
Český svaz chovatelů, z. s., Klub králičí hop 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 2022 

 

Datum konání: 26. 2. 2022 od 11:00 hod 

Místo konání: Hostinec u Palánů, Žďárská 1717, 580 01 Havlíčkův Brod 

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení  

Předsedkyně klubu Barbora Kohoutová zahájila schůzi. Oznámila, že máme 50 platných hlasů 

a tím je schůze usnášeníschopná. 31 členů je přítomno osobně, plných mocí je 19. Prezenční 

listina je přílohou tohoto zápisu. 

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

Zapisovatel: Monika Davidová  

SCHVÁLENO: PRO – 50, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 

Ověřovatel zápisu: Barbora Kohoutová, Vítězslav Hajný  

SCHVÁLENO: PRO – 50, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 

Návrhová komise: Monika Davidová  

SCHVÁLENO: PRO – 50, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 

Volební komise: Anna Křepínská, Martina Hájková  

SCHVÁLENO: PRO – 50, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 

Program výroční členské schůze 

SCHVÁLENO: PRO – 50, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 

3. Přečtení a schválení zápisu z výroční členské schůze z roku 2021  

Zápis z výroční členské schůze, která se konala v Humpolci 18. 7. 2021 přednesla 

předsedkyně klubu. 

SCHVÁLENO: PRO – 50, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 

4. Zpráva o činnosti a vývoji klubu v roce 2021  

Eva Beránková přednesla zprávu o Evidenci členů. 

 

 

 



David Rozkošný přednesl zprávu o závodní činnosti v roce 2021. V roce 2021 jsme společně 

s odpovědnými pořadateli zorganizovali celkem 73 závodů. Z toho jedno Mistrovství ČR, 16 

kvalifikačních závodů na MČR, 4 závody byly dvoudenní a jedny závody byly třídenní.  

Obsazenost závodů:  

• Třtěnické skoky – 464 (dvoudenní) 

• Skok z léta – 453 

• Naděje 2021 – 453 (dvoudenní) 

• Rabbit Jumping Moravia – 386 

• Králíky Cup – 364 

Barbora Kohoutová doplnila informace k Mistrovství ČR 2021, které se konalo v září v Kutné 

Hoře. 

Monika Davidová přednesla zprávu o udělených titulech za rok 2021. V roce 2021 bylo 

uděleno 12 titulů Champion a 3 tituly Great Champion. 

Předsedkyně klubu poděkovala výboru za odvedenou práci. 

Barbora Kohoutová informovala o činnosti tréninkových center a zmínila novinku. Pokud člen 

klubu nemá stálé místo či čas na pravidelné tréninky, ale je ochotný se individuálně domluvit 

se začátečníky a pomoci jim v začátcích, může poslat na klub přihlášku o zařazení mezi 

„zkušené závodníky“. Podmínky jsou stejné jako pro trenéra v tréninkovém centru. 

Zpráva o Evidenci výkonnostních průkazů nebyla přednesena z důvodu nepřítomnosti Petry 

Molkupové. 

5. Zpráva registrátora  

Monika Davidová přednesla zprávu registrátora. V roce 2021 bylo do plemenné knihy 

zapsáno 59 králíků. Přibylo 11 nových chovatelských stanic, aktuálně tedy máme 36 aktivních 

CHS. V roce 2021 bylo ve 24 CHS odchováno 35 vrhů, které čítaly celkem 180 mláďat. 

Odchovy:  

