
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČSCH-KKH 

HUMPOLEC,HOTEL JIRMÁSEK 
9.2.2019 od 12:00 hod 

Výroční členskou schůzi svolal výbor rozesláním pozvánek 

a zveřejněním pozvánky na webových a facebookových 

stránkách klubu s následujícím programem  

 1. Zahájení 

 2. Prezence, volba návrhové, mandátové a volební komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 3. Přečtení a schválení zápisu z výroční členské schůze 11.2.2018 

 4. Zpráva jednatele 

 5. Zpráva registrátora 

 6. Zpráva o evidenci VP 

 7. Zpráva kontrolní a revizní komise 

 8. Zpráva pokladníka o hospodaření klubu a návrh rozpočtu na rok 2019 

 9. Klubové předměty 

10. Volba chybějícího člena kontrolní a revizní komise 

11. Volba chybějícího člena výboru 

12. Hodnocení MČR 2018 

13. MČR 2019 

14. Kvalifikační podmínky na MČR 2020 

15. Soutěžní řád KKH 

16. Různé a diskuze 

17. Usnesení 

18. Závěr 

 

Zápis z členské schůze: 

• Zahájení – provedla na základě pověření výborem Molkupová Petra, konstatovala, že 

je přítomno dle prezenční listiny 34 členů s volebním právem (dospělých), včetně 

plných mocí. Prezenční listina spolu s plnými mocemi jsou přílohou tohoto zápisu.  

Tímto bylo konstatováno, že výroční členská schůze je usnášení schopná. 

Členská schůze schválila navržený program schůze, nebyl podán dopňující návrh – 

schváleno: pro:32, proti: 0, zdržel se: 2 

• Prezence, volba návrhové, mandátové a volební komise, zapisovatele a                            

ověřovatele zápisu  

Návrhová komise – navrženo složení Molkupová Petra, David Petr, Hajný Vítězslav 

Nebyl podán protinávrh – návrh schválen 

pro:32, proti: 0, zdržel se: 2 

 

Mandátová komise: Černá Jana, Sedláčková Helena, Sedláčková Kristýna 

Nebyl podán protinávrh – návrh schválen 

pro:32, proti: 0, zdržel se: 2 

 

Volební komise: Davidová Monika, Čapková Nikola, Kohoutová Barbora 

Nebyl podán protinávrh – návrh schválen 

 



pro:32, proti: 0, zdržel se: 2 

 

Zapisovatel: Davidová Miroslava 

Nebyl podán protinávrh – návrh schválen 

pro:32, proti: 0, zdržel se: 2 

 

Ověřovatel: Sedláček Miloslav, Hajný Vítězslav 

Nebyl podán protinávrh – návrh schválen 

 pro: 33, proti: 0, zdržel se:  1 

 

• Přečtení a schválení zápisu z výroční členské schůze 11.2.2018 

Zápis výroční členské schůze přečetl Miloslav Sedláček – k zápisu nebyly 

připomínky. 

Zápis bere členská schůze na vědomí: pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0 

 

• Zpráva jednatele: 

Za rok 2018 - 23 nových členů, k 31.12.2018 - 130 členů (uhrazeny čl. poplatky) 

47 členů nad 18 let (s volebním právem) 

MČR 2018 – Flora Olomouc – 25 závodníků se 70 králíky 

Udělení titulů v roce 2018 –  

Závody 2018 – bylo uspořádáno 33 oficiálních závodů na vysoké úrovni 

Noví pořadatelé – Hůlková Lada, Tabáčková Sabina 

Poděkování všem za rozvoj KKH 

Zprávu bere členská schůze na vědomí: pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0 

 

• Zpráva registrátora 

Seznámila Davidová Monika – zpráva je přílohou zápisu. 

Zprávu bere členská schůze na vědomí: pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0 

 

 

• Zpráva o evidenci VP 

Seznámila Molkupová Petra – zpráva je přílohou zápisu. 

Zprávu bere členská schůze na vědomí: pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0 

 

•  Zpráva kontrolní a revizní komise 

S činností kontrolní a revizní komise seznámil členskou schůzi Hajný Vítěslav – 

zpráva je přílohou zápisu. 

Zprávu bere členská schůze na vědomí: pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0 

 

8.  Zpráva pokladníka o hospodaření klubu a návrh rozpočtu na rok 2019 

Se stavem financí a hospodaření  seznámila přítomné Davidová Miroslava 

Zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2018 247.046,17Kč 

Zůstatek v pokladně k 31.12.2018 9.339,- Kč 

Celkem finance klubu: 256.385,17 Kč 

Výsledek hospodaření za rok 2018:  +33.593,38 Kč 

Zpráva je přílohou zápisu. 

