
Jednání P KCHK 21.1.2023, Praha 

Přítomni: Soukop, Deverová, Dostálová, Staniová, Kaprálková, Suchá, Glänznerová 

RK: Kotalová 

Omluveni: Zaoralová 

Kontrola zápisu: 

Kontrola zápisu 26.6.2022  

2a – bude dále jednáno 

6b – splněno 

 

Kontrola zápisu 6.12.2022 

1c  - splněno 

4 (UPCH SK) – splněno 

6a – splněno  

6b – splněno 

6d – splněno 

6e  – splněno 

 

1. Hospodaření 

a. Výkaz o hospodaření zaslán 

b. Rozpočet MS ISPU (musí obsahovat příjmy i výdaje) vypracován, MS ISPU je doúčtováno 

- V případě že se bude jednat o akce na které bude muset klub poskytovat částku více 

než 100.000,- musí být dopředu pořadatelem vypracován rozpočet 

- Pro tyto akce musí být sepsaná smlouva klubu s pořadatelem 

- Pořadatel akce vyúčtuje pouze poskytnutou částku dotace na základě smlouvy 

c. Vysoké poplatky bance za vedení účtu u ČS 13.000,- za poslední 4 roky, návrh na změnu 

účtu na Fio banku 

Hlasováno: 7 pro, 0 proti 

d. Od 2023 odvody za člena do KCHK jsou 300,- (schváleno 12.3.2022) 

e. Navýšit odvody za psa z výstavy o 10,- Kč/pes (na 20,- kč/pes u OKV a 30,- u CAC výstav) 

Hlasováno – 7 pro, 0 proti 

f. Členka Západočeské pobočky pí Jarmila Kadlecová uhradila nejspíše členský příspěvek ve 

výši 500,- Kč na centrální účet KCHK, variabilní symbol u platby nebyl uveden, platba 

bude vrácena zpět odesílateli. 

 

2. Revizní komise 

- Předsednictvu byla předána zpráva z RK „Výsledek revize za rok 2022“ 

- RK konstatovala, že účetnictví je vedeno průkazným způsobem, úplně a správně. 

Účetní doklady KCHK mají všechny zákonem předepsané náležitosti. Účetní zápisy 



jsou prováděny srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. 

Peněžní deník a pomocné knihy jsou vedeny v souladu se Zákonem o účetnictví 

č.563/1991 Sb. 

3. Výcvik 

a. Podmínky k nominaci do reprezentace na MS ISPU na rok 2023 

- Zůstávají stejné jako pro rok 2022 

- Hlasováno 6 pro, 0 proti, 1 zdržel 

b. Vyúčtování MS ISPU – doúčtováno a předáno ekonomce 

- Změny FCI mezinárodní zkušební řád IGP, týkající se úderů a ve vztahu k bonitačnímu 

řádu pro VK, u výkonnostní bonitace: zůstává beze změny 

- 7 pro, 0 proti 

c. Soustředění kníračů KCHK je stále v jednání, bude upřesněno 

- Z důvodů odřeknutí pořadatelství MR ve výkonu p.Šindelářem (12/2022) a poté i po 

snaze p. Solarové o možnou organizaci, která opět selhala z důvodu hřiště, je 

potřeba najít nového pořadatele pro tuto akci. 

- Zrušení na ČKS zajistí Staniová 

d. MR republiky v Agility 

- Dotace na MR v agility bude poskytnuta ve výši 2000,- na kategorii při minimální 

účasti 3 závodníků v dané kategorii 

- Hlasováno 7 pro, 0 proti 

e. Nabídnut nultý ročník MR v coursingu,  

- jednání s Coursing club CZ a organizátorem zajistí Staniová 

 

4. UPCH  

MK 

- Nic k projednání 

SK 

- Nic k projednání 

VK 

- Nic k projednání 

 

5. Různé 

a. JUDr. Benešová bude v roce 2023 nadále zastupovat KCHK v právních záležitostech 

b. Špatně zapisované bonitační kódy, ze 43 SK je zapsáno 12 bonitačních kódů chybně, 

především u výšky, 8x chybí zapsaná dysplazie na bonitační kartě! 

- Apelovat na bonitační komise aby prováděly při zapisování důkladné kontroly 

c. Byl podán návrh Ústecké pobočky na vyloučení člena z KCHK, P KCHK členovi pozastavuje 

činnost do vyřešení  

- Hlasováno 7 pro 0 proti 

- Vyrozumění členovi a pozvání na jednání předsednictva 11.3.2023 - zajistí Deverová 

d. Školení poradců chovu a rozšířené předsednictvo  

-  11.3.2023 Praha  

-     rozeslání pozvánek na pobočky zajistí Deverová 

 e. Konference KCHK 2023 



-  25.11.2023 Praha 

- pokyny k připomínkování normativů vypracovat do 28.2.2023 

- připomínky k normativům prostřednictvím poboček zaslat k rukám předsednictva  

nejpozději do 25.6.2023, na později zaslané nebude brán zřetel 

- P KCHK připomínky zpracuje a pošle zpět na pobočky do 31.8.2023 

- Návrhy kandidátů do předsednictva spolku předloží pobočné spolky písemnou 

formou spolu s písemným souhlasem kandidáta nejpozději do 25.10.2023 spolu 

s delegáty, které si pobočky zvolí nejméně 3 měsíce před datem konání konference 

f. Valná hromada ČMKU 18.3.2023 

     -       zvoleni delegáti per rollam (Suchá, Soukop, Staniová, náhradník Deverová) a zaslány             
            podněty k projednání 
 
g. Plénum ČKS 4.2.2023 

- byly zaslány podněty k projednání  

h. Odměny reprezentaci MS ISPU 2022 dle dokumentu Reprezentace a postupový žebříček 

- Příspěvek na ubytování a cestovné ve výši 1000,-  

- zajistí Dostálová, Soukop 

ch. Kniha povídek o kníračích MVDr.Zdeněk Procházka 

- zveřejnění inzerátu na knihu na webu KCHK a odpověď doc.Procházkovi zajistí 

Deverová 

 

Zapsala 

Martina Deverová 


