
Usnesení z Klubové shromáždění – shromáždění delegátů KCHJ ČR, 

konané dne 26. 9. 2020 

Shromáždění bere na vědomí: 

Bod 1 programu: Konstatování usnášení se schopnosti počtem 40 přítomných delegátů. 

Bod 11. programu: Představení kandidátů v pořadí od kandidátů na předsedu výboru, hlavního 
poradce chovu a předsedu Kontrolní komise, následně pak dalších 19 kandidátů do výboru 
klubu. 

Shromáždění se ve svém hlasování usneslo: 

Bod 2. programu: Schválení jednacího a hlasovacího řádu plným počtem hlasů. 

Bod 3. programu: Schválení programu Klubového shromáždění plným počtem hlasů. 

Bod 4. programu: Volba pracovního předsednictva byla schválena plným počtem hlasů 
v následujícím složení: 

• Předsedající:   Jaroslav Horský 

• Zapisovatel:  Kateřina Klocová 

• Ověřovatel zápisu: Monika Jandová 

Bod 5. programu: Návrh na sloučení Návrhové a Volební komise byl přijat plným počtem hlasů. 

Bod 6. programu: Návrhová a Volební komise byla schválena počtem 38 hlasů v následujícím 
složení: 

• Předseda:  Kateřina Čudková 

• 1. Skrutátor:  Jaroslav Dvořáček 

• 2. Skrutátor:  Milena Nováková 

Bod 7. programu: Zpráva o činnosti výboru včetně zprávy hlavní poradkyně chovu za volební 
období 2016–2020 byla schválena 39 hlasy ze 40. 

Bod 8. programu: Zpráva o hospodaření klubu za volební období 2016–2020 byla schválena 
plným počtem hlasů. 

Bod 9. programu: Zprávu kontrolní komise za volební období 2016–2020 byla schválena plným 
počtem hlasů. 

Bod 10. programu: Zprávu kárné komise za volební období 2016–2020 byla schválena plným 
počtem hlasů. 

Bod 12. programu: Tajnou volbou byl zvolen předsedou výboru KCHJ ČR na období 2021–2024 
pan Ing. Radomír Svoboda počtem hlasů 31 ze 40. 



Bod 13. programu: Tajnou volbou byla zvolena plným počtem hlasů hlavní poradkyní chovu 
KCHJ ČR na období 2021-2024 paní Bc. Markéta Chodilová. 

Bod 14. programu: Tajnou volbou byl zvolen předsedou Kontrolní komise KCHJ ČR na období 
2021-2024 pan MVDr. Jan Kučera počtem hlasů 38 ze 40.  

Bod 15. programu: Tajnou volbou byli zvoleni do výboru KCHJ ČR na období 2021-2024 
následující kandidáti: 

 Ing. Jiří Cikryt počtem hlasů 33 ze 40.  

 pí. Monika Hnátek Illová počtem hlasů 34 ze 40. 

 Ing. Jaroslav Horský počtem hlasů 36 ze 40. 

 MVDr. Ing. Veronika Chrpová, Ph.D., počtem hlasů 23 ze 40. 

 pí. Kateřina Klocová počtem hlasů 39 ze 40. 

 Bc. Petr Sobek počtem hlasů 33 ze 40. 

 p. Michal Urban počtem hlasů 25 ze 40. 

Bod 16a programu: Plným počtem hlasů bylo odsouhlaseno veřejné hlasování u volby dvou 
členů Kontrolní komise a tří členů Kárné komise. 

Bod 16b. programu: Ve veřejné volbě byli za členy Kontrolní komise KCHJ ČR na období  
2021-2024 zvolení následující kandidáti: 

  Pan František Pasák počtem hlasů 36 ze 40. 

Pan Radim Kloc počtem hlasů 38 ze 40. 

Bod 17. programu: Veřejnou volbou byli zvoleni za členy Kárné komise KCHJ ČR na období 
2021-2024: 

Pan Miroslav Brož počtem hlasů 37 ze 40. 

Pan Pavel Dobeš počtem hlasů 37 ze 40. 

Pan Jiří Potyš počtem hlasů 37 ze 40. 

Jako předsedu Kárné komise si zvolení kandidáti mezi sebou zvolili pana Jiřího Potyše. 

