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Přítomni: Ing. Radomír Svoboda, MVDr. Jaroslav Švec, Hana Spalová,  Eva Zykánová, Monika Illová,  
Ing. Jiří Cikryt, Ing. Jaroslav Horský, Michal Urban, MVDr. Jan Kučera (za DR) 
 
Omluveni:  Kateřina Klocová, Jan Coufal (za KK) 
 
 
Schůze začala v 10:30 
 
Program:  
1) Revize usnesení z minulé schůze 
2) Zprávy jednotlivých členů výboru 
 

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

 
3) Dozorčí rada 
 
4) Různé 
 
 

   
ad 1) Revize usnesení z minulé schůze  
 

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

• Oznámit OMS Plzeň souhlas KCHJ ČR se spolupořadatelstvím Memoriálu Františka Hebedy                                        
se zadáváním čekatelství Mezinárodního šampionátu práce (CACIT) pro rok 2014 (jednatelka) splněno 

• Zajistit tisk diplomů na KV 2013 (předsedkyně Středočeské pobočky) splněno 
• Ve spolupráci s ekonomem zajistit tisk předtištěných složenek na členské příspěvky (tisková referentka)       

splněno  
• Zajištění prací na novém webu (IT referent) dlouhodobý úkol    
• Technické dořešení databáze pro SKCHJ (IT referent) úkol trvá 
• Smluvní dořešení databáze pro SKCHJ (předseda) není reakce ze strany SKCHJ 
• 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 (místopředseda) splněno 
 
 
ad 2) Zprávy jednotlivých členů výboru 
 
Předseda: Zahájil schůzi a přivítal členy výboru. 
                Přednesl, že je nutno přiobjednat 20 kusů stříbrných odznaků pro ocenění členů KCHJ ČR                                        
                na spádových schůzích. Výbor schválil nákup odznaků a zaslání zálohy pí. Illové. 
                Předseda nařizuje provedení inventarizace majetku KCHJ ČR, navrhuje složení inventarizační         
                komise – MVDr. Jaroslav Švec, Eva Zykánová, výbor schvaluje. 
                Informoval, že ve výjimečných případech na základě písemné žádosti promine poplatek  
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                200,- Kč těm členům, kteří zaplatili v lednu 2014. V případě jejich zájmu o mimořádné zaslání 
                tiskovin,  zaplatí 100,- Kč na úhradu zvýšených nákladů. 
 