• 001 Golden Kids (Lada Šípová) – 11 mláďat 

• 021 Klöverblads (Karolína Milotová) – 5 mláďat 

• 024 Crazy Jumpers (Anna Křepínská) – 7 mláďat 

• 028 Bunny Means World (Eva Beránková) – 14 mláďat 

• 071 Fast Paws (Agáta Štveráčková) – 4 mláďata 

• 082 Checkers Happiness (Nikola Čapková) – 11 mláďat 

• 083 Fly Luck (Kateřina Baštová) – 7 mláďat 

• 096 HoneyBunny (Adéla Vondráková) – 16 mláďat 

• 121 Sign of Destiny (Andrea Krupařová) – 4 mláďata 

• 178 Dandelion Valley (Simona Krupčíková) – 4 mláďata 

• 183 Dragon Soul (Sofie Holá) – 3 mláďata 

• 221 Con Alas (Anežka Věra Krejčí) – 5 mláďat 

• 223 Amazing Pets (Martina Čiháková) – 5 mláďat 

• 263 Dreams come true (Michaela Kratochvílová) – 25 mláďat 

• 301 Dreamy Darlings (Radka Kodýdková) – 9 mláďat 

• 444 Future Hope (Nikola Kristýna Zahradníčková) – 6 mláďat 



• 555 Dark Night (Kristýna Černá) – 4 mláďata 

• 557 od Modrého jezera (Petra Karásková) – 6 mláďat 

• 567 Flæmes (Aneta Fouskouvá) – 7 mláďat 

• 686 Kingdoms of dreams (David Rozkošný) – 6 mláďat 

• 710 Strong Coneys (Nicol Syručková) – 4 mláďata 

• 781 Perfect Crazy (Ester Ďurechová) – 6 mláďat 

• 785 Bunny Hero (Linda Seinerová) – 4 mláďata 

• 911 Cloud’s (Hynek Seiner) – 7 mláďat 

 

6. Zpráva kontrolní a revizní komise  

Vítězslav Hajný, předseda revizní komise, přednesl zprávu o činnosti revizní komise za rok 

2021. Zpráva je přílohou zápisu členské schůze. 

7. Zpráva pokladníka o hospodaření klubu a návrh rozpočtu na rok 2022 

Zprávu pokladníka přednesla předsedkyně klubu Barbora Kohoutová z důvodu nepřítomnosti 

pokladníka klubu. Zpráva je přílohou zápisu. 

Hlasování o návrhu rozpočtu pro rok 2022 

SCHVÁLENO: PRO – 43, PROTI – 6, ZDRŽEL SE – 1  

Zprávu o klubových předmětech přednesla Eva Beránková.  

Členské základně bylo oznámeno, že se aktuálně neobjednávají nové klubové předměty, 

jelikož je v plánu změnit vizuál klubového loga. 

8. Zpráva předsedy rozhodčích  

Předseda rozhodčích Miloslav Sedláček nebyl na schůzi přítomen. 

9. Vyhlášení Klubové soutěže za rok 2021  

Před vyhlášením bylo výborem vysvětleno, proč do letošního ročníku nebyla zahrnuta Nikola 

Čapková s jejími králíky. Důvodem bylo nevhodného chování závodnice ke králíkům na 

závodech. 

Byla vyhlášena Klubová soutěž za rok 2021, závodním dvojicím, které se umístily v TOP 10 

byly předány plakety. Prvním 5 umístěným byly předány věcné ceny od sponzorů. 

 

1. Ch Time to Time Golden Kids, Monika Davidová 

2. Stiles Stilinski Checkers Happiness, Andrea Krupařová 

3. Ch I’m Not a Stranger Dreams come true, Anna Křepínská 

4. GtCh 4ever Happy Dreams come true, David Rozkošný 

5. Deathly Hallows Dreams come true, David Rozkošný 

6. Ch Roxette od Jáji, Adéla Ježdíková 

Silverados Ch Son Of Light, Petra Svatoňová 

7. Stampestaldens Malia, Michaela Kratochvílová 

8. Ch Double Danger Golden Kids, Eva Beránková 

9. Volantis Django Unchained, Aneta Fousková 

10. UniKins Ch Independence of the Seas, Michaela Kratochvílová 

Good Richie od Rychlých Šípů, Martina Čiháková 

Silver Brilio Dreams come true, Marie Hajná 

 



11. MČR 2023  

David Rozkošný přednesl plán výboru na příští Mistrovství ČR – termín a možná místa konání. 

Byly oznámeny vybrané kvalifikační závody a jejich místa konání. Žádostí o pořádání 

kvalifikačních závodů se sešlo 10, tedy všem pořadatelům bylo vyhověno. 

12. Vnitřní řád a účel spolku  

Byl přednesen návrh účelu spolku: 

Český svaz chovatelů, z.s., Klub králičí hop je neziskovou organizací. Účelem a cílem Klubu 

králičí hop je zastřešovat rozvoj a propagaci této sportovní a volnočasové aktivity.  

