
Online jednání P KCHK 26.2.2021 

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

RK: Kotalová 

 

1. Kontrola zápisu: 

14.6. 2020 

5c – bod trvá 

5d – bod trvá 

 

6.9. 2020 

Registrace poboček – bod trvá 

Vedení účetnictví za sekci výcvik vést pod samostatnou zakázkou – účetnictví není vedeno v účetním 

programu, ale i tak je vykazována položka Výcvik v Pokladním deníku a výkazech pod zvláštní 

položkou a lze tak tedy sledovat jeho čerpání 

V.Staniová stále apeluje, aby se našel způsob, jak v sekci výcvik evidovat finance.  Mít tak možnost 

získávat a čerpat finance k tomuto účelu. 

29.11. 2020 

3a – splněno 

3c – splněno, vyvěšeno na www.kchk.cz 

5c – bude dále jednáno 

5d – splněno 

 

2. Hospodaření 

a. Zaslán přehled a výsledek hospodaření za rok 2020 

b. Výše odvodů za členy se nemění, zůstává 200,- VS 13 + číslo pobočky 

 

3. Revizní komise 

a. Dne 24.2. k rukám předsednictva zaslána zpráva z RK „Výsledek revize za rok 2020“   

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. 

 

http://www.kchk.cz/


5. ÚPCH 

MK 

P+S a černostříbřitý 

a.  Žádost pí Hlaváčkové o prodloužení chovnosti feny mk p+s Jagga Gymor nar. 28.1.2013, 

doloženo veterinárním potvrzením – schváleno na jedno zabřeznutí do věku 9 let per rollam 

20.2.2021 

Černý a bílý 

b. Kárné řízení s pí Šichnárkovou 

- Dle paragrafu 2 bod 2 Kárného řádu KCHK nelze kárné proviněná projednat uplyne-li od 

jeho spáchání 1 rok 

- Bylo rozhodnuto o vydání PP bez poznámky: jedinec není odchován podle zápisního řádu 

KCHK ČR 1927 

- Hlasováno: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

c. Žádost p.Koutného o proplacení DNA testů 

- Souhlas s proplacením – hlasováno: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

- Napsat oznámení p.Koutnému a vyžádat si od něj fakturu – zajistí Deverová, Dostálová 

SK – bez připomínek 

VK  

d. Žádost pí Blatoňové o prodloužení chovnosti feny vk černý Indiana z Bedýnky nar. 

26.11.2012, doloženo veterinárním potvrzením – schváleno na jedno zabřeznutí do věku 9 

let per rollam 3.1.2021 

e. Neplánované krytí Ing. Chladové – vzhledem k situaci ohledně koronavirové epidemie 

chovatelka nechce už dále čekat na možnost splnění všestranné zkoušky 1. stupně v páru (viz 

zápis ze dne 29.11.2020) a žádá o vystavení PP štěňatům z „I“ vrhu Beauty Booty. Na žádost 

chovatele budou rodokmeny vydány s poznámkou: jedinec není odchován podle zápisního 

řádu KCHK ČR 1927 

Hlasováno: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

6. Různé 

a. zaslat počty členské základny na ISPU i za rok 2019 do 31.3. – zajistí Deverová 

b. přesunutí OKV Praskolesy + bonitace z 5.12.2020 do nejbližšího možného termínu – výstava 

zrušena z důvodů epidemiologické situace a z ní vycházejících vládních nařízení 

c. Celostátní klubová výstava 17.4.2021 Kratochvíle – zažádat o přesunutí na 12.6.2021 zajistí 

Deverová 

d. Individuální bonitace MK a SK 

- zájemci o indviduální bonitaci se nahlásí p. Suché, dle počtů zájemců bude rozhodnuto o 

jejich zorganizování. 

- Bonitace muže být provedena i bez výstavy, která bude splněna dodatečně po uvolnění 

protiepidemických opatření. 



- Informace o zařazení do chovu MK a SK:  Zařazení do chovu bez splněné výstavy platí u 

psa na dvě krytí, u feny na 1 vrh – omezení se ruší  -  zařazení do chovu platí neomezeně 

do odvolání 

- Jedincům,  kteří již byli zbonitováni bez výstavy na - pes 2 krytí nebo  fena - 1 fvrh , se 

omezení ruší a splnění výstavy pořádané KCHK  platí po uvolnění protiepidemických 

patřeni - v rozsahu možnosti konání výstav. 

- Jedinci , kteří splní individuální bonitaci mohou působit v chovu a podmínku splnění 

výstavy pořádané KCHK  splní po uvolnění protiepidemických opatřeni- v rozsahu 

možnosti konání výstav. 

- Termín bude upřesněn po jejich uvolnění  

 hlasováno: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

f. Při hlasování/schvalování per rollam reagovat promptně 

g. Byli jsme osloveni ČMKU zda bychom dokázali prostřednictvím webináře nahradit hospitaci 

rozhodčího 

h. Oslovit poradce chovu zda mají zájem o online školení – zajistí Suchá 

i. Termín zaslání seznamů členské základny je do 15.3. 

j. Výstava ISPU se bude konat 3.7.2021 v Sarajevu 

7. výcvik 

a. Všechny akce jsou na webech, bude se postupovat podle aktuální epidemiologické situace 

b. MR stopařů bude pravděpodobně zrušeno nebo přeloženo 

c. ISPU – dle informace MS ISPU proběhne v Německu 28. – 31.10.2021 

d. Spuštěny web a propozice na MR ve výkonu kníračů v Ostravě 

e. Soustředění kníračů přeloženo z června na 21.-23. květen pokud situace dovolí 

f. Mezinárodní mistrovství seniorů 2021 – akce pro psovody nad 60 let v kategorii IGP1 a IGP3 

vše je zatím v přípravě. Rádi bychom doplnili a podpořili naše plemeno a závodníky na této 

akci. Kategorie IGP 3 a IGP 1 

g. Z důvodů opakovaného nenahlášení pořádání zkoušek z výkonu od poboček klubu hlavnímu 

výcvikáři a předsednictvu KCHK , požádáme ČKS o  zrušení zkoušek pobočkám, které tak opět 

neučiní. ČKS bude akceptovat rozhodnutí předsednictva klubu. Pokud již takto nenahlášená 

akce bude v kalendáři zkoušek, další již nebude tomuto žadateli umožněno.  

 

 

Zapsala M.Deverová 

 

 

 

 

 

 