Jednatelka: Informovala o novinkách z ČMKU:        
                 Zápis č. 30 ze dne 19.12.2013 
                 2.Zprávy z komisí – Výstavní komise 
                 Pořadatelé výstavy Crufts informovali ČMKU, že pro rok 2015 může nominovat 2 výstavy 
                 v roce 2014. P ČMKU určilo jako nominační tyto výstavy: DUO CACIB 22.2.2014 
                                                                                                              DOUBLE CACIB 1.11.2014 
                 Výbor ukládá jednatelce kontaktovat předsedy poboček KCHJ ČR (mimo těch, kteří byli 
                  na schůzi výboru) ohledně návrhů na vyznamenání jejich členů.  
                  Návrhy projednány a schváleny takto:   
                  Děkovné listy – sponzorům klubových výstav  
                  Děkovné listy: Petr Kalaš (pomoc při pořádání klubové soutěže) 
                                          MS Vojtěch Mýto (pomoc při pořádání klubové soutěže) 
                                          Zdeněk Netrh (za organizační zabezpečení MRK 2013) 
                                          Ing. Josef Benetka (pomoc při zajištění sp.darů na MRK 2013) 
                                          MS Sokol Pavlíkov (pomoc při pořádání MRK) 
                                          OMS Rakovník (pomoc při pořádání MRK)  
                                              Milena Nováková (zajišťování sponzoringu na klubové akce a pomoc při výběrech  
                                          do chovu) 
                                          Zdeněk Jakuba (uspořádání BS) 
                                          Zdeněk Jakuba ml. (uspořádání BS) 
                                          KM WOOD s.r.o. (pomoc při uspořádání klubové soutěže) 
                                          Hana Krčilová (práce pro klub)  
                                          MUDr. Silvie Růžičková (vynikající reprezentace na zahraničních výstavách)                                               
                  Středočeská pobočka:                                                                                                           
                  Stříbrný odznak: Alena Auerbach 
                                             Ivan Petrbok, Irena Wildtová, Miluše Horáková – životní jubilea, dlouholetí  
                                             chovatelé 
                  Čestné uznání: Josef Brzák – za obětavou práci pro klub                                          
                  Severočeská pobočka: 
                   Čestná uznání: Rudolf Ocasek, Vladislav Zajíc, Petr Ziml – dlouholetí členové, chovatelské úspěchy, 
                                                                                                           pomoc při pořádání klubových akcí   
                                         Lucie Horsáková – ocenění práce pro klub                                                                                                                     
                  Západočeská pobočka: 
                  Stříbrný odznak: Miroslav Blecha – životní jubileum, dlouholetý chovatel  
                  Jihočeská pobočka: 
                  Zlatý odznak: Václav Vochozka 
                                         Bohumila Dousková- Pešicová – dlouholetá aktivní chovatelka 
                  Stříbrný odznak: Ing. František Hrůza – dlouholetý chovatel, práce pro klub  
                  Východočeská pobočka: 
                  Stříbrný odznak: Vladimír Pop, Jaroslav Slunéčko, ing. Robert Polonček – dlouholetí chovatelé 
                                              Ing. Jaroslav Horský, Ing. Ivo Mittermayer- práce pro klub  
                  Severomoravská pobočka: 
                  Zlatý odznak: Josef Bajčík (75 let) 
                  Čestné uznání: Petra Martínková, Martina Bednářová (reprezentace KCHJ ČR) 
                  Jihomoravská pobočka: 
                  Zlatý odznak: Josef Krahulec (dlouholetý chovatel) 
                  Stříbrný odznak: Jan Štěpánek, František Piňos, Miroslav Klazar, Leopold Šenkeřík, Štěpán  
                                             Gavenda, Lenka Zwillingová 
                  Čestné uznání: Radim Kloc (reprezentace pobočky na klubových soutěžích) 
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   Výcvikářka: Informovala o výsledcích pracovního poháru za rok 2013. 
                  Dále informovala o problematice přípravy Středočeského poháru. 
                  Navržena a schválena delegace rozhodčích na Pohár Středočeské pobočky: 
                  vrchní rozhodčí: Petr Kalaš  
                  rozhodčí: Michal Urban 
                                  Josef Peroutka  
                                  Josef Brzák 
                                  Monika Illová 
                  Navržena a schválena delegace rozhodčích na SBS: 
                  vrchní rozhodčí: Vlastimil Kašík 
                  rozhodčí: Ing. Jaroslav Horský 
                                  Ing. Kamil Šebek 
                                  Bc. Markéta Chodilová 
                                  Ing. Miroslav Plašil 
                  Navržena a schválena delegace vrchních rozhodčích na klubové soutěže: 
                  MRK: Václav Říhánek 
                  KBS: Ing. Michaela Přibáňová                     
                  Upozornila na rozhodnutí předsednictva kynologické rady SPZ ze dne 10.1.2014 v Haliči,  
                  které schválilo nové podmínky účasti psů na zkouškách z norování se zadáváním CACT 
                  a CACIT (MSBL, MSBLJ): 
                  Zúčastnit se mohou pouze psi (věk min. 15.měsíců), kteří absolvovali mezinárodní výstavu 
                  pod záštitou FCI a v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní nebo šampionů získali ocenění min. 
                  velmi dobrý. Psi, kterým byl udělený titul Mezinárodní šampion práce, respektive mají již 
                  2x CACIT, nemohou být na zkoušky přijati. V souvislosti s tímto bodem bude ještě zveřejněn 
                  zápis ze zasedání kynologické rady SPZ.                                             
                                     
  Ekonom: Informoval o stavu financí KCHJ ČR.                                                                        
                 Výbor projednal a schválil zvýšení sazby za km u cestovních náhrad na 4,- Kč od 1.3.2014.  
                  Dále výbor projednal a schválil proplacení cestovních nákladů a odměny 200,- Kč zapiso- 
                   vatelkám při bonitacích. Odměna bude sloužit jako úhrada nutných nákladů (vstupné, zakoupení  
                  katalogu pro potřeby zpracování výsledků a podobně).                              
                  Informoval o průběhu Evropském poháru 2013, kde působil jako rozhodčí.                        
 
Hlavní poradkyně chovu: Informovala o návrhu chovatelské rady – při vrácení dokladů z důvodu chyby  
                    člena klubu (nejsou splněny podmínky) – vrátit formou dobírky. Výbor návrh projednal 
                    a schválil. 
                    Výbor projednal a schválil propozice na KV Jevíčko 2014. Hlavní poradkyně chovu žádá 
                    místopředsedu o přeložení propozic do němčiny a o přeložení propozic na KV bez zadání 
                    titulu KV Kochánky 2014 a jejich prezentaci na zasedání WUT.   
                    Dále informovala o průběhu příprav na SV Holýšov 2014, přihlášeno málo psů, navrhuje 
                    prodloužit uzávěrku poštou do středy 5.2.2014 a elektronicky do pátku 7.2.2014. Dále    
                    žádá zálohu SV Holýšov 10 000,- Kč. Výbor návrhy schvaluje. 
                    Na SV Holýšov budou posuzovat 4 rozhodčí.   
                     Výbor projednal a schválil novou poradkyni pro drsnosrsté miniatury – pí. Blanku Floriánovou. 
                    Novou ročenku si bude možno objednat i na spádových schůzích. 
                    Požaduje kopii urgovacího dopisu ČMKU na stížnost KCHJ ČR – zajistí jednatelka.                                                                                       
                                                                                                    
