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ZÁPIS 
z členské schůze KCHČaN konané  

ve Vílanci u Jihlavy 14.03.2015 
 

 
      Schůzi zahájila prezidentka klubu paní Tvrzová v 13:40 h .                   Počet hlasů při hlasování  
ČS se zúčastnilo 21 členů KCHČaN s hlasovacím mandátem. 

 
1. Volba návrhové komise: 
 
    -  ČS zvolila návrhovou komisi ve složení: Daněk, Rezková, Vokálková 

21 0 0 
 
2. Volba mandátové komise: 
 
    -  ČS zvolila mandátovou komisi ve složení: Breilová, Capková, Hadrabová  

21 0 0 
 
3. Volba zapisovatele  
 
    - ČS zvolila jako zapisovatele p.Daňka                                                       

21 0 0 
 
4. Informace prezidentky klubu pí. Tvrzové: 
 

- prezidentka klubu informovala ČS  o popisných svodech a klubových výstavách za r. 2014 
- informovala ČS o soutěži Top čivava 
- informovala o přípravě ročenky, bylo odhlasováno, že i nadále bude vycházet v tištěné podobě                       

21 0 0 
     - informovala o možnosti nechat zapsat do rodokmenu štěněte poznámku „NESTANDARD“ 
       v případě, že se jedná o nechovného jedince. Toto je možné nechat vyznačit i po čase.  
 
Postup je   následující: 
      -  při odeslání přihlášky k vrhu již čipovaných štěňat na ČMKU je možné u daného jedince         
      v přihlášce vrhu vepsat „Nestandard“ . ČMKU následně pro takto chovatelem označené štěně   
      vystaví  PP se zápisem „NESTANDARD“.  

 - u staršího jedince u kterého z jakéhokoliv důvodu chovatel nechce, aby byl použit na výstavy a 
do chovu (nekorektní přezubení, velikost aj.) lze PP tohoto jedince zaslat HPCH.  HPCH razítkem 
„NEVHODNÝ NA CHOV A VÝSTAVY“ takto PP daného jedince označí. Jedinec s takto 
označeným PP nemůže již být  uchovněn ani vystavován.  Tento proces je nevratný (jednou 
označený jedinec jako NESTANDARD či později NEVHODNÝ NA CHOV A VÝSTAVY 
zůstane navždy). Je tedy na chovateli, aby zvážil zda jedince takto označit nebo vyčkat jak se 
jedinec vyvine. Na druhou stranu nás, chovatele toto označení chrání před těmi majiteli, kteří si 
koupí jedince pouze na mazlíčka a následně jsou schopni žádat o uchovnění či jedince vystavovat. 
Tímto opatřením mazlíčci zůstanou mazlíčky tak, jak byli prodáni dle kupní smlouvy. Evidenci 
takto označených jedinců povede HPCH. 
      

    - informovala o připravovaných 5 popisných svodech na rok 2015 a klubových výstavách v r.  
      2015,a to 9.5. v Hlučíně – rozhodčí P.Tartaro (Itálie), 4.7. v Lanškrouně – rozhodčí I.Beradze    
     (ČR) a 3.10. v Mladé  Boleslavi – rozhodčí D.Reece a S.Rooney (Velká Británie).  

PRO PROTI Zdržel se 
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5. Zpráva jednatele Ing. Veselého 
    - informoval, že po opakovaných urgencích se podařilo konečně získat kompletní účetnictví klubu 
      od roku 2006 od pana Vintra  
    - informoval, že na základě usnesení ČS byl podán podnět orgánům činným v trestním řízení na p.  
      Vintra ve věci týkající se nesrovnalostí při výběru částky ve výši 14 000 Kč z klubového účtu. 
      PČR případ odložila s tím, že se p. Vintrovi nepodařilo prokázat úmysl, ale že došlo k porušení 
      vnitřních předpisů klubu 
   - do KCHČaN se hlásí noví členové, ale některé z těchto zájemců o vstup do našeho klubu 
      nepředchází příliš dobrá pověst a z tohoto důvodu do klubu nebyli přijati. 
   - poplatky za servisní služby pro nečleny klubu byly výborem stanoveny na 2 500 Kč / vrh 
 
