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Zápis z klubového shromáždění  

shromáždění delegátů KCHJ ČR, konané dne 28. 5. 2016 
 

1. Byla konstatována usnášení se schopnosti – přítomno je 56 kandidátů a delegátů z 57. 
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu - schválila se změna v bodě 11. a to změna v pořadí 
hlasování. Hlasovat se bude v pořadí - pro - proti - zdržel se 
Schváleno 56 hlasy. 
3. Schválení programu Klubového shromáždění - byl schválen 56 hlasy 
4. Volba pracovního předsednictva: 

• Předsedající: Jan Coufal 

• Zapisovatel: Kateřina Klocová 

• Ověřovatel zápisu:Zbyněk Pochman 
Počet hlasů:  pro - 54 zdrželo se - 2 proti - 0 
 

5. Návrhová komise: 

• Kateřina Benediktová 

• Mgr. Lenka Burešová 

• Miroslav Novák 
Počet hlasů:  pro - 55 zdrželo se - 1  proti - 0 
 

6. Volební komise: 

• Předseda: Ing. Přibáňová Michaela PhD.  pro - 54, zdrželo se - 2, proti - 0 

• 1. Skrutátor: Ing. Kateřina Čudková  pro - 53, zdrželo se - 3, proti - 3 

• 2. Skrutátor: Jan Kesner     pro - 55, zdrželo se - 1, proti - 0 

• 3. Skrutátor: Ing. Tomáš Klevar   pro - 50, zdrželo se - 6, proti – 0 

• Pan Antonín Hořínek – nebyl volen, zvoleni byly předchozí kandidáti. 
 

 

7. Zpráva o činnosti výboru za volební období 2012 – 2016 přednesl Ing. Svoboda. 
8. Zpráva o hospodaření klubu za volební období 2012 – 2016 přednesl Ing. Cikryt. 
9. Zprávu kontrolní komise za volební období 2012 – 2016 přednesl MVDr. Kučera. 
10. Zprávu kárné komise za volební období 2012 – 2016 přednesl Jan Coufal. 
11. Představení kandidátů. Začíná se od kandidátů na předsedu, hlavního poradce chovu a 
předsedu Kontrolní komise.  
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12. Volba předsedy výboru KCHJ ČR: 
 Dva lísky byly odevzdány neplatné. 
Ing. Radomír Svoboda - 41 hlasů 
MVDr. Jaroslav Švec  - 13 hlasů 
 

13. Volba hlavního poradce chovu KCHJ ČR: 
 

Bc. Markéta Chodilová  - 41 hlasů 
Paní Lenka Fairaislová  - 15 hlasů 
 

14. Volba předsedy Kontrolní komise KCHJ ČR: 
 Pět lístků bylo odevzdáno neplatných. 
MVDr. Jan Kučera  - 51 hlasů 
 

15. Volba do výboru KCHJ ČR: 
 Tajná volba maximálně 7 kandidátů označených na volebním lístku. 
 
 

1. Burešová Lenka Mgr. 16 hlasů 
2. Cikryt Jiří Ing. 48 hlasů 
3. Fairaislová Lenka 17 hlasů 
4. Hejhal Martin 2 hlasů 
5. Horský Jaroslav Ing. 47 hlasů 
6. Chodilová Markéta Bc. - hlasů 
7. Illová Monika 42 hlasů 
8. Kalich Miroslav MVDr. 1 hlasů 
9. Klocová Kateřina 48 hlasů 
10. Kučera Jan MVDr. - hlasů 
11. Kučerová Chrpová Veronika 33 hlasů 
12. Malec Roman 1 hlasů 
13. Pochman Zbyněk 6 hlasů 
14. Sobek Petr - hlasů 
15. Srostlík Petr 7 hlasů 
16. Svoboda Radomír Ing. - hlasů 
17. Švec Jaroslav MVDr. 19 hlasů 
18. Švec Jiří 0 hlasů 
19. Urban Michal 40 hlasů 
20. Horsáková Lucie 33 hlasů 
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16. Volba dvou členů kontrolní komise KCHJ ČR: 

Pět lístků bylo odevzdáno neplatných. 
Pasák František  - 48 hlasů 
Gruber Jaroslav  - 39 hlasů 
 

17. Volba tří členů kárné komise KCHJ ČR: 
Mgr. Simona Nikliborcová - 46 hlasů 
Bc. Petr Sobek Bc.   - 46 hlasů 
Petr Srostlík    - 20 hlasů 
Voch    - 14 hlasů 
Dobeš    - 3 hlasy bez vlastního souhlasu. 
  

