
Zápis z výborové schůze 

datum: 19.10. 2017 

 

Přítomni: Lada Šípová Krejčová, Jindřich Šíp, Nikol Šváchová, Eva Beránková, Miroslava 

Davidová 

Omluveni: Petra Molkupová, Jan Völfel 

 

Program: 

1. Kvalifikace ME 

2. Web 

3. Mistrovství ČR 

4. Kalendáře 

5. Tréninková střediska 

6. Zkušební komise rozhodčích 

7. Změny soutěžního řádu 

8. Certifikáty 

9. Různé 

 

Kvalifikace ME: 

• Automatická kvalifikace pro mistry Evropy v roce 2016 a pro mistry České republiky  

v roce 2017 

• Od 19.10. 2017 se jako kvalifikační závody budou počítat všechny závody konané na 

koberci, pokud bude závodní dráha o minimální velikosti 10x20m a budou vypsány 

všechny závodní disciplíny, na kterých se bude startovat na ME 2018 

• Pro kvalifikaci budou králíci sbírat body za prvním 10 míst (první místo 10b, desáté 

místo 1b) 

• Určí se pořadník závodník dvojic a podle vypsaného počtu reprezentantů 

v propozicích závodu budou závodníci oslovováni. 

• Podmínky kvalifikace zveřejní na webu Nikol Šváchová do 1.11.2017 

 

Schváleno jednohlasně 

 

 

 

 

 



Web – nákup nového programu pro evidenci závodníků, závodů a rodokmenů sportovních 

králíků 

Lada Šípová informovala o zahraniční cestě do Švédska a Dánska 

• 1. Varianta: Dánský program, cena pořizovací 120.000,-Kč + cestovné náhrady a 

náklady na upgrade, dodání na jaře 2018, nutnost upravit náš soutěžní řád      

• 2. Varianta: Švédský program, nelze prodat, pouze roční pronájem dle počtu uživatelů, 

v současné době cca 50.000,-Kč ročně. Nutnost zřízení netu www.skuttli.cz. , uvedení 

do provozu od nového roku. Soutěžnímu řádu je ochoten se přizpůsobit.  

• 3. varianta pořízení programu z Česka, cena domluvena na 110 000,- + upgrade cca 

2.000,- ročně. Vytvoření registrace i evidence závodů přesně podle našich požadavků. 

• Vybrána varianta č.3  

• Lada Šípová dostala pověření k jednání s ČSCH-Bohdalov (tvůrce programu), 

smlouva o dílo. 

• Závazný termín ke spuštění programu je 1.5. 2017, současný web KKH zůstane jako 

informační. 

Schváleno jednohlasně 

 

Mistrovství ČR 

• Místo konání Olomouc- výstaviště Flora, datum konání 31.3. 2018 

• Odpovědný pořadatel Petr David osloví sponzory  

• KKH bude žádat o finanční podporu na ministerstvo zemědělství ČR, žádostí a 

jednáním je pověřena Lada Šípová Krejčová jako předseda a Jindřich Šíp jako člen 

výboru 

• Žádost o finanční podporu města Olomouc a Olomouckého kraje, pověřen Petr David 

a Lada Šípová Krejčová 

• Přípravou propozic MČR byla pověřena Monika Davidová. 

 

Schváleno jednohlasně 

 

Kalendáře  

• Výběrem fotografií byla pověřena Petra Vojtová, datum objednání nejpozději 1.11. 

2017. 

• Rozměry kalendáře byly určeny na 226x140mm, odhadem 200 ks a maximální 

rozpočet 20 000,- 

Schváleno jednohlasně 

 

Tréninková střediska 

• Odklad termínu (viz minulá schůze) na zveřejnění na web 1.11.2017, žádosti 

k 1.1.2018 

http://www.skuttli.cz/


• Po 1.1.2018 dojde k vyřazení středisek, které nepodají žádost anebo nevyhoví 

podmínkám. 

 

Zkušební komise rozhodčích: 

• Doplnění stávající komise o dva členy Nikol Šváchovou a Petra Davida. Současní 

členové zůstavají. 

 

Schváleno jednohlasně 

 

Změny soutěžního řádu 

• Schvalovat změny bude sbor rozhodčích. 

• Předběžný návrh schůze rozhodcovského sboru je v dubnu. 

• Nový soutěžní řád bude platit po MČR tj. od 1.5. 2017 

 

Certifikáty 

• Přezkoumání certifikátů u jednatele 

• Do budoucna bude tituly oficiálně potvrzovat program. 

 

Různé 

• Miroslava Davidová upozornila na neodvádění odvodů ze závodů. 

• Členské příspěvky – v případě nezaplacení do 31.12.2017, přestávají být členy klubu. 

 

 

Místo konání: Pardubice 

Zápis provedla Nikol Šváchová 


