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ZÁPIS 
z členské schůze KCHČ konané  

ve Vílanci (u Jihlavy) dne 3.7.2021 
 

PROGRAM ČS: 

 

 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti 

 2. Volba předsedajícího ČS, zapisovatele, sčitatelů hlasů 

 3. Schválení programu ČS 

 4. Zpráva prezidentky Klubu 

 5. Zpráva jednatelky Klubu  

 6. Zpráva hlavní poradkyně chovu 

 7. Zpráva o stavu financí Klubu 

 8. Zpráva předsedkyně kontrolní komise Klubu 

 9. Návrh a představení kandidátů do výboru Klubu, volba do výboru Klubu 

10. Vyhodnocení a předání pohárů TOP ČIVAVA a Kluboví šampioni KCHČ 

11. Diskuse 

12. Závěr, schválení usnesení 

 

Ad 1) Schůzi zahájila prezidentka Klubu paní Plouharová ve 13:20 h. Na ČS byli přítomni členové  

Klubu s 34 hlasovacími mandáty (z toho 17 prostřednictvím plných mocí). 

 

Ad 2) ČS zvolila za předsedající Reginu Plouharovou (34 hlasů pro), za zapisovatele Romana 

Součka (34 pro), za sčitatele hlasů Jekatěrinu Baranovou (34 pro) a Barboru Nedorostovou (34 

pro). 

 

Ad3) Předsedající přednesla navrhovaný program a zeptala se, zdali má někdo k programu 

doplňující návrhy, či připomínky. Program byl bez změny schválen (34 pro) 

 

Ad4) Prezidentka Klubu Regina Plouharová ve své zprávě přivítala přítomné členy a vysvětlila, 

že nebylo jednoduché najít vhodný termín pro konání členské schůze vzhledem ke covidové 

situaci a měnícím se vládním opatřením, proto výbor přijal první volný termín, tedy 3.7.2021. 

 

Výbor se od poslední členské schůze v červnu 2020 sešel 5x kde řešil běžnou agendu chodu 

klubu, chovu, výstav, ale také prohřešky členů a stížnosti na členy klubu. Prezidentka obecně 

vysvětlila čeho se stížnosti týkaly a také sdělila, že klub, potažmo výbor nemůže do sporů mezi 

prodávajícím štěněte (člen klubu) a kupujícím zasahovat. Připomněla, že vždy je dobré si 

s kupujícím vše dohodnout předem a písemně a že jednání členů vůči kupujícím a majitelům 

štěňat dělá dobré jméno nejenom členům klubu ale i klubu samotnému. 

 

Dále prezidentka zmínila vyjednání úpravy chovných podmínek s Chihuahua klubem ČR pro 

tento rok, kdy může být uchovněn jedinec bez absolvování výstavy s tím, že tato výjimka platí 

jen pro tento rok a její platnost vyprší 31.12.2021. 

Mezi členskými schůzemi se uskutečnily 4 popisné svody ( v Praze v hotelu Hektor – kde 

bylo přihlášeno 44 jedinců, ve Vílanci kde bylo přihlášeno 50 jedinců, v Mladé Boleslavi kde 

bylo přihlášeno 68 jedinců a v Brně kde bylo přihlášeno 25 jedinců). Podotkla že v rozmezí 10 

měsíců uspořádaní 4 svodů se 187 přihlášenými + dalšími odloženými svody je toto dostačující 

počet svodů za toto období. 

 

I přes velmi nepříznivou situaci se v loňském roce podařily uspořádat 2 klubové výstavy. Hlavně 

díky tomu, že byly uspořádány v jednom víkendu. 
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V sobotu 19.9.2020 ve Vílanci posuzoval pan Adam Ostrowski z Polska a bylo přihlášeno 106 

jedinců. V neděli 20.9.2020 posuzovala paní Olga Dolejšová a bylo přihlášeno 93 jedinců. 

 

Prezidentka dále zhodnotila letošní zatím 2 klubové výstavy z Řásné. Kdy vyslovila lítost nad 

malým počtem přihlášených, co velmi mrzelo i samotné rozhodčí paní Hradskou a pana Šustera. 

