
Výborová schůze KKH 28.12.2017 

Přítomní: M.Davidová, E.Beránková, L.Šípová, P.Molupová, J.Šíp 

Omluveni: N.Šváchová, J.Volfel 

Program: 

1) Zahájení 

2) Čtení zápisu z minulé výborové schůze 

3) MČR 2018 

4) ME 2018 

5) Členská schůze 2018, příprava voleb 

6) Evidenční program 

7) Různé 

8) Závěr 

 

1. Zahájení 

Lada Šípová přivítala všechny přítomné. 

 

2. Čtení zápisu z minulé výborové schůze 

Schváleno všemi účastníky minulé výborové schůze (P.Molkupová se zdržela hlasování) 

  

3. MČR 2018 (31.3.2018 v Olomouci) 

a) Schválena dotace z Ministerstva zemědělství ČR, kterou vypracovala Lada Šípová 

b) Sponzor Dajana – již poslala na účet částku 5.000,-Kč, o další spolupráci v rámci MČR se 

jedná 

c) Zřízení soutěže pro děti, dětský koutek 

d) Oslovit případné stánkaře a další sponzory – Petr David 

e) Zajistit vlajky a Bannery  

Vlajky - 3 kusy: Česká vlajka, vlajka Mistrovství ČR, vlajka Logo klubu (cenu zjistí L. Šípová) 

Bannery Roll-up s presentací klubu a králičího hopu v ČR – cca 2.500,-Kč za kus – 2 kusy 

(zajistí P.David) 

f) Rozpočet schválené dotace musí být dodržen podle navržených částek ve schválené 

žádosti MZČR. 

Výbor vzal na vědomí a schválil jednohlasně  

4. ME 2018 

a) L.Šípová informovala o problémech kolem ME v Dánsku a předpokládané změně termínu 

na 9.-11.11.2018 a změně místa konání na Herning (souběžně Evropská výstava králíků) 

b) Kvalifikační podmínky zatím zůstávají nezměněné, jejich změnu bude možné vyhlásit až 

po jednání Evropské komise Kaninhop, po zjištění všech termínů a nových podmínek. 

c) Svolána schůzka Evropské komise Kaninhop na 6.1.2018 ve Freiburg (Švýcarsko). 

Schváleno proplacení cestovních výdajů a případných výdajů na ubytování Ladě Šípové 

(člen Kaninhop komise, zástupce za východní Evropu) v částce 8.000,-Kč. 



Výbor vzal na vědomí, prodiskutoval v e-mailové korespondenci a posléze schválil 

jednohlasně 

 

5. Členská schůze ČSCH-KKH a příprava voleb 2018 

a) Členská schůze svolána na termín 10.2.2018 od 10 hodin, pravděpodobně restaurace U 

Pešků, Chotěboř 

b) Jedná se o schůzi volební. Volit se bude podle volebního řádu ČSCH (možnost voleb 

jednotlivců, týmů, kombinovaná). Volby členů výboru i revizní komise. 

c) Pověřený člen volební komise: Jindřich Šíp (j.sip@apetit.eu) 

Do 31.1.2018 poslat vyplněné kandidátní listiny kandidátů, kteří se chtějí přihlásit do 

voleb pověřenému členu volební komise. Kandidáti, kteří nebudou řádně přihlášeni, se 

nebudou moci voleb účastnit. 

d) Plné moci nutné odevzdat při presenci na začátku členské schůze. 

e) Program členské schůze: 

1. Zahájení 

2. Volba volební, návrhové a mandátové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Čtení a schválení zápisu z minulé členské schůze 

4. Schválení volebního řádu 

5. Správa o činnosti klubu za rok 2017 

6. Správa jednatele 

7. Správa pokladníka 

8. Správa kontrolní a revizní komise 

9. Správa evidence výkonnostních průkazů 

10. Správa klubových předmětů 

11. Správa registrace KH 

12. Správa o Mistrovství ČR 2017 

13. Správa o přípravě Mistrovství ČR 2018 

14. Evidenční program 

15. ME 2018 Dánsko 

16. Ustanovení Sboru rozhodčích 

17. Volby výboru, kontrolní a revizní komise 

18. Termínový kalendář akcí 2018 

19. Různé 

20. Vyhlášení výsledků voleb 

21. Diskuse 

22. Usnesení 

23. Závěr 

P.Molkupová byla požádána, aby případně vypomohla s obesláním všech členů a 

pozváním na členskou schůzi. 