Místopředseda: Místopředseda informoval o zahraničních akcích (celkem 5). Výbor mu ukládá vytipovat 
                    vůdce na zahraniční soutěže a zjistit podmínky pro jejich účast. 
                    Místopředseda požádal a výbor schválil vyplacení ročního příspěvku pro WUT 125,- EUR. 
                    Výbor projednal a schválil účastníky zasedání WUT: předseda, místopředseda, výcvikářka                                              
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                    a pí. Švecová jako zapisovatelka                                 
                        
Matrikář: Informoval o stavu členské základny – k 31.12.2013 měl KCHJ ČR 1 587 členů. Středočeská pobočka                           
                   399 členů, Severočeská pobočka 105 členů, Západočeská pobočka 212 členů, Jihočeská pobočka 
                  162 členů, Východočeská 203 členů, Severomoravská 220 členů a Jihomoravská 270 členů, 
                  Zahraniční 16  
     
IT referent: Znovu zmiňuje nutnost termínovaného umísťování log sponzorů na web pro nedostatek místa. 
                   Výbor IT referentovi ukládá rozeslat elektronicky inventurní soupisy všem členům výboru,     
                     po odsouhlasení dopracovat inventarizaci do konce února 2014 a zaslat předsedovi, jednatelce, 
                   ekonomovi a dozorčí radě.                                                   
 
              
ad 3) – Dozorčí rada  
 
Předseda dozorčí rady MVDr. Kučera informoval o zasedání dozorčí rady 4.10.2013- projednána odvolání proti 
rozhodnutí Kárné komise. 
Výbor rozhodl, že pokud v budoucnu MVDr. Marika Stanovoi požádá o znovuobnovení členství (nezaplatila 
poplatek na rok 2014) v klubu, bude její žádost projednána  výborem KCHJ ČR za účasti člena středočeské 
pobočky. 
Předseda DR upozornil na nutnost upravit smlouvy dle nového občanského zákoníku. Dále je třeba zjistit,  
zda je nutno informovat Ministerstvo financí o složení výboru KCHJ ČR – výbor to ukládá jednatelce.   
 
ad 4) – Různé 
 
Projednáno zastoupení výboru na spádových schůzích – předseda, hlavní poradkyně chovu a výcvikářka  
se zúčastní všech, ostatní podle možností. 
 
                           
                                                                                             
                                                                  V Praze9-Horních Počernicích 1.2.2014, zapsala  Eva Zykánová  
 
 
 

                                   Usnesení ze schůze výboru ze dne 1.2.2014 
 

Schůze výboru KCHJ ČR 
- bere na vědomí:  

• Předseda nařizuje provedení inventarizace majetku klubu do konce února 2014 
• Prominutí poplatku 200,- Kč těm členům, kteří zaplatili členský příspěvek v lednu 2014                                 

pouze ve výjimečných případech a pouze na základě písemné žádosti 
• Informaci výcvikářky o výsledcích pracovního poháru 
• Informaci o rozhodnutí předsednictva kynologické rady SPZ za dne 10.1.2014 v Haliči 
• Informaci ekonoma o stavu financí KCHJ ČR 
• Informace ekonoma o EP 2013 
• Informaci IT referenta o nutnosti termínového umisťování log sponzorů na klubové stránky 
• Informaci matrikáře o stavu členské základny KCHJ ČR 
• Informaci hlavní poradkyně chovu o průběhu příprav a počtu přihlášených psů na SV Holýšov 2014 
• Objednávky nové ročenky budou přijímány i na spádových schůzích                
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- schvaluje:        
• Složení inventarizační komise: MVDr. Jaroslav Švec, Eva Zykánová                                       
• Nákup 20 ks stříbrných odznaků a zaslání zálohy pí. Illové 
• V případě mimořádného zaslání klubových tiskovin  těm členům , kterým předseda prominul zápisné- 