Výstavy se povedly a vystavovatelé se po delší době dočkali posudků a ústního hodnocení 

každého pejska v kruhu. Rozhodčí dokázali vypíchnou přednosti u každého pejska a příjemnou 

neurážející formou lehce upozornit na jeho nedostatky. Prezidentka na dálku poděkovala 

rozhodčím, protože výstavy nám posoudili bez odměny za posuzování, jen za ubytování a stravu, 

kdy na cestu si od nás vzali jen 50€ na naftu a dálniční známku. 

 

Prezidentka připomněla, že v letošním roce nás ještě čeká výstava a svod v Mladé Boleslavi 

24.7.2021.  

1.7. bylo také spuštěno přihlašování na Mimořádnou speciální výstavu čivav při WDS. K této 

příležitosti také výbor schválil speciální podmínky pro přiznání klubových titulů, kdy za získané 

CAJCe, CACe a V1 ve třídě veteránů na všech třech výstavách ( WDS, Brněnka a Mimořádná 

SV čivav) bude jedinci udělen titul Klubový Junior Šampion, 

Klubový Šampion a Klubový Veterán Šampion). 

 

Výbor momentálně připravuje plán výstav pro příští rok. 

 

Prezidentka dále informovala, že 23.6.2021 přišla k připomínkování změna zápisního řádu 

ČMKU 

 

Návrh na úpravu Zápisního řádu ČMKU k připomínkování (P ČMKU z 16.6.2021) Článek I, 

bod 1b) Nyní platné znění: Maximální počet vrhů u chovné feny je jeden v kalendářním roce, a 

to včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně (i mrtvé); výjimku může ze zdravotních 

důvodů na základě doporučení veterináře povolit chovatelský klub. 

Návrh: Maximální počet vrhů u chovné feny jsou 3 za období 24 měsíců, a to včetně vrhů, 

kdy fena porodí pouze jedno štěně (i mrtvé); ideální počet je jeden vrh ročně. 

Prezidentka sdělila, že výbor s touto změnou nesouhlasí a připomínka byla odeslána na ČMKU. 

 

Závěrem prezidentka zhodnotila práci chovatelů našeho klubu. Poděkovala chovatelům za jejich 

velmi dobrou práci, která se odráží na odchovaných jedincích. Kvalita odchovaných jedinců 

stále roste. Poprosila chovatele, aby se drželi tohoto správného směru a aby nepodléhali, 

módním trendům barev a podobně. Základem je vždy zdravá čivava odpovídající standardu. 

 

 

Ad 5) Jednatelka Petra Kurucz sdělila, že s ohledem na uplynulý rok po boku covidové situace 

v naší zemi i celém světě se výbor spolku od poslední Členské schůze v červnu 2020 sešel 

celkem 5x prezenčně (operativní záležitosti řešeny online v průběhu roku)  

 

Dále sdělila, že právní zástupkyně paní doktorka Deverová vypověděla smlouvu o právním 

zastoupení po minulé členské schůzi, poté byl odsouhlasen výborem Spolku a pověřen na základě 

plné moci ze dne 19.8.2020 jako právní zástupce pan doktor Radek Spurný.  

 

Případ pí Holubová – dne 6.5.2021 proběhl odvolací soud u Vrchního soudu v Praze, a tento soud 

potvrdil rozhodnutí Městského soudu I. stupně v Praze s tím, že vyloučení navrhovatelky bylo 

věcně správné a odvolání zamítl. Pí Holubová má možnost se do 2 měsíců od doručení 

rozhodnutí odvolat k Nejvyššímu soudu. Spolku vznikly v souvislosti s tímto případem náklady 

3.388Kč, která jsou dány změnou právníka = úkon převzetí věci, a tyto náklady nám soud 

nepřiznal. 
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Jednatelka dále sdělila, že pan Souček, ekonom spolku odstoupil z členství ve výboru Spolku ke 

dni 30.12.2020 s dvouměsíční zákonnou lhůtou, poté s ním byla uzavřena dohoda o dobrovolné a 

bezúplatné spolupráci do té doby, než bude jmenován nový člen do výboru Spolku na pozici 

ekonoma. „Za to bych chtěla panu Součku poděkovat.“  

 

V uplynulém roce výbor Spolku obdržel výzvu od Policie ČR ke sdělení informací ohledně 

jednání pana R. Pokory- zda nepoptával od chovatelů zakoupení čivavy. 