Zprávu bere členská schůze na vědomí: pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0 

 

9.  Klubové předměty 



S prodejem klubových předmětů – kalendáře, oblečení seznámila Beránková Eva, 

prodej byl uskutečněn na  17 závodech. 

Zprávu bere členská schůze na vědomí: pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0 

 

10.  Volba chybějícího člena kontrolní a revizní komise 

Výbor navrhl: Hajná Marie, Davidová Monika. Tento návrh byl členskou základnou 

doplněn o Šváchová Nikol. Před volbou člena kontrolní a revizní komise stáhli svoji 

kandidátku Hajná Marie, Davidová Monika. 

Za člena kontrolní a revizní komise byla navržena Šváchová Nikol 

pro: 32, proti: 0 Zdržel se: 2 

Šváchová Nikol byla zvolena členem kontrolní a revizní komise. 

 

11. Volba chybějícího člena výboru 

Výbor navrhl: Sedláčková Helena. Tento návrh nebyl doplněn. 

Za člena výboru byla navržena Sedláčková Helena 

Pro: 31, proti: 1 Zdržel se: 2 

Sedláčková Helena byla zvolena členem výboru. 

 

12. Hodnocení  6. MČR 2018 

S průběhem MČR seznámil David Petr, bylo podáno vyúčtování dotace Mze. 

Mistrovství bylo pro klub ztrátové ale pro propagaci hopu velmi přínosné. 

Zprávu bere členská schůze na vědomí: pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0 

 

13. MČR 2019 

Zprávu o průběhu příprav podala Kohoutová Barbora. MČR se bude konat dne 

9.3.2019 v Jindřichově Hradci, přihlášeno 26 závodníků, 86 králíků, 159 startů, 

ubytování studentské koleje, dotace a vše ostatní v řešení. Výzva pro členy – potřeba 

pomoci s organizací. 

Zprávu bere členská schůze na vědomí: pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0 

 

14. Kvalifikační podmínky na MČR 2020 

Podmínky na pořadatele – stejné jako v roce 2018 

Plocha závodní dráhy min. 200m2 

Neomezovat počet startů 

Vypsat všechny dané disciplíny, není povinnost vypsat lehkou třídu a veterány 

Členská schůze schválila kvalifikační podmínky pro organizátory: pro: 34, proti: 0, 

zdržel se: 0 

 

Podmínky pro závodníky – stejné jako v roce 2018 

ST do 3 místa, TT do 5 místa, ET do 7 místa, výška 75cm, dálka 200cm 

Bez omezení chyb nebo konkurence 

Členská schůze schválila kvalifikační podmínky pro závodníky: pro: 33, proti: 1, 

zdržel se: 0 

 

15. Soutěžní řád KKH 

Připomínky k soutěžnímu řádu směrovat k jednateli KKH na mail. 

Na webu bude uveřejněn odkaz a termín (do 28.2.2019), kam tyto návrhy        

směrovat. 

 

 



16. Různé a diskuze 

• ME 2020 v Čechách, právu přednesla Lada Šípová. 

Členská schůze bere na vědomí zprávu o pořádání ME 2020: pro:27, proti: 0, zdržel 

se: 7 

• Navržena hlavním koordinátorem pořádání ME 2020 Lada Šípová. Návrh schválen. 

 Pro:27, proti: 0, zdržel se: 7 

• Místo pro konání ME 2020 – osloven Jiří Svítil – souhlasí s pořádáním. Výbor bude 

jednat o místě konání. Členská schůze bere na vědomí: pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0 

• Stav zpracování programu – zprávu podala Lada Šípová. Výbor vyvolá jednání se 

zhotovitelem a bude následně volit další postup. 

Členská schůze bere na vědomí: pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0 

• Lada Šípová vznesla námitku o neudělení certifikátů z kvalifikačních závodů na                          

ME. Tato námitka byla prodiskutovaná a členská schůze neuznala tuto námitku. 

 pro: 11, proti: 19, zdržel se: 4 

• Informace o vzdělávání rozhodčích. Schůze rozhodčích  - termín stanoví jednatel 

 

 

17. Usnesení 

Molkupová Petra přečetla jednotlivá usnesení projednávaných bodů. K formulaci usnesení 

není připomínek. 

 

 18. Závěr 

Molkupová Petra poděkovala všem za účast na dnešní schůzi a popřála všem 

hodně zdarů v králičím hopu v roce 2019 

 

Výroční členská schůze ukončena 17,30 

 

 

 

Zapsala: Davidová Miroslava 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatel: Sedláček Miloslav 

 

 

 

 

 Hajný Vítězslav 

 

 

 


