
Jednání P KCHK 5.5.2019 - Praha 

Přítomni: Suchá, Deverová, Struska, Dostálová, Staniová, Glänznerová, Zaoralová 

Omluveni: Ing.Kaprálková 

Revizní komise: Ing.Kotalová 

Hosté: Mgr.Malý 

 

I. Kontrola zápisu 23.2.2019 

- I. kontrola zápisu 18.11.2018 

Bod 2 – přeregistrace hlavního spolku – bod trvá 

 

- II. Zpráva ekonoma 

IV. zpráva výcvikáře 

c.  - bod trvá 

f.  - bod trvá 

 

- VI. Různé 

a. – splněno 

e. – bod trvá 

f. – splněno 

g. – bod trvá 

 

- VII. Konference – bude dále jednáno 

 

II. Zpráva ekonoma 

a. Elektronicky zaslán přehled fin.prostředků 

b.  Všechny pobočky zaplatily odvody do hlavního výboru, počet členů 575 k 30.4.2019 

 Všechny závazky a pohledávky uhrazeny 

  Za výstavy vše v termínech odvedeno 

c. Odevzdáno ve lhůtě přiznání daně za KCHK na fin.úřad Plzeň 

d. Množí se dotazy z poboček, jak vyúčtovávat rozhodčí, testovače, figuranty atd… 

Veškeré informace o vyplácení a sazbě odměn lze najít na webu ČKS www.kynologie.cz, je 

zveřejněno i ve směrnicích ČMKU 

e. Vedoucím družstev (teamleaderům) MS ISPU za rok 2018 bude vyplacena odměna 2000,- Kč 

 

III. Výcvik  

a. Předsednictvo KCHK žádá pobočky, pokud pořádají zkoušky z výkonu, aby informovaly 

výcvikáře o termínu zkoušky jednou za ¼ roku. Termíny budou zveřejněny na www.kchk.cz 

v seznamu akcích. Zároveň předsednictvo upozorňuje, že u veškerých akcích pořádaných 

pobočkami je potřeba používat identifikační údaje pobočky včetně platného razítka. 

b. Žádost Olomoucké pobočky o informaci pí Šubové o pořádání MR v Agility 2019 – bylo 

zodpovězeno výcvikářem KCHK přímo žadateli 

- Není nutno při žádostech o pořadatelství MR v agility uvádět rok dopředu přesný termín akce 

c. MR stopařů 2019 Šternberk 

http://www.kynologie.cz/
http://www.kchk.cz/


- MR stopařů proběhlo, výsledky jsou zveřejněny na www.kchk.cz a na facebookových 

stránkách. 

- Akce nebyla dosud vyúčtována 

d. Výcvikářem byl předložen návrh na motivaci mládeže ke sportovním akcím. 

- Hlasováno o návrhu: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel 

- Zveřejnění www.kchk.cz zajistí Suchá, Deverová 

e. Pro účast na zkouškách a závodech nečlenů ZKO již není potřeba písemné potvrzení KCHK o 

členství v KCHK, postačí platná legitimace KCHK se známkou na rok 2019 a dopsaným 

datumem narození člena přímo do legitimace, v případě potřeby též adresou bydliště člena 

f. MS ISPU 2019 

- Budou sepsány smlouvy s teamleadery (vedoucími družstva) s výší odměny 2000,- Kč 

a smlouvy s jednotlivými reprezentanty KCHK ČR 

- vedoucí družstva MS stopařů bude pouze v případě 4 a více závodníků, v případě menšího 

počtu bude určen výcvikářem KCHK vedoucím družstva jeden ze závodníků 

 

IV. UPCH 

- Bez připomínek 

 

V. Různé 

a. Žádáme o předání veškerých dokumentů související s činností KCHK p.Škubalem pí Suché (viz 

Různé bod b. zápisu 23.2.2019) 

b. Žádáme pobočky o zaslání seznamu návrhů na ocenění členů KCKH, která budou předána na 

konferenci KCHK, do 30.6.2019 

c. Pí Kateřina Jendřejčíková splnila podmínky rozhodčího exterieru pro plemeno knírač a stala 

se národním rozhodčím, prozatím nebude přidána do seznamu rozhodčích specialistů, kteří 

mohou posuzovat bonitace 

 

VI. Konference 

- Termín konference sobota 30.11.2019 v 10:00, zotavovna Vězeňské služby ČR, Praha 

- Klíč k určování počtu delegátů je 1:20 k 31.3.2019 

Pokyny pro připomínkování normativů: 

- Připomínky k normativům budou akceptovány pouze od statutárního zástupce pobočky KCHK 

- Připomínky budou zapracovány do stávajících normativů a viditelně označeny, 

v požadovaném formátu pdf  

- Pokyny zasílejte do 30.6.2019 na email: prezidium.kchk@seznam.cz 

      Návrhy kandidátů do volených funkcí předsednictva: 

- Návrhy kandidátů zasílejte do 30.6. na email: prezidium.kchk@seznam.cz 

Seznam delegátů na konferenci: 

- Seznam delegátů a náhradníků zašlete do 30.10.2019 na email: prezidium.kchk@seznam.cz 

      Předběžné návrhy z předsednictva KCHK: 

- SK+VK : povinné vyšetření na DNA DCM u jednoho z páru s výsledkem: negativní 

- MK: zrušení omezení počtu 3 vrhů u vrhů s výskytem jinobarevných jedinců   

http://www.kchk.cz/
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- MK+SK: zrušení střelby u bonitace 

- MK: povinné vyšetření na DNA PRA-B u jednoho z páru s výsledkem: negativní 

 

Příští jednání předsednictva KCHK: neděle 15.9.2019 

 

Zapsala: Martina Deverová 

Zápis ověřila: Miroslava Suchá 

 

  


