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ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE KCHČaN konané dne 

21.11.2015 v Loučni 
 

 

Členskou schůzi (dále jen ČS) zahájila prezidentka klubu paní Tvrzová v 13:15 hodin. 

Proběhla prezence formou prezenční listiny.  13 členů klubu s hlasovacím mandátem se 

účastnilo fyzicky, 30 členů s hlasovacím mandátem v zastoupení zmocněnců zmocněných 

plnou mocí zmocnitelů hlasovat na ČS.  Plné moci byly ověřeny výborem a zástupcem revizní 

komise KCHČaN.  Celkem 43 členů klubu s hlasovacím mandátem na ČS.  

 

1. Volba mandátové komise: Diana Šulcová, Blanka Saksová , Nikola Kozáková  

 

Počty hlasů při hlasování  

PRO PROTI ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 

39 0 4 

 

 

2. Volba návrhové komise: Lenka Veverková, Hana Pertlová, Jana Kučerová .  

 

Počty hlasů při hlasování  

PRO PROTI ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 

39 0 4 

 

 

3. Volba zapisovatele:  ČS zvolila jako zapisovatele paní Lenku Veverkovou.  

 

Počty hlasů při hlasování  

PRO PROTI ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 

39 0 4 

 

 

4.  Informace prezidentky klubu paní Aleny Tvrzové o možnosti přesunu plemene mexický 

naháč do klubu Chovatelů málopočetných plemen (KCHMPP) od 1.1.2016.  Vysvětlení 

podnětů členů, nepoměru nákladů na obě plemena v klubu. Členové KCHČaN podali písemné 

podněty pro přesun plemene mexický naháč, chtějí specializovaný klub pro plemeno čivava . 

Detaily viz evidované písemné podněty členů, které byly předloženy na ČS.  Na základě těchto, 

a dalších podnětů začal výbor jednat s ČMKU o možnosti přesunu plemene mexický naháč. 

Zajistil možnost přesunu plemene mexický naháč do KCHMPP a to na základě zachování 

stávajících chovatelských podmínek plemene mexický naháč. Celý postup byl konzultován 

s členy Revizní komise, tito jej jednomyslně schválili. Následně byl tento postup konzultován 

přímo se zástupci ČMKU.  

 

Vyjádření zástupců plemene mexický naháč.   Společná diskuze na téma nepoměru obou 

plemen, historie klubu, vysvětlení mj. nákladů, principu sponzoringu, organizačních problémů, 

chovatelské nekázně, chodu klubu samotného aj.  

 

 

Klub chovatelů čivav a naháčů, Vodičkova 791/41,  110 00  Praha 1 
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Hlasování o přechodu plemene mexický naháč z KCHČaN do KCHMPP od 1.1.2016. 

 

Počty hlasů při hlasování  

PRO PROTI ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 

40 0 2 

 

Přechod plemene mexický naháč z KCHČaN  do KCHMPP byl schválen. Od 1.1.2016 je 

plemeno mexický naháč zastřešováno plně KCHMPP. Agenda plemene mexický naháč 

bude KCHČaN  předána do KCHMPP do konce roku 2015.  

  

Po tomto hlasování odešli zástupci plemene mexický naháč (4 členové) z ČS.  

 

 

5. Projednání nových stanov  a úpravy názvu - stávající klub KCHČaN se mění na spolek 

KCHČ, z.s.  se všemi specifiky dle platného právního řádu.  Návrh nových stanov spolku byl 

diskutován, schválen stejně tak jako nový název KCHČ, z.s , dále byl schválen platný postup 

pro korektní proces změny z klubu na spolek.  Současně tímto musí dojít k úpravě  Kárného 

řádu, Etického kodexu a Zápisního řádu (všude je veden klub a ne spolek).  Nové stanovy,  

Kárný řád, Etický kodex a Zápisní řád musí schválit řádná členská schůze , která proběhne 

v 2016.  Kárný řád, Etický kodex přepracuje Lenka Veverková,  Zápisní řád Hana Pertlová, 

všechny dokumenty s termínem do 31.12.2015. Po přepracování budou všechny návrhy 

(Stanovy, Kárný řád, Etický kodex, Zápisní řád) zveřejněny na webových stránkách klubu 

k seznámení všem členům klubu.   

 

Počty hlasů při hlasování  

PRO PROTI ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 

39 0 0 

 

 

6. Řádný termín pro placení členských příspěvků vždy určuje výbor klubu. Pro zaplacení 

členského příspěvku na  rok 2016 je řádný termín do 31.12.2015. 

 

Počty hlasů při hlasování  

PRO PROTI ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 

39 0 0 

 

 

7.  Zrušení statusu rodinného příslušníka člena klubu.  Od 1.1.2016 je možné být již jen 

řádným plnohodnotným členem a to se všemi právy ale i povinnostmi.  

 

Počty hlasů při hlasování  

PRO PROTI ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 

39 0 0 

 

 

8. Zrušení povinnosti chovatele vést knihu krytí a odchovů na formulářích vydaných ČMKU.  

 

Počty hlasů při hlasování  

PRO PROTI ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 

39 0 0 
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9. Termíny klubových akcí pro 2016. 

 

16.4. Klubová výstava s titulem Klubový vítěz, Loučeň 

17.9. Klubová výstava bez titulu Klubový vítěz, Brno  

7.2. Popisný svod Brno (po ukončení posuzování v kruzích na MVP Duocacib)   

 

Počty hlasů při hlasování  

PRO PROTI ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 

39 0 0 

 

 

10. Ročenka bude vydána, ale bude posunuta s uzávěrkou do 03/2016. Členové klubu 

v Ročence mohou zdarma inzerovat své krycí psíky. Veškeré detaily jsou na stránkách klubu. 

 

Počty hlasů při hlasování  

PRO PROTI ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 

39 0 0 

 

 

11. HPCH H.Pertlová informovala o nedodání podkladů pro vrh plemene mexického 

naháče v platných termínech.   HPCH tento vrh dále prověřuje.  Chovatelka slíbila veškeré 

chybějící údaje obratem HPCH dodat.  O výsledku bude informován výbor a KRK.  

 

Počty hlasů při hlasování  

PRO PROTI ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 

39 0 0 

 

 

ČS ukončila prezidentka klubu, paní Tvrzová v 15:45.  

 

 

Zapsala:  Lenka Veverková dne 21.11.2015 

 

 
 

Podpisy členů Návrhové komise:  

 

 

 

..……………….. 

Lenka Veverková 

 

 

 

…..…………….. 

Hana Pertlová 

 

 

 

……..………….. 

Jana Kučerová 