18. Projednání a schválení změn Stanov KCHJ ČR: 
a) Návrh pana Vodáka:  

Úkol výboru připravit změnu klubových předpisů na zrušení Kárného řádu, Kárné 
komise a změnu struktury klubu na jednostupňovou. Tj. nejvyšším orgánem bude 
členská schůze. Tj. návrh pana Vodáka jako celek.  
 Počet hlasů:  pro - 5  zdrželo se - 10, proti - 40 
Hlasování po bodech:  
 Bod 1:  Zrušit stávající kaskádovité uspořádání klubu 
  pro – 2, zdrželo se – 2, proti - 43 

Bod 2:  Nahradit stávající uspořádání klubu členskou schůzí 
  pro – 2, zdrželo se – 5, proti – 49 

Bod 3:  Zavést osobní finanční odpovědnost … 
  Jednomyslně odloženo protože vyplývá za zákona. 
 

b) Návrh paní Radovany Dufkové – Kodex poradce chovu. 
Schválit kodex jako celek:  

Počet hlasů  pro - 0, zdrželo se - 5, proti  - 50 
 

c) Článek XI. Výbor klubu, Výcvikář:  
Nahradit text:  
„ve spolupráci s regionálními pobočkami“   
textem 
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„ve spolupráci s radami poboček“ 

Počet hlasů:  pro - 48, zdrželo se – 1, proti - 5  
 

 

d) Článek XI. Výbor klubu, Výcvikář:   
Přidat text: „dbá, aby ve výcvikové radě byly zastoupeny všechny velikostní rázy 
jezevčíků“ 

Počet hlasů:  pro - 47,  zdrželo se - 6, proti - 3  
 

e) Článek XI. Výbor klubu, Výcvikář:   
Přidat text: „snaží se, aby ve výcvikové radě byli členové ze všech poboček KCHJ 
ČR“   

Počet hlasů:  pro – 48  zdrželo se - 1 proti - 7 
 

Přidat text: „dbá, aby ve výcvikové radě byli zástupci všech poboček KCHJ ČR“ – 
Nehlasováno, protože byl schválen předchozí text. 
 

f) Článek XI. Výbor klubu, Hlavní poradce chovu:   
Přidat text: „spolu s chovatelskou radou zajišťuje pravidelnou aktualizaci klubové 
databáze psů“ 

Počet hlasů:  pro - 44, zdrželo se – 3, proti - 3  
 

19. Projednání a schválení změn Zápisního řádu KCHJ ČR : 
a) Nahrazení textu „na oblastní výstavě“ textem „na oblastní výstavě pořádané 

ČMKJ“ 
Počet hlasů:  pro – 50, zdrželo se – 6, proti - 0 
 

b) Doplnění příkladů datumů pro vysvětlení věku „(Např. pokud se tedy fena malého 
plemene narodila např. 1. 1. 2009, může být poprvé kryta 1. 4. 2010)“ / „(Např. 
fena narozená 1. 1. 2005 smí být naposledy kryta 1. 1. 2013)“ 

 

Tento bod zrušen pro chybný výpočet! 
 

c) Článek II. Chovní jedinci, 2. Věk pro zařazení do chovu, feny: 
Nahrazení textu: „Výjimky nebudou povolovány“ textem dle ČMKU 
„U fen, které ukončily 8. rok věku, je možné jedno dodatečné zabřeznutí a to pouze 
na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s 
dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik. Toto krytí 
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je chovatel povinen předem oznámit příslušnému poradci chovu včetně kopie 
potvrzení od veterinárního lékaře.“ 

Počet hlasů:  pro – 51 zdrželo se – 2, proti – 2 
 

O dalším návrhu se nehlasovalo, byl schválen předchozí. 
d)  Článek II. Chovní jedinci, odstavec 4. Pro získání chovné způsobilosti je nutné 

splnit…, Normální ráz – psi i feny: Zkoušky:  
Nahrazení textu:  
„Povrchová zkouška uvedená v Řádu Českomoravské myslivecké jednoty z.s. pro 
zkoušky loveckých psů z výkonu, na které se zkouší disciplína hlasitost na stopě 
živé zvěře“  
textem  
„Povrchová zkouška uvedená v Řádu Českomoravské myslivecké jednoty z.s. pro 
zkoušky loveckých psů z výkonu nebo v „Zkušebním řádu pro pracovní zkoušky a 
soutěže KCHJ ČR“, na které se zkouší disciplína „hlasitost na stopě živé zvěře“ 

Počet hlasů:  pro - 53, zdrželo - 3, proti - 0  
Zbylé návrhy nebyly hlasovány, protože byl schválen první návrh. 

 

 

e) Článek II. Chovní jedinci, odstavec 4. Pro získání chovné způsobilosti je nutné 
splnit…, Normální ráz – psi i feny: Zkoušky:  
Nahrazení textu:  
„+ norování (ZN nebo kontaktní norování v zahraničí).“ 
textem 
„+ norování (ZN nebo Individuální zkouška z norování v přírodních a přírodních 
umělých norách nebo kontaktní norování v zahraničí).“ 
Za text „ochota k práci minimální známka 3, hlasitost minimální známka 2.“ Přidat 
text „Individuální zkouška z norování v přírodních a přírodních umělých norách – 
obstál.“ 

Počet hlasů:  pro -  46, zdrželo se - 4, proti - 2  
 

f) Článek II. Chovní jedinci, odstavec 4. Pro získání chovné způsobilosti je nutné 
splnit…,  Trpasličí a králičí ráz – psi i feny. Kompletní nahrazení odstavce: 
 
