
Výroční členská schůze KCHA, z.s. (dále jen VČS) 
 
Sobota 28. dubna 2018 Strančice 

ZÁPIS 
 
VČS byla zahájena dle pozvánky rozeslané členům v 15. týdnu 2018. 

1) Prezence 11;00 – 11;30 hod. 
2) Zahájení v 11;30 hod. 
3) Volba mandátové (Rudolf, Řehounek) a návrhové (Pechar, Liška, Kouřil) 

komise. 
4) Účast 34 členů (viz prezenční listina) z celkového počtu 84, tj 40% 

nesplňuje podmínku usnášeníschopnosti členské schůze. Dle Stanov 
KCHA byla členská schůze přerušena a se stejným programem dle odst. 2, 
čl. V zahájena ve 12;30 hod.  

5) Vzpomínka na Mirka Poláčka. 
6) Zprávu o činnosti KCHA za rok 2017 přednesl předseda př. Vlasák.  
7) Zprávu o hospodaření KCHA za rok 2017 přednesl ekonom př. Mančík. 
8) Zprávu revizní komise KCHA za rok 2017 přednesl př, Cikán.  
9) Návrh plánu KCHA na rok 2018 přednesl předseda př. Vlasák. 
10) Návrh rozpočtu KCHA na rok 2018 přednesl ekonom př. Mančík. 
11) Občerstvení.  
12) Životní jubilea. 
13) Volba nového člena revizní komise. Místo př. V.Holečka, který ukončil 
členství, byl na návrh předsedy jednomyslně zvolen př. Josef Junek. Nové 
složení revizní komise: př. Slavík, př. Cikán, př. Junek. 

14) Diskuze. 
- O zasedání WBO a současně probíhajících mezinárodních výstavách 

v Budapešti informovali př. Groda a Janda. 
- Návrh př. Pechara na uspořádání zájezdu na klubovou výstavu v Belgii 

a Evropský šampionát Karlsruhe ve dnech 25.-26.8.2018. O uspořádání 
zájezdu nebyl projeven zájem. 

- Návrh př. Pechara na zrušení výstavy OPEN nebyl hlasováním přijat. 
Hlasování: 5 pro, 29 proti. 

- Návrh př. Lišky na přesunutí místa pořádání CVA byl pouze diskutován 
v obecné rovině. 

- Návrh př. Pechara na otevření výstav KCHA členům WBO byl 
hlasováním jednomyslně přijat. Př. Cikán doporučil přímé oslovení 
zahraničních spolků (Slovensko, Maďarsko). Způsob projedná výbor. 

- Návrh na ubytování v termínu CVA v hotelu Slavia (Vladivostocká 
1460/10, 100 00 Praha, Vršovice) za domluvenou cenu 500 Kč 
(vyjednal př. Vlasák) bude rozeslán členům KCHA. Ubytování potřeba 
rezervovat v termínu do cca 14. dnů – zařídí př. Rudolf. 



- Př. Rudolf upozornil na ukončení Soutěže chovatelů, kterou 
vyhodnocoval př. Holeček na základě umístění na výstavách OPEN, 
CVMA a CVA příslušného roku a zároveň vyzval případné zájemce o 
pokračování tohoto bodového hodnocení. V diskuzi byly rovněž 
prezentovány názory na neobjektivnost a zbytečnost tohoto hodnocení. 

- Předseda upozornil na dopis od klubu DSV Germany. Pozvánka k účasti 
na výstavách je vyvěšena na webových stránkách.  

- Přítomní členové byli seznámeni s novým dokumentem – Souhlas se 
zpracováním osobních údajů. Dokument byl zhotoven v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením EU 
2016/679 o ochraně osobních údajů – (GDPR). Po seznámení byl 
dokument jednotlivě předložen k písemnému souhlasu. Zajišťuje 
Rudolf. 
 

15) Usnesení VČS přednesl př. Pechar. Usnesení bylo hlasováním 
jednomyslně schváleno. Hlasování řídil předseda př. Vlasák. 

16) Závěr VČS v 13.30 hod. Schůzi ukončil předseda. 
 
 
Zapsal: 
Karel Rudolf 
Jednatel KCHA, z.s. 