 

Ad 6) Hlavní poradkyně chovu ve své zprávě sdělila, že v loňském roce se narodilo 1.301 štěňat, 

z toho 591 v našem klubu. Dále bylo přeregistrováno na PK 83 jedinců.  

- V našem klubu bylo evidováno v loňském roce 174 vrhů 

- Importováno bylo 19 jedinců 

- V rámci popisného svodu nebylo uchovněno jen několik jedinců, kteří výrazně neodpovídali 

standardu plemene 

- Dále upozornila na nedostatky ve vyplňování dokumentů kde v mnoha případech stále chybí 

datum, podpis, mnohokrát i barva nebo délka srsti. Vše je před odesláním důležité ještě jednou 

překontrolovat. 

 

Ad 7) Ekonom Klubu seznámil ČS s hospodařením 

 

Stav financí 1.1.2020 31.12.2020 

Pokladna 11 730 7 879 

Běžný účet 184 151 241 411 

Spořicí účet 252 371 253 183 

CELKEM 448 252 502 473 

  + 54 221 

 

Příjmy činily 341 294 Kč, výdaje 287 073 Kč 

Aktuálně je stav financí k 1.7.2021 v celkové výši 606. 749 Kč 

 

Kontrolní komise provedla kontrolu 1. pololetí dne 26.7.2020 a 2. pololetí dne 25.4.2021 

Pan Souček sdělil, že po minulé členské schůzi ukončila spolupráci s Klubem také účetní, paní 

Dařílková. Následně pan Souček našel a po schválení Výborem zasmluvnil spolupráci s paní 

Labounkovou, které má s účetnictvím spolků zkušenosti. Paní Labounková zpracovala a uzavřela 

účetnictví za rok 2020 a připravila roční uzávěrku a podání daňového přiznání. 

Pan Souček potvrdil sdělení o financích ohledně soudního sporu Holubová vs. KCHČ, které 

přednesla jednatelka Klubu.  

Dále uvedl, že Výbor schválil navýšení balíčku služeb správy webu u Webnode pro zajištění 

dostatečného datového přenosu. Nyní jsou služby v úrovni STANDARD zaplacené do 27.4.2026 

a doména je zaplacena do 9.12.2025.    

 

Závěrem poděkoval Výboru za spolupráci a sdělil, že je připravený svou agendu řádně předat 

nově zvolenému členovi výboru.  

 

Ad 8) Předsedkyně kontrolní komise p. Kučerová a členka Kontrolní komise Hana Pertlová se ČS 

nezúčastnily. Zprávu p. Kučerová zaslala jednatelce klubu a ta za ní zprávu přečetla. 

 

Za rok 2020 byly provedeny 2 kontroly účetnictví: 

26. 7. 2020 za první pololetí a  25.4.2021 za druhé pololetí vzhledem ke stávající 

epidemiologické situace. Obě kontroly potvrdili, že účetní transakce KCHČ z.s. byly shledány 

bez závad. Zůstatek pokladny odpovídal zůstatku v pokladní knize. Kontrolou pokladní knihy, 

bankovních výpisů, cestovních příkazů, stavu pokladny a zůstatku na účtu vedeného u Equa 

Bank, dále na vytvořených a zaúčtovaných oprávněných položkách, na základě informací, nebyly 



 4 

shledány žádné nedostatky a vše odpovídalo skutečnému doloženému stavu. O výsledku kontroly 

byl informován výbor KCHČ z. s. a třetí členka KK, která nebyla přítomna. Kontrole byl 

přítomen ekonom klubu p. R. Souček a členky KK Z. Kučerová a H. Pertlová. 

 

O výsledku kontrol byl informován písemnou formou jak výbor KCHČ z. s., tak i třetí členka KK 

p. Blanka Saksová. 