„Trpasličí a králičí ráz – psi i feny: 
- Mohou chybět nejvýše dva zuby pouze z kategorie P1, M3. 
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- Obvod hrudníku ve věku minimálně 15 měsíců: králičí do 30 cm, trpasličí do 35 
cm. 
- Úspěšné absolvování výběru do chovu pořádaného KCHJ ČR ve věku minimálně 
15 měsíců. 
Dále podle volby majitele buď 
 
A) 
- Výstavní ocenění: výborná nebo velmi dobrá na výstavě v ČR se zadáváním 
čekatelství CAC nebo na oblastní výstavě pořádané ČMKJ (1) ve věku minimálně 
15 měsíců zapsaná v průkazu původu. 
- Zkoušky: Jakákoli úspěšně absolvovaná zkouška nebo soutěž uvedená v Řádu 
Českomoravské myslivecké jednoty z.s. pro zkoušky loveckých psů z výkonu nebo 
v „Zkušebním řádu pro pracovní zkoušky a soutěže KCHJ ČR“, popřípadě jakékoliv 
úspěšné absolvovaná zkouška či soutěž z norování v zahraničí. 
Nebo 
B) 
- Výstavní ocenění: 3x výborná nebo velmi dobrá na výstavě v ČR se zadáváním 
čekatelství CAC nebo na oblastní výstavě pořádané ČMKJ (1) ve věku minimálně 
15 měsíců zapsané v průkazu původu. Z toho minimálně 2x ocenění výborná, min. 
2 ocenění musí být získané na výstavě pořádané KCHJ ČR.  
- Zkoušky: Pracovní zkouška není vyžadována.“ 

Počet hlasů:   pro – 35, zdrželo se – 10, proti - 5 
   

  Zbylé návrhy nebyly hlasovány, protože byl schválen první návrh. 
 

g) Článek III. Výběry do chovu, Odstavec 2: 
„2. Podmínkou účasti na výběru do chovu je absolvovaná výstava v ČR se 
zadáváním čekatelství CAC nebo oblastní výstava pořádané ČMKJ s hodnocením 
minimálně velmi dobrá zapsaným v PP, pro standardní jezevčíky platí výstavní 
ocenění ve věku minimálně 12 měsíců, pro trpasličí a králičí jezevčíky platí 
výstavní ocenění ve věku minimálně 15 měsíců.“ 

Počet hlasů:  pro – 50, zdrželo se - 0, proti – 0 
 

h) Článek III. Výběry do chovu, Odstavec 7: 
Nahrazení textu “… zařazení do příslušného plemene, datum a místo konání 
výběru do chovu…“  
textem 
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„…zařazení do příslušného plemene (velikostní variety), datum a místo konání 
výběru do chovu…“ 

Počet hlasů:  pro - 50, zdrželo se - 0, proti – 0 
 

i) Článek IV. Chov a jeho řízení, odstavec 6, zachování původního znění. Tj. zrušení 
poplatku za povolení příbuzenské plemenitby. 

Počet hlasů:  pro – 50, zdrželo se - 0, proti – 0  
 

j) Článek V. Chovatel, majitel chovného psa, majitel (držitel) jedince s průkazem 
původu, odstavec 1. Nahrazení textu: 
„Pokud je vlastníkem právnická osoba, je tato povinna oznámit poradci chovu 
jméno držitele chovné feny. Mezi právnickou osobou a držitelem chovné feny musí 
být sepsána smlouva.“ 
textem 
„Pokud je chovná fena umístěna u držitele, je chovatel povinen oznámit poradci 
chovu jméno držitele chovné feny. Mezi chovatelem a držitelem chovné feny musí 
být sepsána smlouva.“ 

Počet hlasů:  pro - 50, zdrželo se - 0, proti – 0 
 

k) Článek V. Chovatel, majitel chovného psa, majitel (držitel) jedince s průkazem 
původu, odstavec 6. Nahrazení textu: 
„v zemi svého zápisu“ 
textem  
 „v zemi, kde je registrována“ 

Počet hlasů:  pro – 49,  zdrželo se - 1, proti – 0 
 

l) Článek 11. Chovné využití zapůjčených zahraničních chovných jedinců na území 
ČR. 
Náhrada odstavce B. textem: 
„B. Zvíře musí být vybaveno kopií PP (k nahlédnutí po celou dobu zapůjčení) a 
smlouvou s plnou mocí k podpisování krycích listů mezi majitelem psa a držitelem 
v ČR. Zvíře a jeho PP musí splňovat podmínky FCI.“ 

Počet hlasů:  pro – 48, zdrželo se 2,  proti – 0 
Zbylé návrhy nebyly hlasovány, protože byl schválen první návrh. 
 

