
Zápis 

Ze schůze výboru KCHČ, z.s. ze dne 1.2.2020, Brno 

 

Přítomni: 

Výbor: Plouharová, Kozáková, Šimková, Souček 

 
1/ Kontrola zápisu z 13.10.2019 – České Budějovice 
 

 Zhotovení razítek – Šampion mladých KCHČ, malé klubové razítko - Šimková 
– splněno /razítka předána p. Plouharové/ 

 Svod při MVP Praha 1.12.2019 zajištěn - Kozáková -splněno 
 Speciální výstava KCHČ při SV Brno 2021 – dohoda s Chihuahua Klubem ČR 

domluvena, na vědomí ČMKU a projevení předběžného zájmu o výstavu  – 
Kozáková - splněno 

 Dohoda výboru na založení datové schránky pro KCHČ – Kozáková – splněno 
 Virtuální adresa trvá – nejdříve nutné podat daně za 2019 – Kozáková 
 Poptána možnost svodu při DUO CACIB Brno 1.2.2020 – Kozáková - splněno 
 Doplnění zápisů z ČV a SV na web – Souček – splněno 
 Příprava KV Šimanda 6.6.2020 – propozice, připhlášky, dogoffice – 

Plouharová – splněno 
 

 
2/ Nové projednání žádosti p. Kurucz o doporučení Klubu na „Rozhodčí čekatel“. 
Vyplněné doporučení klubu neodpovídá stávajícím předpisům ČMKU „ŘÁD PRO 
JMENOVÁNÍ ROZHODČÍCH PRO POSUZOVÁNÍ EXTERIÉRU PSŮ“. Po konzultaci 
na ČMKU, bylo zjištěno, že  v současné době p. Kurucz nesplňuje dané podmínky pro 
„Rozhodčí čekatel“. Z tohoto důvodu Klub nemůže vydat toto doporučení. Výbor se 
bude tímto zabývat na podzim r. 2020, až p. Kurucz doloží splnění všech podmínek. 
Dále se výbor rozhodl, že bude dána možnost p. Kurucz účastnit se všech klubových 
akcí jako pomocník, pokud o to pořádá. 
 
3/ Členská schůze naplánována na 28.3.2020, od 13.00 hod., v Chvalská Tvrz, 
Praha 9 – pozvánky, zajištění místa - Kozáková, 
                         - rozeslání pozvánek – ½ Kozáková, ½ Plouharová 
 
4/  Popisný svod při MVP Praha – 11.4.2020, zajištění prostor+ rozhodčí– Kozáková 
 
5/ Kozáková předložila ke stávajícím podmínkám „Řád popisného svodu KCHČ“, 
odsouhlaseno, vejde v platnost od 1.3.2020 – dopracování Kozáková, web Souček 
 
6/ návrh pí Vandělíkové – Veterán Šampion KCHČ – schváleno, nastaveny podmínky 
– vejde v platnost od 1.1.2020 - zpracování Souček 
 
 
 



7/  TOP čivava, Klubový junior + Klubový šampion – výsledky zpracovány – seznámila 
Plouharová + objednání pohárů - Plouharová 
 
8/  Kozáková informovala o odročení soudu s pí Holubovou na 28.5.2020, na žádost 
právní zástupkyně žalobkyně 
 
9/  Kozáková + Souček – informovali výbor o zpracování účetnictví za rok 2019, daňové 
přiznání 2019 a další účetní náležitosti předá na FU Kozáková 
 
10/  Projednán návrh na změnu procesu svodu pí Veverkovou – Kozáková přednesla 
možnosti, nutno ještě doplnit informace od Chihuahua Klubu - Kozáková 
 
 
 
V Brně, dne 1.2.2020 
 
 
Zapsala Kozáková 
 
 

 
 

 


