• Spojit se s p.Kesnerem a požádat o poskytnutí návrhu nových zkušebních řádů pro klubové 

soutěže se zadáváním čekatelství CACIT pro přeložení a zaslání na WUT 
 

              
 
 

 
 Hvozdná 28.9.2013,  zapsala Eva Zykánová 