Článek 11. Chovné využití zapůjčených zahraničních chovných jedinců na území 
ČR: 
Zrušení odstavce C. 
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Počet hlasů:  pro – 49, zdrželo se 0,  proti - 1 
 

m) Článek 11. Chovné využití zapůjčených zahraničních chovných jedinců na území 
ČR: Přidání odstavce E. A článku 12. 
„E. Stejné podmínky platí i pro jedince v zahraničním spolumajitelství. V případě 
zahraničního spolumajitelství chovného jedince musí být všichni zúčastnění 
spolumajitelé uvedeni v průkazu původu. Dokládá se kopií smlouvy. 
12. V případě spolumajitelství nebo převodu práva (zapůjčení) k chovu musí být 
doložena plemenné knize smlouva, která stanoví podpisové právo jednoho ze 
spolumajitelů. Písemné postoupení práva chovu se musí neprodleně, poskytnout v 
kopii příslušnému pracovišti plemenné knihy a poradci chovu příslušného 
plemene.“ 

Počet hlasů:  pro – 47, zdrželo se - 3, proti – 0 
 

 

n) Článek VI. Krycí list: 
Náhrada textu:  
„Nezaslání řádně vyplněných krycích listů má za následek nezapsání štěňat do 
plemenné knihy.“ 
textem 
„Nezaslání řádně vyplněných krycích listů může mít za následek nezapsání štěňat 
do plemenné knihy.“ 

Počet hlasů:  pro - 50, zdrželo se - 0, proti – 0 
 

o) Článek VII. Krytí, odstavec 4:  
Náhrada textu:  
„…majitel (držitel) chovné feny dohodne písemně s majitelem…“ 
textem 
„…majitel (držitel) chovné feny dohodne nejlépe písemně s majitelem…“ 

Počet hlasů:  pro - 50, zdrželo se - 0, proti – 0 
 

p) Článek VII. Krytí, odstavec 11:  
Náhrada textu:  
„…působí v chovu …“ 
textem 
„…je registrovaný …“ 

Počet hlasů:  pro - 50, zdrželo se - 0, proti – 0 



Zápis z klubové konference KCHJ ČR z.s. 
Velká Losenice 28.5.2016 

 
q) Článek VIII. Vrh: 

 Odstranění odstavce 3. a přečíslování. 
Počet hlasů:   pro - 50, zdrželo se - 0, proti – 0 
 

r) Článek X. Průkaz původu: Nové znění. 
„1. Je uznáván pouze průkaz původu Mezinárodní kynologické federace FCI.  
2. Vystavování a manipulace s průkazem původu se řídí předpisy FCI a ČMKU.  
3. Zápisy do průkazu původu se řídí předpisy ČMKU.“ 

Počet hlasů:  pro - 50, zdrželo se - 0, proti – 0 
Další návrh nebyl hlasován, protože byl schválen první návrh. 

 

20. Projednání titulu „Klubový šampion“. 
Počet hlasů:  pro – 0, zdrželo se – 27, proti - 23  

 

21. Projednání „Chovatelské plakety“. 
Počet hlasů:  pro – 8 zdrželo se – 17 proti - 25 

 

22. Projednání výše členského příspěvku a zápisného KCHJ ČR . 
 Příspěvek zvýšit na 400 Kč ročně. 

Počet hlasů:  pro – 48, zdrželo se – 1, proti - 1 
 

23. Diskuze. 
- Shromáždění na návrh výboru ukládá výboru reagovat na změnu standardu FCI (vážení 
kontra měření) svoláním mimořádného klubového shromáždění. 
- Diskutovány byly navrhované změny ve Zkušebních řádech pro soutěže a zkoušky 
KCHJ ČR. (SPK – podmínka hlasitosti na stopě, koeficient u šoulačky, …) Nová 
výcviková rada předloží návrh výboru. 

 

24. Návrh usnesení přednesl pan Miroslav Novák. 
 

25. Schválení usnesení. 
Počet hlasů:  pro – 50, zdrželo se - 0, proti – 0 
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Usnesení  

z Klubového shromáždění – shromáždění delegátů KCHJ ČR,  
konaného dne 28. 5. 2016 

 
1. Schvaluje: 

a. Jednací a hlasovací řád 
b. Program klubového shromáždění  
c. Pracovní předsednictvo ve složení: 

Předsedající  - Jan Coufal 
Zapisovatel   - Kateřina Klocová 
Ověřovatel zápisu - Zbyněk Pochman 

d. Návrhovou komisi: 
Ing. Kateřina Benediktová 
Mgr. Lenka Burešová 
Miroslav Novák 

e. Volební komisi: 
Předseda - Ing. Michaela Přibáňová 
1. Skrutátor - Ing. Kateřina Čudková 
2. Skrutátor - Jan Kesner 
3. Skrutátor - Ing. Tomáš Klevar 

f. Zprávu o činnosti výboru za 2012 až 2016 
g. Zprávu o hospodaření klubu za 2012 až 2016 
h. Zprávu kontrolní komise za 2012 až 2016 
i. Zprávu kárné komise za 2012 až 2016 
j. Výsledek volby do orgánů klubu: 

