
Zápis z jednání výborové schůze. 

Termín: 4.2.2023 

Přítomní: Vápeník, Chládek, Pšeničková, Novotná 

Omluven: Stáňa 

1) Kontrola poslední výborové schůze. 

Klíč od kanceláře pro výcvikářky. Splněno zajistil Vápeník. 

2) Formulář na kontrolu spotřeby energií. Vápeník vypracoval a vyvěsil na klubovou 

nástěnku. Dnešní kontrolu stavu měřidel el. energie a vody provedli Chládek, Dykast, 

Vápeník. Ing. Chládek zašle zjištěné hodnoty předsedovi k provedení záznamu. Vápeník 

zjistí jaký tarif klub používá v rámci odběru el. energie. 

3) Formuláře na zkoušky. Vápeník vypracoval a vyvěsil na klubové nástěnce. Členové 

budou při výcviku vyzývání k provedení plánování zkoušek. Zkoušky naplánované 

v dohodnutých termínech tj. 15.4. a 24.6. Nejsou zatím naplánované zkoušky KJ Brno. 

Bude doplánováno podle zájmu. Po delegaci se Z. Novotná pokusí domluvit přesun 

zkoušek na neděli. Další zkoušky budou plánované na nedělní termíny. Důvodem jsou 

sobotní kurzy. První termín zkoušek navíc koliduje s termínem bonitace NO 

v Prackovicích. 

4) Garáž na traktor. Chládek, Vápeník prověří možnost nákupu lodního kontejneru jako 

garáže. Další variantou je obětování jednoho z velkých kotců. 

5) Členská základna.  Vápeník odeslán v termínu. Je potřeba dohlásit nově přijaté členy. 

Provede Vápeník. 

6) Revizní komise. Chládek předal účetnictví organizace H. Pšeničkové, která ho předá 

předsedkyni revizní komise k provedení kontroly a vypracování revizní zprávy o 

hospodaření za minulý rok. 

7) Havárie vody.  Chládek, Bartošík provedli opravu vody. Voda v současné době puštěná. 

Bude hlídat Vápeník. Faktura s nadlimitní spotřebou byla zaplacena (přes 7000,-Kč). 

Vápeník upozornil na vývoj spotřeby vody. Spotřeba před rokem 2021 přes 30 m3. 

V roce 2021 přes 50 m3 a v roce 2022 přes 200 m3. Pojistka cvičáku se na havárii vody 

nevztahuje. 

8) Formulář pro nové členy. vysvětlení plateb. Neustále se opakují chyby v členských 

poplatcích u některých členů. Předseda vypracuje krátký vysvětlující formulář. Ten 

bude stávajícím členům rozeslán jako příloha tohoto zápisu. Noví členové jej obdrží při 

vzniku členství.  

9) Ukončení členství – Šimoník a Strnadovi. Ukončeno, vypořádáno. (Vápeník). 

10) Přijetí nových členů – Reizenthaler, Psika – schváleno. Administrativně dořeší Vápeník. 

11) Schůze předsedů, proběhne dne 26.2 v Roudnici nad Labem. Zúčastní se Vápeník. 

Účast na schůzi je jednou z podmínek obdržení odměny pro ZKO za aktivitu od KV ČKS. 

12)  Školení figurantů, kladečů a výcvikářů proběhne 25.3. 9.00 v Roudnici. Zájem projevili 

Bendová (výcvikáři). Vild (figuranti). Vápeník zašle zájemcům příslušné formuláře. ZKO 

proplatí účastníkům na základě předložení dokladu účastnický poplatek (figuranti 300,-

Kč, ostatní – 200,-Kč). 



13) Výbor se zabýval situací ohledně figurování na cvičišti. Petr Stáňa v důsledku zranění 

nebude moci určitou dobu tuto činnost vykonávat. Navíc mu končí aprobace, tj. 

nemůže od letoška figurovat zkoušky. Výbor přijal následující opatření. Je potřeba o 

sobotách zintenzivnit přípravu nového adepta (Dany Friců), případně získat dalšího. 

Vápeník se pokusí získat dalšího figuranta, který by zabezpečil přípravu psů jako 

placený figurant v týdnu + zabezpečil zkoušky. První bude s nabídkou osloven K. Vild. 

14) Plán jednání výborových schůzí. Vzhledem k problematickému plánování výborových 

schůzí (sladění zájmů jednotlivých členů výboru), seznámil předseda členy výboru 

s předběžným plánem konání jednotlivých schůzí. Schůze by se předběžně měli konat 

v následujících termínech – 1.4., 24.6. a 9.9. 

15) Výbor schválil hodinový paušál na vykazování doby práce při vykonávání funkce 

vedoucího zkoušek. Napříště bude vykazováno 6 hodin. Bez ohledu na dobu trvání 

zkoušek. Případná administrativní příprava před zkouškami se do tohoto limitu 

nezapočítává. Vedoucí zkoušek se může rozhodnout, zda si funkci vedoucího nechá 

proplatit, nebo si tento čas vykáže jako brigádnické hodiny. Obojí není možné. 

16) Ing. Chládek předá výcvikářům a figurantům nové smlouvy na DPP a výpisy za minulý 

rok ohledně daňového vypořádání. 

17) Datové schránky. Všichni členové výboru obdrželi přístupové údaje do datové schránky 

ZKO. Výbor se dohodl, že všichni mohou do datové schránky nahlížet. Nikdo kromě 

předsedy ZKO nebude z datové schránky stahovat žádné dokumenty, ani 

prostřednictvím datové schránky žádnou poštu odesílat. V případě problémů 

s oživením datové schránky je možné se obrátit na příslušnou telefonní linku, případně 

pomoc nabídl předseda ZKO. Je zakázáno poskytovat přístupové údaje do datové 

schránky komukoliv dalšímu. 

18) Zabezpečovací zařízení na cvičišti. Výbor se dohodl převést datovou kartu z dobíjecí 

varianty na paušál. Zajistí Vápeník společně s K. Vildem. 

19) Klubový závod. Do dnešního dne neobdržel předseda žádný návrh na úpravu propozic 

klubového závodu. Stanovisko výboru. Ponechat vše tak jako dosud tj. pouze obrana a 

poslušnost bez střelby. V létě bude vyvěšen formulář pro přihlašování a na základě 

počtu přihlášených bude rozhodnuto o konání nebo nekonání akce. Po ztrátě sponzora 

stojí závod zhruba 6000,-Kč.  Současná praxe: Posuzování kvalifikovaným rozhodčím. 

Dvě kategorie. ZZO + otevřená kategorie pro všechny. V této kategorii se závodí se 

psem vždy podle nejvýše složené zkoušky podle NZŘ. Smysl závodu. Zejména 

začínajícím psovodům a mladým psům umožnit posouzení kvalifikovaným rozhodčím 

dříve, než vyrazí na náročnější akce. Díky závodní atmosféře a posuzování rozhodčím 

vytvořit na závodníky psychický tlak jako na zkouškách, bez toho že by platili nějaké 

startovné. Účastí vycvičenějších psů umožnit začínajícím kynologům vidět i náročnější 

výkony. Tím, že tito psi závodí s určitým handicapem (náročnější cviky) jsou vytvořeny 

podmínky proto, aby i začínající psovodi a mladí psi měli šanci na dobré umístění. To 

by je mělo motivovat pro další práci. Nakonec všichni nějak začínali, nebo všichni 

máme občas mladého psa. 

20) Kurzy pro začátečníky. Kolem 20 účastníků, takže poběží dva turnusy současně. 

 

Zapsal: Vápeník 