6. Zpráva HPCH pí Pertlové: 
     - v r. 2014 se v ČR narodilo 1229 čivav, z toho v našem klubu 464 (233 P, 231 F), z toho bylo 18 
        úhynů 
     - celkem bylo vypsáno v našem klubu 154 vrhů, 16 importů (8 P, 8 F), přeregistrováno bylo 6  
        jedinců (4 P, 2 F) 
     - klub uspořádal 5 svodů (3 x v Brně, 2 x v Praze) 
     - kvalita chovu se výrazně zlepšila, jak v typu, tak v uzavření fontanel 
     - plánované svody na r. 2015: 3.5. Praha, 28.6. Brno, 30.8. M. Boleslav, 31.10. Praha. 
     - v květnu 2014 proběhla kontrola 2 vrhů u nečlena klubu p. Kamenického – bez závad 
     - v minulém období se ve 3 CHS narodilo 7 štěňat od jedné matky, z toho 1 x byly provedeny testy  
       DNA – ve všech případech nebylo shledáno závad 
     - v letošním roce do našeho klubu  přibyli 3 chovatelé, kteří budou chovat pod naším klubem 
     - HPCH vyslovila požadavek, aby jí členové obou klubů písemně sdělili, pod jakým klubem 
       chovají 
      - byly uděleny 2 pokuty za porušení zápisního řádu 
      - bylo upozorněno, že v jiných klubech se mj. platí pokuty i za jednodenní zpoždění nahlášení 
        vrhu 
      - vzhledem k tomu, že tč. jsou poslední 2 chovatelé, kteří tetují štěňata, bylo odhlasováno, že 
        s účinností od 15.03.2015 budou všechna štěňata i z důvodu humánního pouze čipována 

21 0 0 
     - u jedinců s chybějícím čipem bude nutno provést testy DNA  
 
7. Informace hospodářky klubu pí. Kozákové: 
     - stav pokladny k 31.12.2014 byl 17 749 Kč, běžného účtu 312 580,70 Kč 
     - celkové příjmy za r. 2014 dosáhly 353 790 Kč, z toho členské příspěvky 90 700 Kč, klubová 
        výstava 102 122 Kč, dotace z ČMKU (PP) 75 000 Kč, krycí listy 41 110 Kč, popisný svod  
        30 000 Kč, sponzorství, pokuty, ostatní 14 860 Kč 
     - celkové výdaje za r. 2014 dosáhly 157 580 Kč, z toho cestovní příkazy 50 100 Kč, poštovné  
        9 250 Kč, pronájmy 11 000 Kč, poháry 22 500 Kč, kancel. potřeby 5 320 Kč, rozhodčí 17 300  
        Kč, tisk ročenky 13 300 Kč, ostatní (občerstvení, vet.dozor, web.hosting, bank.popl.) 28 810 Kč 
 
8. Zpráva KRK pí Veverkové 
    - informovala o kontrolní činnosti za min.období (nebylo nutné řešit žádné přestupky) 
    - o proběhlých kontrolách účetnictví klubu (viz zápis o kontrole účetnictví z 2014) 
    - o detailní kontrole rozpočtů výstav 
    - o zajišťování sponzoringu  
    - o mediálním partnerství s nakladatelstvím Pes přítel člověka 
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9. Předání titulů Klubový šampión 
   - byl předán 8 zvířatům 
 
 
9. Diskuze: 

- byl vysloven požadavek, aby naháči byli uváděni v klubových statistikách 
- byla podána inf., že na výstavách ČMKU zakázala podávat zvířatům v kruhu pamlsky, kluby  
  Protestují. Klub zašle prostřednictvím jednatele Klubu nesouhlas klubu s novým zněním   
výstavního řádu (Klub je proti zákazu pamlsků ve výstavním kruhu).  

    - poplatek na popisný svod pro člena ve výši 300 Kč za jedince je nutno zaplatit do uzávěrky!! 
      Po tomto termínu chovatel platí dvojnásobek, tj. 600 Kč. 

- na popisných svodech  bude vydávat HPCH pořadové číslo 
 

ČS  ukončila pí Tvrzová v 14:35 
 
16.03.2015 
                                                                                                                     Zapsal: Ing. Otto Daněk  