Předseda:    Ing. Radomír Svoboda 
Hlavní poradce klubu: Bc. Markéta Chodilová 
Předseda kontrolní komise: MVDr. Jan Kučera 
Výbor klubu:   Ing. Jaroslav Horský - místopředseda 
     Michal Urban - jednatel 
     Kateřina Klocová - tisková referentka 
     Ing. Veronika Kučerová Chrpová Ph.D. - matrikářka 
     Ing. Jiří Cikryt - ekonom 
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     Monika Illová - výcvikářka 
     Lucie Horsáková - člen výboru 

 
 

Kontrolní komise:  František Pasák 
    Jaroslav Gruber 
 
 
Kárná komise:  Mgr. Simona Nikliborcová 
    Bc. Petr Sobek 
    Petr Srostlík 
 

k. Změny Stanov KCHJ ČR dle zápisu z jednání Klubové konference. 
l. Změny zápisního řádu dle zápisu z jednání Klubové konference. 
m. Navýšení členského příspěvku na 400 Kč ročně. 
  

2. Ukládá: 
a. Výboru reagovat na změnu standardu FCI (vážení - měření ) svoláním 

mimořádného klubového shromáždění. 
 

3.  Bere na vědomí. 
a. Podněty z diskuze pro další činnost - úpravy klubových zkušebních řádů pro 

soutěže 
 

Schválení usnesení. 
 Počet hlasů:  pro – 50, zdrželo se - 0, proti – 0 


	1. Byla konstatována usnášení se schopnosti – přítomno je 56 kandidátů a delegátů z 57.
	2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu - schválila se změna v bodě 11. a to změna v pořadí hlasování. Hlasovat se bude v pořadí - pro - proti - zdržel se
	Schváleno 56 hlasy.
	3. Schválení programu Klubového shromáždění - byl schválen 56 hlasy
	4. Volba pracovního předsednictva:
	 Předsedající: Jan Coufal
	 Zapisovatel: Kateřina Klocová
	 Ověřovatel zápisu:Zbyněk Pochman
	Počet hlasů:  pro - 54 zdrželo se - 2 proti - 0
	5. Návrhová komise:
	 Kateřina Benediktová
	 Mgr. Lenka Burešová
	 Miroslav Novák
	Počet hlasů:  pro - 55 zdrželo se - 1  proti - 0
	6. Volební komise:
	 Předseda: Ing. Přibáňová Michaela PhD.  pro - 54, zdrželo se - 2, proti - 0
	 1. Skrutátor: Ing. Kateřina Čudková  pro - 53, zdrželo se - 3, proti - 3
	 2. Skrutátor: Jan Kesner     pro - 55, zdrželo se - 1, proti - 0
	 3. Skrutátor: Ing. Tomáš Klevar   pro - 50, zdrželo se - 6, proti – 0
	 Pan Antonín Hořínek – nebyl volen, zvoleni byly předchozí kandidáti.
	7. Zpráva o činnosti výboru za volební období 2012 – 2016 přednesl Ing. Svoboda.
	8. Zpráva o hospodaření klubu za volební období 2012 – 2016 přednesl Ing. Cikryt.
	9. Zprávu kontrolní komise za volební období 2012 – 2016 přednesl MVDr. Kučera.
	10. Zprávu kárné komise za volební období 2012 – 2016 přednesl Jan Coufal.
	11. Představení kandidátů. Začíná se od kandidátů na předsedu, hlavního poradce chovu a předsedu Kontrolní komise.
	12. Volba předsedy výboru KCHJ ČR:
	Dva lísky byly odevzdány neplatné.
	Ing. Radomír Svoboda - 41 hlasů
	MVDr. Jaroslav Švec  - 13 hlasů
	13. Volba hlavního poradce chovu KCHJ ČR:
	Bc. Markéta Chodilová  - 41 hlasů
	Paní Lenka Fairaislová  - 15 hlasů
	14. Volba předsedy Kontrolní komise KCHJ ČR:
	Pět lístků bylo odevzdáno neplatných.
	MVDr. Jan Kučera  - 51 hlasů
	15. Volba do výboru KCHJ ČR:
	Tajná volba maximálně 7 kandidátů označených na volebním lístku.
	16. Volba dvou členů kontrolní komise KCHJ ČR:
	Pět lístků bylo odevzdáno neplatných.
	Pasák František  - 48 hlasů
	Gruber Jaroslav  - 39 hlasů
	17. Volba tří členů kárné komise KCHJ ČR:
	Mgr. Simona Nikliborcová - 46 hlasů
	Bc. Petr Sobek Bc.   - 46 hlasů
	Petr Srostlík    - 20 hlasů
	Voch    - 14 hlasů
	Dobeš    - 3 hlasy bez vlastního souhlasu.
	18. Projednání a schválení změn Stanov KCHJ ČR:
	a) Návrh pana Vodáka:
	Úkol výboru připravit změnu klubových předpisů na zrušení Kárného řádu, Kárné komise a změnu struktury klubu na jednostupňovou. Tj. nejvyšším orgánem bude členská schůze. Tj. návrh pana Vodáka jako celek.
	Počet hlasů:  pro - 5  zdrželo se - 10, proti - 40