Bod 18. programu: Projednání a schválení změn Stanov KCHJ ČR bylo schváleno následovně: 

a) Úprava stanov umožňující platit poplatek u členů nad 70 let byl schválen plným 
počtem hlasů. 

b) Posun termínu vydání seznamu chovných psů na 31.3. byl schválen 39 hlasy ze 
40. 

c)  Počet vydaných zpravodajů byl změněn na interval jedenkrát ročně počtem hlasů 
35 ze 40. 



d) Byl schválen plným počtem hlasů minimální počet bonitací v počtu 6 výběrů do 
chovu ročně. 

e) Změna zápisního řádu mezi konferencemi: „Výbor klubu může v době mezi 

Klubovými shromážděními v nezbytně nutné míře měnit chovné podmínky a 

zápisní řád KCHJ ČR v tom případě, že dojde ke změně nadřízených předpisů 

(FCI, ČMKU, ČMKJ atd.) nebo zákonů a jejich prováděcích předpisů (ochrana 

zvířat proti týrání, veterinární zákon atd.). Tyto změny musí současně schválit 

Kontrolní komise.“ Byl schválen počtem hlasů 24 ze 40. 

Bod 19 programu: Projednání a schválení/zamítnutí změn Zápisního řádu KCHJ ČR: 

a)  Přizpůsobení se standardu a zápisnímu řádu ČMKU. – schválen plným počtem 
hlasů. 

b)  Opravený příklad věku „“ – schválen plným počtem hlasů. 

c)  Opravený příklad věku. „“ - schválen plným počtem hlasů. 

d)  Zrušení „doporučení“ u dopisu – schválen plným počtem hlasů. 

e)  Zrušení „poslední výstava“ – schválen plným počtem hlasů. 

f) Chovnost jen na klubových výstavách – schválen počtem hlasů 22 ze 40. 

g)  Věk u hmotnosti posunut na 15 měsíců – schválen počtem hlasů 39 ze 40. 

h) Normální ráz oprava hrudníku – schválen plným počtem hlasů. 

Miniatury oprava obvodů hrudníku – schválen plným počtem hlasů. 

i)  Miniatury ze 3 výstav jen 1 nad 15 měsíců – zamítnut počtem hlasů 16 ku 9  
(15 se zdrželo hlasování). 

j) Změna u zapůjčených jedinců a importů – zamítnut počtem hlasů 32 ze 40. 

k) Zrušení „doporučení“ u dopisu – schválen plným počtem hlasů. 

l) Opravy textu u čipování a tetování – schválen plným počtem hlasů. 

m)  Zrušení povinných hmotnosti u standardů – zamítnut počtem hlasů 32 e 40. 

n)  Doplnění „živé zvěře“ u stopy – schválen plným počtem hlasů. 

o)  „U standardů se na M3 nebere zřetel“ – zamítnut počtem hlasů 32 ze 40. 

p) Změna u miniatur „Na M3 nebere zřetel“ – zamítnuto počtem hlasů 30 ze 40. 

q) Předvýběr do chovu (zuby) – schválen počtem hlasů 36 ze 40. 
r) Zubní karta + s) Zápis zubů do PP – schváleny jako společný způsob zápisu 

počtem hlasů 39 ze 40. 

t) DNA profil (paternita) – zamítnut počtem hlasů 24 ze 40.  



Bod 20. programu: Vytvoření individuální barvářské zkoušky pro jezevčíky – zamítnut počtem 
hlasů 38 ze 40. 

Bod 21. programu: Seznam chovných psů na objednávku. Formu objednávky určí výbor  
– zamítnut počtem hlasů 26 ze 40. 

Bod 22. programu Ročenku pouze na objednávku a při platbě předem – zamítnut plným počtem 
hlasů. 

Bod 23. programu E-mailový zpravodaj "Newsletter" – zamítnut plným počtem hlasů. 

Bod 24. programu Členové nad 70 let členský příspěvek – počtem hlasů 39 ze 40 byl schválen 
roční příspěvek ve výši 50Kč. 

Bod 25. programu Roční členský příspěvek – počtem hlasů 33 ze 40 bylo schváleno navýšení 
ročního příspěvku pro členy pod 70let na 450Kč. 

 

Schválení usnesení: Pro: 40 hlasů.  Zdrželo se: 0 hlasů.  Proti: 0 hlasů. 

 

 
 

Ing. Radomír Svoboda       Bc. Petr Sobek 

předseda KCHJ ČR       jednatel KCHJ ČR 

 

 

 

MVDr. Jan Kučera 

předseda Kontrolní komise KCHJ ČR 


