
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČSCH-KKH                                           
Restaurace u Pešků Chotěboř 11.2.2018 

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. Zpráva o činnosti klubu za rok 2017 

6. Zpráva jednatele 

7. Zpráva pokladníka 

8. Zpráva kontrolní a revizní komise 

9. Zpráva evidence výkonnostních průkazů 

10. Zpráva klubových předmětů 

11. Zpráva registrace KH 

12. Zpráva o Mistrovství ČR 2017 

13. Zpráva 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. Diskuze 

22. Usnesení 



23. Závěr 

1. Členskou schůzi zahájil J.Šíp, který byl pověřen jejím vedením, zapisovatelem byl zvolen M. 

Sedláček. 

Přítomno dle prezenční listiny 25 členů s volebním právem (dospělých). Schůze je usnášení 

schopná. 

Ověřením zápisu a jeho kontrolou zvolena Lada Šípová a Petr David. 

2. Volební komise: J.Šíp, V.Hajný, P.Vojtová.                                   -schváleno jednohlasně 

   Návrhová komise: N.Šváchová, D.Rozkošný, E.Beránková.        -schváleno jednohlasně 

   Mandátová komise: H.Sedláčková, K.Štveráčková, O.Frymlová-schváleno jednohlasně 

3. Přečtení a schválení zápisu výroční členské schůze ze dne 4.2.2017                                                                                        

-schváleno jednohlasně  

4. Schválení volebního řádu: 7 členů výboru + 3 členové revizní komise   

                                                                                                                    -schváleno jednohlasně 

5. Zprávu o činnosti klubu přednesla Lada Šípová 

a) poděkování všem členům za práci v klubu v roce 2017, za práci Nikol Šváchové jako náhradní 

jednatelky klubu 

b) čtyři adepti na rozhodčí z toho jeden neuspěl (3 noví rozhodčí)  

c) změna termínu konání ME 2018 na 9.-11.11.2018 

d) informace o zadání tvorby speciálního programu pro Králičí hop p. Prombergerovi 

e) informace o zřízení Kaninhop komise při Evropském svazu chovatelů, Lada Šípová ustanovena 

v komisi jako zástupce za země východní Evropy (Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Rumunsko 

atd.)  

f) informace o neoficiálních závodech a nutném postoji klubu KKH k nim (všichni členové klubu vyzváni, 

aby pořádali pouze oficiální závody) 

g) informace o zasedáních výboru v roce 2017 – zřízení oficiálních výcvikových středisek 

h) informace o získaném grantu z MZ ČR za účelem uspořádání MČR na výstavišti Flora Olomouc 

  



6. Zpráva jednatele – přednesla Nikol Šváchová.   

7. Zpráva pokladníka: na BÚ ke dni 11.2.2018 258177,70 Kč 

                                   výsledek hospodaření za rok 2017 -  +98846,30 Kč  

8. Zpráva kontrolní a revizní komise bude doplněna, z důvodu nepřítomnosti předsedy. 

9. Zpráva evidence VP-celkově k 11.2.2018 vydáno 1350ks 

                 -za rok 2017 bylo vydáno 454ks  

10. Zpráva klubových předmětů: prodáno za 27864kč 

11. Zpráva registrátora-za rok 2017 registrováno 171králiků 
 
12. Zpráva o MČR 2017- poděkování pořadatelům a pomocníkům, kteří se aktivně podíleli na 
přípravě. Kladný hospodářský výsledek MČR. Zprávu přednesla Petra Molkupová. 
 
13. Zpráva o přípravě MČR 2018 - zprávu přednesl Petr David.  
Mistrovství se bude konat 31.3.2018 v Olomouci, byly osloveni případní sponzoři, se kterými se 
jedná. Příprava je v plném proudu. 
 
14. Evidenční program: evidenční program představil pan Promberger. 
 
15. ME 2018 v Dánsku - změna termínu na Listopad, zprávu přednesla Lada Šípová. 
 
16. Ustanovení sboru rozhodčích - Ladou Šípovou byl podán návrh na ustanovení Sboru 
rozhodčích               

 
                            -  ve sboru rozhodčích budou všichni rozhodčí 

• Členové sboru budou rozhodovat o budoucích změnách 
v soutěžním řádu, zvolí si svoje předsednictvo 

• Členové sboru se budou 1x ročně setkávat na školení 
rozhodčích, kde si budou vzájemně vyměňovat názory a 
zkušenosti 

• zahraniční rozhodčí, pokud udělají zkoušky v ČR, budou členy 
rozhodcovského sboru, budou se účastnit školení rozhodčích, 
ale nebudou mít hlasovací právo 

                       
                           
                         -schváleno jednohlasně 
 
17. Volby výboru: členové výboru, kteří kandidovali: Beránková Eva 
                                        Černá Jana 



                                        Davidová Miroslava 
                                        Kohoutová Barbora 
                                        Kratochvíl Antonín 
                                        Molkupová Petra 
                                        Sedláček Miloslav 
                                        Šípová Lada    
                                        Vlačiha Radim 
 
 
Volba revizní komise: členové, kteří kandidovali: David Petr 
                                      Šíp Jindřich  
                                      Hajný Vítězslav  
 
18. Termínový kalendář akcí pro rok 2018 
Zpracovala a představila Miroslava Davidová     
 
19. Různé 
 
20. Vyhlášení výsledků voleb - byli navrženi tito členové výboru do daných funkcí:  
předseda -  Šípová Krejčová Lada 
místopředseda  - Molkupová Petra  
jednatel   -  Sedláček Miloslav 
pokladník  - Davidová Miroslava 
člen  -Beránková Eva 
člen    -  Černá Jana 
člen   -  Kohoutová Barbora 
                                                                                     
Bylo vypsáno 25 hlasovacích lístků, kandidáti byli zvoleni nadpoloviční většinou. 
    
Byli navrženi tito členové revizní komise:   
Předseda: Hajný Vítězslav  
Člen: David Petr 
Člen: Šíp Jindřich       
                                                                                                    -zvoleni jednohlasně 
 
22. Usnesení – přečteno, schváleno jednohlasně 
 
23. Závěr: Jindřich Šíp poděkoval všem členům za účast a schůzi ukončil. 
 
 
 
Zápis provedl: Miloslav Sedláček 
 
Kontrolu zápisu provedl: Petr David, Lada Šípová Krejčová 



                                                

                                         

 