	Hlasování po bodech:
	Bod 1:  Zrušit stávající kaskádovité uspořádání klubu
	pro – 2, zdrželo se – 2, proti - 43
	Bod 2:  Nahradit stávající uspořádání klubu členskou schůzí
	pro – 2, zdrželo se – 5, proti – 49
	Bod 3:  Zavést osobní finanční odpovědnost …
	Jednomyslně odloženo protože vyplývá za zákona.
	b) Návrh paní Radovany Dufkové – Kodex poradce chovu.
	Schválit kodex jako celek:
	Počet hlasů  pro - 0, zdrželo se - 5, proti  - 50
	c) Článek XI. Výbor klubu, Výcvikář:
	Nahradit text:
	„ve spolupráci s regionálními pobočkami“
	textem
	„ve spolupráci s radami poboček“
	Počet hlasů:  pro - 48, zdrželo se – 1, proti - 5
	d) Článek XI. Výbor klubu, Výcvikář:
	Přidat text: „dbá, aby ve výcvikové radě byly zastoupeny všechny velikostní rázy jezevčíků“
	Počet hlasů:  pro - 47,  zdrželo se - 6, proti - 3
	e) Článek XI. Výbor klubu, Výcvikář:
	Přidat text: „snaží se, aby ve výcvikové radě byli členové ze všech poboček KCHJ ČR“
	Počet hlasů:  pro – 48  zdrželo se - 1 proti - 7
	Přidat text: „dbá, aby ve výcvikové radě byli zástupci všech poboček KCHJ ČR“ – Nehlasováno, protože byl schválen předchozí text.
	f) Článek XI. Výbor klubu, Hlavní poradce chovu:
	Přidat text: „spolu s chovatelskou radou zajišťuje pravidelnou aktualizaci klubové databáze psů“
	Počet hlasů:  pro - 44, zdrželo se – 3, proti - 3
	19. Projednání a schválení změn Zápisního řádu KCHJ ČR :
	a) Nahrazení textu „na oblastní výstavě“ textem „na oblastní výstavě pořádané ČMKJ“
	Počet hlasů:  pro – 50, zdrželo se – 6, proti - 0
	b) Doplnění příkladů datumů pro vysvětlení věku „(Např. pokud se tedy fena malého plemene narodila např. 1. 1. 2009, může být poprvé kryta 1. 4. 2010)“ / „(Např. fena narozená 1. 1. 2005 smí být naposledy kryta 1. 1. 2013)“
	Tento bod zrušen pro chybný výpočet!
	c) Článek II. Chovní jedinci, 2. Věk pro zařazení do chovu, feny:
	Nahrazení textu: „Výjimky nebudou povolovány“ textem dle ČMKU
	„U fen, které ukončily 8. rok věku, je možné jedno dodatečné zabřeznutí a to pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik. Toto krytí je chov...
	Počet hlasů:  pro – 51 zdrželo se – 2, proti – 2
	O dalším návrhu se nehlasovalo, byl schválen předchozí.
	d)  Článek II. Chovní jedinci, odstavec 4. Pro získání chovné způsobilosti je nutné splnit…, Normální ráz – psi i feny: Zkoušky:
	Nahrazení textu:
	„Povrchová zkouška uvedená v Řádu Českomoravské myslivecké jednoty z.s. pro zkoušky loveckých psů z výkonu, na které se zkouší disciplína hlasitost na stopě živé zvěře“
	textem
	„Povrchová zkouška uvedená v Řádu Českomoravské myslivecké jednoty z.s. pro zkoušky loveckých psů z výkonu nebo v „Zkušebním řádu pro pracovní zkoušky a soutěže KCHJ ČR“, na které se zkouší disciplína „hlasitost na stopě živé zvěře“
	Počet hlasů:  pro - 53, zdrželo - 3, proti - 0
	Zbylé návrhy nebyly hlasovány, protože byl schválen první návrh.
	e) Článek II. Chovní jedinci, odstavec 4. Pro získání chovné způsobilosti je nutné splnit…, Normální ráz – psi i feny: Zkoušky:
	Nahrazení textu:
	„+ norování (ZN nebo kontaktní norování v zahraničí).“
	textem
	„+ norování (ZN nebo Individuální zkouška z norování v přírodních a přírodních umělých norách nebo kontaktní norování v zahraničí).“
	Za text „ochota k práci minimální známka 3, hlasitost minimální známka 2.“ Přidat text „Individuální zkouška z norování v přírodních a přírodních umělých norách – obstál.“
	Počet hlasů:  pro -  46, zdrželo se - 4, proti - 2
	f) Článek II. Chovní jedinci, odstavec 4. Pro získání chovné způsobilosti je nutné splnit…,  Trpasličí a králičí ráz – psi i feny. Kompletní nahrazení odstavce:
	„Trpasličí a králičí ráz – psi i feny:
	- Mohou chybět nejvýše dva zuby pouze z kategorie P1, M3.
	- Obvod hrudníku ve věku minimálně 15 měsíců: králičí do 30 cm, trpasličí do 35 cm.