K činnostem zajišťujícím rozvoj a propagaci patří: 

• organizace králičího hopu (administrativní činnost ohledně vnitřních předpisů, 

evidence členů, závodů, plemenné knihy a tréninkových center, školení rozhodčích) 

• organizace a podpora sportovních a kulturních akcí spojených s králičím hopem na 

národní úrovni vč. mistrovství České republiky a též na mezinárodní úrovni vč. 

mistrovství Evropy 

• popularizace králičího hopu a udržování dobrého jména Klubu králičí hop před 

širokou veřejností, vč. komunikace s médii 

• spolupráce s podobnými organizacemi v zahraničí 

• kontrola a dohled na cílevědomou plemenitbu zvířat 

• sdružování zájemců všech věkových kategorií o králičí hop 

• zajištění smysluplné sportovní a volnočasové aktivity pro mládež 

• zabezpečení vzdělání svých členů i laické veřejnosti (např. nauka o welfare zvířat)  

SCHVÁLENO: PRO – 49, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1  

Následně se po jednotlivých článcích schvaloval Vnitřní řád. Vnitřní řád je přílohou tohoto 

zápisu. 

ČLÁNEK I  

 Po diskusi nad některými body se přešlo k hlasování o finálním znění článku. 

SCHVÁLENO: PRO – 50, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 

ČLÁNEK II – PRO – 50, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0  

Po diskusi nad některými body se přešlo k hlasování o finálním znění článku. 

SCHVÁLENO: PRO – 50, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 

ČLÁNEK III  

 Po diskusi nad některými body se přešlo k hlasování o finálním znění článku. 

SCHVÁLENO: PRO – 48, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 2  

ČLÁNEK IV  

Po diskusi nad některými body se přešlo k hlasování o finálním znění článku. 

  SCHVÁLENO: PRO 49, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 1 



 ČLÁNEK V  

Po diskusi nad některými body se přešlo k hlasování o finálním znění článku. 

SCHVÁLENO: PRO – 43, PROTI – 5, ZDRŽEL SE – 2 

 ČLÁNEK VI   

Po diskusi nad některými body se přešlo k hlasování o finálním znění článku. 

SCHVÁLENO: PRO – 43, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 7  

ČLÁNEK VII  

Po diskusi nad některými body se přešlo k hlasování o finálním znění článku. 

  SCHVÁLENO: PRO – 37, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 13 

 ČLÁNEK VIII  

Po diskusi nad některými body se přešlo k hlasování o finálním znění článku. 

  SCHVÁLENO: PRO – 49, PROTI – 0, ZDRŽEL SE 1   

ZE SCHŮŽE ODEŠLI 2 ČLENOVÉ, NOVÝ POČET HLASŮ JE 48 

 ČLÁNEK IX  

Po diskusi nad některými body se přešlo k hlasování o finálním znění článku. 

SCHVÁLENO: PRO – 47, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1 

 ČLÁNEK X  

Po diskusi nad některými body se přešlo k hlasování o finálním znění článku. 

SCHVÁLENO: PRO – 42, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 6 

 

13. Různé a diskuse  

Mistrovství Evropy – Barbora Kohoutová přednesla informace o plánovaném ME  

Místo a termín konání: Jablonec nad Nisou 18. – 20. 11. 2022  

Kapacita celkově 700 startů, pro ČR zatím 80. Letošní mistři mají jistotu kval. na ME. 

Tři kvalifikační závody. 

Kvalifikační podmínky i hodnocení závodů již známo.  

 Jak dostat informace od výboru ke členům?   

- Zápisy z výborových schůzí na webu 

- Newsletter do mailu všech členů klubu o zásadních novinkách 

- Nová sekce na webu „novinky od výboru“, zaheslovaná sekce pro členy klubu 

Předsedkyně klubu navrhla několik možností realizace. Členskou základnu nejvíce 

zaujala možnost newsletteru rozesílaného mailem. 

Petra Karásková přednesla několik návrhů ke změně průběhu závodů. Tyto podněty budou 

předány rozhodčím. 



Lada Šípová požádala o zveřejnění propozic na závody pořádané v Dánsku na webových 

stránkách klubu, termín 15. – 17. 7. 2022.  

Andrea Krupařová přednesla několik návrhů ke změně průběhu závodů. Tyto podněty budou 

předány rozhodčím. 

Eva Beránková apelovala na závodníky, kteří s sebou na závody berou psy, aby je měli řádně   

zajištěné. 

Petra Svatoňová vznesla dotaz, jak to vypadá s vývojem webové aplikace.  

 

14. Schválení usnesení  

SCHVÁLENO: PRO – 41, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 7  

15. Závěr 

Předsedkyně klubu se rozloučila s přítomnými a ukončila schůzi. 

 

PŘÍLOHY: 

Příloha č. 1 - Prezenční listina 

Příloha č. 2 - Zpráva kontrolní a revizní komise 

Příloha č. 3 – Hospodaření klubu v roce 2021 

Příloha č. 4 – Vnitřní řád 

 

 