 

V době od poslední členské schůze konané 20.6.2020 kontrolní komise KCHČ z.s. nebyla 

pověřena žádným řešením porušení zápisního řádu, či stanov KCHČ. Nápravu porušení zápisního 

řádu členy KCHČ z.s. ve třech případech zajistil výbor klubu sám a kontrolní komisi dal toto na 

vědomí i s návrhem na případné sankce. Ve všech třech případech byl porušen zápisní řád KCHČ 

z.s. a navrhované sankce za porušení byly oprávněné. 

 

Ještě bychom uvedli, že jsme na jaře r. 2021 na žádost výboru KCHČ z.s. prošetřovali údaje 

kolem zahraničního krytí v CHS Chilarious. Veškeré doklady k uskutečněným vrhům i za minulé 

roky, které majitelka této CHS dodala, byly úplné a v souladu se zápisním řádem KCHČ. z.s., 

včetně smluv s majitelkou i držitelkou psa. V šetření tohoto případu KK neshledala žádné 

pochybení.  

 

Mimo program se se zprávou o členské základně přihlásila viceprezidentka. Její vystoupení bylo 

schváleno ČS 34 hlasy.  

Viceprezidentka sdělila, že ke konci roku 2020 měl klub celkem 152 členů. K dnešnímu dní má 

klub aktuálně 165 členů , 1 žadatel nebyl schválen. 

 

Ad 9) Představení kandidátů do Výboru Klubu – 1 kandidát na 1 místo ve výboru. 

 Paní Blanka Saksová, před volbou do výboru odstoupila s funkce v Kontrolní komisy.  

Následně bylo přistoupeno k volbě do výboru  

 

Kandidát Počet hlasů Výsledek volby 

Saksová 34 Zvolena 

   

 

Sčítání provedly Nedorostová, Baranová, Špátová  Z revizní komise byla přítomna pouze p. 

Saksová, která před volbou odstoupila z revizní komise a rovněž jako kandidát nemohla dohlížet 

na sčítání hlasů. Členskou schůzí byla 34 hlasy zvolena na místo dohlížející p. Špátová 

 

Ad 9b) Představení kandidátů do Kontrolní komise Klubu – 1 kandidáti na 1 místo 

K volbě do Kontrolní komise bylo přistoupeno vzhledem k tomu, že během ČS z ní odstoupila 

Blanka Saksová. Na uvolněné místo v Kontrolní komisy se jako kandidát přihlásila Jekatěrina 

Baranová 

 

Kandidát Počet hlasů Výsledek volby 

Baranová  34 Zvolena 

   

 

Vzhledem k tomu, že byla volena p. Baranová, nemohla sčítat hlasy. Proto byla 34 hlasy Členské 

schůze zvolena na místo sčítání hlasů p. Kundrtová. Sčítání provedly p. Nedorostová, p. 

Kundrtová, za dozoru .p. Špátové. 

 

Ad 10) Předání pohárů:  

Předsedající předala poháry majitelům Klubových šampiónů a majitelům TOP Čivava 
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Ad 12) V diskusi si vzala slovo nejprve paní Plouharová a vyzvala členy k zaslání nápadů, návrhů 

toho, co by mohl pro členy a chovatele klub (výbor klubu) zajistit. Např. vzdělávací semináře, 

laboratoře týkající se chovu, či zdraví psů. V následují diskusi k tématu přidali další diskutující s 

několika možnostmi a myšlenkami. Jeden z nich byl uspořádat seminář s tématem handlingu a 

možností trénovat a socializovat mladé psy. 

Dále byl vznesen dotaz na výši výstavních poplatků pro štěňata na klubových výstavách, s tím, že 

by měly být nižší, což by také mohlo přilákat nové a začínající vystavovatele. 

 

 

Ad 13) Závěr a schválení usnesení ČS 

Zapisovatel přečetl ČS usnesení, které ČS jednomyslně schválila. Paní. Plouharová ukončila ČS 

v 15:30 hod. 

 

Dne: 4.7. 2021 

                                                                                                                    

  Zapsal: 

 

 

Roman Souček 

 

Předsedající ČS: 

 

 

 

            Regina Plouharová 

 

 

 

 

Barbora Nedorostová     Jekatěrina Baranová 

 

 

 

                