	- Úspěšné absolvování výběru do chovu pořádaného KCHJ ČR ve věku minimálně 15 měsíců.
	Dále podle volby majitele buď
	A)
	- Výstavní ocenění: výborná nebo velmi dobrá na výstavě v ČR se zadáváním čekatelství CAC nebo na oblastní výstavě pořádané ČMKJ (1) ve věku minimálně 15 měsíců zapsaná v průkazu původu.
	- Zkoušky: Jakákoli úspěšně absolvovaná zkouška nebo soutěž uvedená v Řádu Českomoravské myslivecké jednoty z.s. pro zkoušky loveckých psů z výkonu nebo v „Zkušebním řádu pro pracovní zkoušky a soutěže KCHJ ČR“, popřípadě jakékoliv úspěšné absolvovaná...
	Nebo
	B)
	- Výstavní ocenění: 3x výborná nebo velmi dobrá na výstavě v ČR se zadáváním čekatelství CAC nebo na oblastní výstavě pořádané ČMKJ (1) ve věku minimálně 15 měsíců zapsané v průkazu původu. Z toho minimálně 2x ocenění výborná, min. 2 ocenění musí být ...
	- Zkoušky: Pracovní zkouška není vyžadována.“
	Počet hlasů:   pro – 35, zdrželo se – 10, proti - 5
	Zbylé návrhy nebyly hlasovány, protože byl schválen první návrh.
	g) Článek III. Výběry do chovu, Odstavec 2:
	„2. Podmínkou účasti na výběru do chovu je absolvovaná výstava v ČR se zadáváním čekatelství CAC nebo oblastní výstava pořádané ČMKJ s hodnocením minimálně velmi dobrá zapsaným v PP, pro standardní jezevčíky platí výstavní ocenění ve věku minimálně 12...
	Počet hlasů:  pro – 50, zdrželo se - 0, proti – 0
	h) Článek III. Výběry do chovu, Odstavec 7:
	Nahrazení textu “… zařazení do příslušného plemene, datum a místo konání výběru do chovu…“
	textem
	„…zařazení do příslušného plemene (velikostní variety), datum a místo konání výběru do chovu…“
	Počet hlasů:  pro - 50, zdrželo se - 0, proti – 0
	i) Článek IV. Chov a jeho řízení, odstavec 6, zachování původního znění. Tj. zrušení poplatku za povolení příbuzenské plemenitby.
	Počet hlasů:  pro – 50, zdrželo se - 0, proti – 0
	j) Článek V. Chovatel, majitel chovného psa, majitel (držitel) jedince s průkazem původu, odstavec 1. Nahrazení textu:
	„Pokud je vlastníkem právnická osoba, je tato povinna oznámit poradci chovu jméno držitele chovné feny. Mezi právnickou osobou a držitelem chovné feny musí být sepsána smlouva.“
	textem
	„Pokud je chovná fena umístěna u držitele, je chovatel povinen oznámit poradci chovu jméno držitele chovné feny. Mezi chovatelem a držitelem chovné feny musí být sepsána smlouva.“
	Počet hlasů:  pro - 50, zdrželo se - 0, proti – 0
	k) Článek V. Chovatel, majitel chovného psa, majitel (držitel) jedince s průkazem původu, odstavec 6. Nahrazení textu:
	„v zemi svého zápisu“
	textem
	„v zemi, kde je registrována“
	Počet hlasů:  pro – 49,  zdrželo se - 1, proti – 0
	l) Článek 11. Chovné využití zapůjčených zahraničních chovných jedinců na území ČR.
	Náhrada odstavce B. textem:
	„B. Zvíře musí být vybaveno kopií PP (k nahlédnutí po celou dobu zapůjčení) a smlouvou s plnou mocí k podpisování krycích listů mezi majitelem psa a držitelem v ČR. Zvíře a jeho PP musí splňovat podmínky FCI.“
	Počet hlasů:  pro – 48, zdrželo se 2,  proti – 0
	Zbylé návrhy nebyly hlasovány, protože byl schválen první návrh.
	Článek 11. Chovné využití zapůjčených zahraničních chovných jedinců na území ČR:
	Zrušení odstavce C.
	Počet hlasů:  pro – 49, zdrželo se 0,  proti - 1
	m) Článek 11. Chovné využití zapůjčených zahraničních chovných jedinců na území ČR: Přidání odstavce E. A článku 12.
	„E. Stejné podmínky platí i pro jedince v zahraničním spolumajitelství. V případě zahraničního spolumajitelství chovného jedince musí být všichni zúčastnění spolumajitelé uvedeni v průkazu původu. Dokládá se kopií smlouvy.
	12. V případě spolumajitelství nebo převodu práva (zapůjčení) k chovu musí být doložena plemenné knize smlouva, která stanoví podpisové právo jednoho ze spolumajitelů. Písemné postoupení práva chovu se musí neprodleně, poskytnout v kopii příslušnému p...
