
Výborová schůze 1.6.2013, Havlíčkův Brod 

Program: 1. Dodržování svazových předpisů a předpisů KKH 

                  2. Stížnost a návrh kárného řízení na jednání jednatelky klubu KKH Evy Černé 

                  3. Členství Pavly Bednářové 

                  4. Zřízení Komise pro dohled nad Welfare  

                  5. Plná moc pro odpovědného pořadatele 

                  6. Podmínky pro zkoušky rozhodčích 

                  7. Mistrovství České republiky 2013 

                  8. Zřízení organizačného výboru pro ME 2013 

                  9. Finanční rozpočet ME  

                 10. Diskuze 

                  11. Závěr 

Program schůze odsouhlasený jednohlasně 

1. Dodržování svazových předpisů a předpisů KKH 

Eva Černá upozornila na různá porušení předpisů KKH, výbor však žádné porušení neshledal. 

Firma Asan po jednání s jednatelkou Evou Černou na příští rok zvažuje, že se nebude hromadná 

smlouva s Klubem ČSCH-KKH a bude mu jednatelka zasílat informace o schválených propozicích 

závodů a on si vybere, které závody bude sponzorovat. 

Eva žádá o proplacení cestovní náhrady na závodech v Chotěboři, kde dělala rozhodčí na běhu, ve 

kterém nezávodila. Byla požádána o doložení km – Výkaz cestovních náhrad. Organizátor Lada Šípová 

Krejčová po obdržení dokladů cestovní náhrady proplatí. 

2. Stížnost a návrh kárného řízení na jednání jednatelky klubu KKH Evy Černé 

Václava Křepelková navrhuje kárné řízení z důvodů: 

1. Porušení povinností a práv jednatele klubu – svolala schůzi rozhodčích na 2.6.2013 ber 

vědomí výboru klubu. Člen ČSCH má jednat v zájmu svazu, ne sám pro sebe.  

2. Ochranná známka klubu – porušení zákona o autorských právech, přímý rozpor se zájmem 

klubu, který na členské schůzi 10.2.2013 odsouhlasil prodej klubových předmětů v rámci 

klubu. 

3. Paragraf 7 odst. 6 Kárného řádu ČSCH - usilovat o: rozvracení klubu na frakce, rozesílání 

zostuzujících dopisů všem dospělým členům klubu, opakovaná a závažná činnost – vzájemné 

vztahy ve výboru i v klubu nemohou řešeny tímto způsobem 

Navrhuje na pozastavení funkce jednatele a kárné řízení proti jednatelce. 



Jindřich Šíp navrhuje pouze ve výboru odvolání z funkce jednatelky klubu a nezahajovat kárné řízení. 

Václava Křepelková navrhuje kárné řízení pro opakované porušení svazových předpisů. Je ochotna 

tento návrh stáhnout, když Eva Černá slíbí, že nebude v žádných z vytýkaných aktivit pokračovat. 

Eva Černá slibuje, že již nebude jednat bez pověření výboru klubu, nebude jednat v rozporu se zájmy 

klubu a šířit předměty s logem klubu nebo názvem klubu bez pověření výboru klubu, nebude veřejně 

osočovat členy klubu a případné své osobní výhrady k jejich činnosti bude řešit s nimi přátelskou 

cestou. Bude vždy veřejně podporovat usnesení výboru klubu. 

Ano, Eva Černá slibuje. 

Návrh Jindřicha Šípa přijat: 5x ano 

Uvolněna Eva Černá z funkce jednatelky, Na funkci je navržena Václava Křepelková, která s převzetím 

funkce souhlasí. Eva Černá předá funkci jednatelky do 14-ti dnů, nutné písemný doklad převzetí 

dokumentace. Je nutné zřídit schránku jednatel na webu. Je nutno změnit podpisový vzor – banka, 

ÚV CSCH.  

Návrh byl přijat: 5x  ano 

3. Členství Pavly Bednářové 

Výbor bere na vědomí přestup Pavly Bednářové z jedné do druhé ZO, s tím, že má platné členské 

známky 2012, 2013 a tím nedošlo k přerušení členství v klubu. 

Návrh přijat: 5x ano 

4. Zřízení Komise pro dohled nad Welfare  

Výbor je přesvědčen, že by se měla zřídit komise pro dohled nad welfare (dobré péče) králíků. Výbor 

pověřuje Václavu Křepelkovou k zřízení komise a její složení předložit na výborové schůzi ke 

schválení. 

Návrh 5x ano 

5. Plná moc pro odpovědného pořadatele 

Jednatel je pověřen vytvořit listinu Plná moc k zastupování klubu k pořádání daných závodů pro 

odpovědného pořadatele závodů. Jednatel na základě žádosti budoucího odpovědného pořadatele 

dá tomuto pořadateli Plnou moc. V rámci této pověřovací listiny budou odpovědní pořadatelé 

instruováni, jak udělat propozice závodů a řádně vyplnit všechny náležité dokumenty. 

Návrh 5x ano 

6.  Mistrovství České republiky 2013 

Je potřeba 2 měsíce dopředu propozice, nelze v zastupitelnosti ME. Posunout termín raději nebude. 

7. Podmínky pro zkoušky rozhodčích 



Je stanovena zkušební komise, která zpracuje zkušební otázky dle vzoru Michaely Znamínkové. 

Koncept zkoušky 1x ročně, celkem 3 pokusy. Cca půl roku po schůzi rozhodčích. Zkoušky musí být při 

závodech. Zkoušky ze tří bodů: písemný test z 20 libovolně kombinovaných otázek. Otázky musí být 

adeptovi zasílány (50 otázek) 1 měsíc před zkouškami. Musí 15 otázek správně, aby prošel. Ústní 3 

otázky, 1 obecná (anatomie, vybavení, registrace), 2 ze soutěžního řádu. Praktická část: pod 

dohledem komise bude pískat 4 disciplíny. Komise na konci závodů zhodnotí posuzování. Smí udělat 

maximálně 3 malé chyby, hrubou chybu žádnou. Pokud adept zkoušku nesloží, má ještě 2 pokusy, 

(další pokus vždy za rok). 

Do 1 měsíce stanovíme závody, na kterých se bude zkoušet (navržen termín 21.7.2013, Chotěboř). 

Doplnit zkušební komisi na 5 členů. Doplnit Reného Stupku a Jindřicha Šípa. 

ANo 5x   

8. Zřízení organizačního výboru ME 

Organizační výbor 3. ME v HB 
Předseda organizačního výboru: Lada Šípová-Krejčová 
Pokladník: Markéta Kuncková 
Sponzoring: Hilda Nováková 
Korespondence: Lada Šípová-Krejčová, Václava Křepelková, Hilda Nováková 
Moderátor: Václava Křepelková, Hilda Nováková  
Styk s médii: Jindřich Šíp  
Multimediální zázemí: Jan Völfel  
Technické zázemí: Jan Mareš  
Veterinární dozor: dle podmínek Veterinární Správy 
 

9.Finanční rozpočet ME, odsouhlasen návrh, že finančním rozpočtem se bude zabývat Organizační 

výbor ME.  

Závěr schůze, rozloučení s účastníky. 

Zápis provedla 1.6.2013 Lada Šípová-Krejčová       