Výbor vzal na vědomí a jednotlivé body schválil jednohlasně 

 

6. Evidenční program 

mailto:j.sip@apetit.eu


L.Šípová předložila návrh smlouvy s programátorem Pavlem Prombergerem na výrobu 

programu (webové aplikace) pro potřeby klubu 

Program bude předáván postupně ve 4 etapách.  

1.Etapa – registrace králíků a plemenná kniha (termín předání do 1.2.2018) 

2.Etapa – zpracování výsledků závodů na MČR (termín předání do 10.3.2018) 

3.Etapa – registrace VP, evidence závodů, přihlašování na závody, tvorba startovních listin 

(termín předání do 1.5.2018) 

4.Etapa – zpracování původních výsledků závodů, webové výstupy (termín předání do 

31.12.2018) 

Celková částka za program: 110.000,-Kč. 

Výbor vzal na vědomí. Smlouva odpovídá požadavkům daným na členské schůzi a na 

výborové schůzi. 

Konkrétní zpracování smlouvy – P.Molkupová, podpis smlouvy – pověřena L.Šípová 

 

7. Různé 

a) Neoficiální závody 

Poslední dobou se velmi rozmáhají. Nevhodné z hlediska ochrany zvířat. (Funkčnost našeho 

Řádu na ochranu zvířat v případě neoficiálních závodů není, je v majetku klubu.) 

Nevhodné pro králíky – možnost skákat s mláďaty králíků, s nemocnými zvířaty, účastnit se 

může i 3 leté dítě jako vodič apod. 

Celé vrhá špatný stín na králičí hop v ČR. 

Výzva pro všechny členy klubu – neúčastnit se a nepořádat neoficiální závody v králičím hopu 

 

b) Termínový kalendář 

Přítomnými pořadateli oznámeny termíny akcí: 

31.3.2018 MČR, Olomouc  

9.-11.11.2018 ME, Dánsko 

Petr David, Monika Davidová:  

2.6.2018 Dětský den, 30.6.-1.7.2018 Grand Prix Štěpánov, 12.8.2018 Hodové závody 

Štěpánov, 7.-8.9.2018 Pohár ČSCH, Flora Olomouc 

Lada Šípová: 

17.2.2018 a 10.3.2018 –Turnaj o pohár města Chotěboře (dva závody), 3.-5.8.2018 Single Cup 

Chotěboř, 15.9.2018 – Chotěboř, 7.10.2018 – Bohdalov, 

24.-25.2018 – Pohár předsedy ČSCH- Lysá nad Labem 

Výbor vzal na vědomí a vyzývá další pořadatele, aby co nejdříve nahlásili termíny svých 

závodů L. Šípové (L.sipova@apetiteu) nebo M.Davidové (davidova.mirka 

 

c) Vyúčtování závodů  



M.Davidová upozornila výbor na pořadatele, kteří v roce 2017 nezaplatili odvody ze závodů. 

A to Antonín Kratochvíl za dva závody (Choltice, Svinčany), M.Sedláček za dva závody 

(Třebechovice, Horní Jelení), Kateřina Štveráčková, Nikol Šváchová (Orion). 

Výbor vzal na vědomí. Vyzývá odpovědné pořadatele k řádnému plnění svých povinností a 

upozorňuje na případné postihy. 

  

8. Závěr 

L.Šípová poděkovala všem účastníkům schůze a popřála vše nejlepší do nadcházejícího 

Nového roku 2018. 

 

 

Zápis provedla: L.Šípová 