	Počet hlasů:  pro – 47, zdrželo se - 3, proti – 0
	n) Článek VI. Krycí list:
	Náhrada textu:
	„Nezaslání řádně vyplněných krycích listů má za následek nezapsání štěňat do plemenné knihy.“
	textem
	„Nezaslání řádně vyplněných krycích listů může mít za následek nezapsání štěňat do plemenné knihy.“
	Počet hlasů:  pro - 50, zdrželo se - 0, proti – 0
	o) Článek VII. Krytí, odstavec 4:
	Náhrada textu:
	„…majitel (držitel) chovné feny dohodne písemně s majitelem…“
	textem
	„…majitel (držitel) chovné feny dohodne nejlépe písemně s majitelem…“
	Počet hlasů:  pro - 50, zdrželo se - 0, proti – 0
	p) Článek VII. Krytí, odstavec 11:
	Náhrada textu:
	„…působí v chovu …“
	textem
	„…je registrovaný …“
	Počet hlasů:  pro - 50, zdrželo se - 0, proti – 0
	q) Článek VIII. Vrh:
	Odstranění odstavce 3. a přečíslování.
	Počet hlasů:   pro - 50, zdrželo se - 0, proti – 0
	r) Článek X. Průkaz původu: Nové znění.
	„1. Je uznáván pouze průkaz původu Mezinárodní kynologické federace FCI.
	2. Vystavování a manipulace s průkazem původu se řídí předpisy FCI a ČMKU.
	3. Zápisy do průkazu původu se řídí předpisy ČMKU.“
	Počet hlasů:  pro - 50, zdrželo se - 0, proti – 0
	Další návrh nebyl hlasován, protože byl schválen první návrh.
	20. Projednání titulu „Klubový šampion“.
	Počet hlasů:  pro – 0, zdrželo se – 27, proti - 23
	21. Projednání „Chovatelské plakety“.
	Počet hlasů:  pro – 8 zdrželo se – 17 proti - 25
	22. Projednání výše členského příspěvku a zápisného KCHJ ČR .
	Příspěvek zvýšit na 400 Kč ročně.
	Počet hlasů:  pro – 48, zdrželo se – 1, proti - 1
	23. Diskuze.
	- Shromáždění na návrh výboru ukládá výboru reagovat na změnu standardu FCI (vážení kontra měření) svoláním mimořádného klubového shromáždění.
	- Diskutovány byly navrhované změny ve Zkušebních řádech pro soutěže a zkoušky KCHJ ČR. (SPK – podmínka hlasitosti na stopě, koeficient u šoulačky, …) Nová výcviková rada předloží návrh výboru.
	24. Návrh usnesení přednesl pan Miroslav Novák.
	25. Schválení usnesení.
	Počet hlasů:  pro – 50, zdrželo se - 0, proti – 0
	1. Schvaluje:
	a. Jednací a hlasovací řád
	b. Program klubového shromáždění
	c. Pracovní předsednictvo ve složení:
	Předsedající  - Jan Coufal
	Zapisovatel   - Kateřina Klocová
	Ověřovatel zápisu - Zbyněk Pochman
	d. Návrhovou komisi:
	Ing. Kateřina Benediktová
	Mgr. Lenka Burešová
	Miroslav Novák
	e. Volební komisi:
	Předseda - Ing. Michaela Přibáňová
	1. Skrutátor - Ing. Kateřina Čudková
	2. Skrutátor - Jan Kesner
	3. Skrutátor - Ing. Tomáš Klevar
	f. Zprávu o činnosti výboru za 2012 až 2016
	g. Zprávu o hospodaření klubu za 2012 až 2016
	h. Zprávu kontrolní komise za 2012 až 2016
	i. Zprávu kárné komise za 2012 až 2016
	j. Výsledek volby do orgánů klubu:
	Předseda:    Ing. Radomír Svoboda
	Hlavní poradce klubu: Bc. Markéta Chodilová
	Předseda kontrolní komise: MVDr. Jan Kučera
	Výbor klubu:   Ing. Jaroslav Horský - místopředseda
	Michal Urban - jednatel
	Kateřina Klocová - tisková referentka
	Ing. Veronika Kučerová Chrpová Ph.D. - matrikářka
	Ing. Jiří Cikryt - ekonom
	Monika Illová - výcvikářka
	Lucie Horsáková - člen výboru
	Kontrolní komise:  František Pasák
	Jaroslav Gruber
	Kárná komise:  Mgr. Simona Nikliborcová
	Bc. Petr Sobek
	Petr Srostlík
	k. Změny Stanov KCHJ ČR dle zápisu z jednání Klubové konference.
	l. Změny zápisního řádu dle zápisu z jednání Klubové konference.
	m. Navýšení členského příspěvku na 400 Kč ročně.
	2. Ukládá:
	a. Výboru reagovat na změnu standardu FCI (vážení - měření ) svoláním mimořádného klubového shromáždění.
	3.  Bere na vědomí.
	a. Podněty z diskuze pro další činnost - úpravy klubových zkušebních řádů pro soutěže
	Schválení usnesení.
	Počet hlasů:  pro – 50, zdrželo se - 0, proti – 0