poplatek 100,- Kč na úhradu zvýšených nákladů 
• Následující klubová ocenění  

Alena Auerbach (Stř.Č) Stříbrný odznak 
Ivan Petrbok(Stř.Č.) Stříbrný odznak 
Irena Wildtová (Stř.Č) Stříbrný odznak 
Miluše Horáková (Stř.Č) Stříbrný odznak 
Josef Brzák (Stř.Č) Čestné uznání 
Rudolf Ocasek (SČ) Čestné uznání 
Vladislav Zajíc (SČ) Čestné uznání 
Petr Ziml (SČ) Čestné uznání 
Lucie Horsáková (SČ) Čestné uznání  
Miroslav Blecha (ZČ) Stříbrný odznak 
Václav Vochozka (JČ) Zlatý odznak 
Bohumila Dousková – Pešicová (JČ) Zlatý odznak 
Ing. František Hrůza (JČ) Stříbrný odznak 
Vladimír Pop (VČ) Stříbrný odznak 
Jaroslav Slunéčko (VČ) Stříbrný odznak 
Ing. Robert Polonček (VČ) Stříbrný odznak 
Ing. Jaroslav Horský (VČ) Stříbrný odznak 
Ing. Ivo Mittermayer (VČ) Stříbrný odznak 
Josef Bajčík (SM) Zlatý odznak 
Petra Martínková (SM) Čestné uznání 
Martina Bednářová (SM) Čestné uznání 
Josef Krahulec (JM) Zlatý odznak 
Jan Štěpánek (JM) Stříbrný odznak 
František Piňos (JM) Stříbrný odznak 
Miroslav Klazar (JM) Stříbrný odznak 
Leopold Šenkeřík (JM) Stříbrný odznak 
Štěpán Gavenda (JM) Stříbrný odznak 
Lenka Zwillingová (JM) Stříbrný odznak 
Radim Kloc (JM) Čestné uznání 
Děkovné listy – sponzorům klubových výstav 
Děkovné listy: Petr Kalaš (pomoc při pořádání klubové soutěže) 
                        MS Vojtěch Mýto (pomoc při pořádání klubové soutěže) 
                        Zdeněk Netrh (za organizační zabezpečení MRK 2013) 
                        Ing. Josef Benetka (pomoc při zajištění sp.darů na MRK 2013) 
                        MS Sokol Pavlíkov (pomoc při pořádání MRK) 
                        OMS Rakovník (pomoc při pořádání MRK) 
                        Milena Nováková (zajišťování sp. na klubové akce a pomoc při bonitacích) 
                        Zdeněk Jakuba (uspořádání BS) 
                        Zdeněk Jakuba ml. (uspořádání BS) 
                        KM WOOD s.r.o. (pomoc při uspořádání klubové soutěže) 
                        Hana Krčilová (práce pro klub) 
                        MUDr. Silvie Růžičková (vynikající reprezentace na zahraničních výstavách)                                                                                                                                                                                                  

• Zvýšení sazby za km u cestovních náhrad na 4,- Kč od 1.3.2014 
• Proplacení cestovních nákladů a odměny 200,- Kč zapisovatelkám při bonitacích 
• Vyplacení ročního příspěvku pro WUT 125,- EUR 
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• Účastníky zasedání WUT: Ing. Radomír Svoboda, MVDr. Jaroslav Švec, Monika Illová a paní                                        
Švecová jako zapisovatelka 

• Návrh chovatelské rady – při vrácení dokladů z důvodu chyby člena klubu (nejsou splněny podmínky),                                    
vrátit formou dobírky 

• Prodloužení uzávěrky SV Holýšov – poštou do středy 5.2.2014, elektronicky do pátku 7.2.2014 
• Zálohu na SV Holýšov 10 000,- Kč 
• Novou poradkyni pro drsnosrsté miniatury – pí. Blanku Floriánovou 
• Vrchní rozhodčí na klubové soutěže 

MRK: Václav Říhánek 
KBS: Ing. Michaela Přibáňová 

• Rozhodčí na SBS       
Vrchní rozhodčí: Vlastimil Kašík, rozhodčí: Ing. Jaroslav Horský, Ing. Kamil Šebek, Bc.Markéta 
Chodilová, Ing. Miroslav Plašil                                                                                                                                              

• Rozhodčí na Pohár Středočeské pobočky 
Vrchní rozhodčí: Petr Kalaš, rozhodčí: Michal Urban, Josef Peroutka, Josef Brzák, Monika Illová 

                                
 
- ukládá:                   

 
IT referentovi  
• Dopracovat do konce února 2014 inventarizaci a poslat předsedovi, jednatelce, ekonomovi a dozorčí 

radě 
                                                               
      Jednatelce 

• Kontaktovat předsedy poboček KCHJ ČR (mimo těch, kteří se zúčastnili schůze výboru) ohledně návrhů 
na vyznamenání členů poboček 

• Poslat hlavní poradkyni chovu kopii urgovacího dopisu ČMKU na stížnost KCHJ ČR 
• Zjistit, zda je nutno informovat Ministerstvo financí o složení výboru KCHJ ČR 

 
 
                                                                                                                         

     Místopředsedovi  
• Přeložit propozice na SV Holýšov a propozice na KV bez zadání titulu KV Kochánky do němčiny 

              
 
 

 
V Praze 9-Horních Počernicích 1.2.2014, zapsala Eva Zykánová 


