
Výroční členská schůze ČPSK 21.01.2023 
 

Přítomni dle prezenční listiny 
 
Program: 
 
1) Zahájení + určení zapisovatele 
2) Volba návrhové, mandátové a volební komise 
3) Zpráva předsedy klubu 
4) Návrh výboru – sestavení kandidátky + doplnění z pléna (na místo informační referent/ka) 
5) Doplňující volby do výboru klubu 
6) Zpráva ekonoma - schvalování výsledku hospodaření za rok 2022 a návrhu hospodaření na rok 2023 
7) Zpráva KK 
8) Seznámení s výsledky volby 
 
Přestávka 
 
9) Návrh výboru na změnu stanov čl. XIV (informační systém), odst. 3 stanov ČPSK, z.s. – změna v podobě Klubového 
zpravodaje – uveřejňován pouze elektronicky 
10) Hlasování o změně 
11) Seznámení s výsledkem hlasování 
12) Zpráva poradců chovu 
13) Čestné členství, jubilea, poděkování za významnou propagaci ČPSK 
14) Diskuze 
15) Usnesení 

 
1) Zahájení  

 
S ohledem na počasí schůze zahájena v 10:30 hod. 
 
Předsedající – Ing. Martin Hučko, zapisovatel – Julie Poláková  
 
Přítomno:  28 členů 
 
2) Volba návrhové, mandátové a volební komise 

 
Návrhová: Jana Pavlová, Zdeněk Kruchňa, Simona Svatoňová 
Mandátová: Lukáš Dvořák, Lenka Hulková, Jan Hanč 
Volební: Jan Karous, Markéta Šmakalová, Jan Volšanský 
Schváleno 
PRO 28, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0 
 
Schválení programu VČS 
PRO 28, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0 
 
Ověřovatelé zápisu 
Vladimíra Dvořáková 
PRO 28, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0 
Veronika Horváthová 
PRO 28, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0 
 

3) Zpráva předsedy klubu 
 

Poděkoval členům výboru i jednotlivým členům za činnost a prezentaci klubu. Podal informace ke zpravodaji a 
k neschválení titulu CACT pro soutěž Jarní pohár předsednictvem ČMKJ. Zhodnotil proběhlé akce roku 2022 a to 
jak soutěžní, tak výstavní. Dále upozornil na písařskou chybu, kdy letos proběhne Klubová výstava – nikoli 
speciální jak je uvedeno na webu a ve zpravodaji.  



- Vznesena poznámka pana Houdy: doplnit klubové razítko při konání klubové výstavy v Červeném 
Hrádku, vzato na vědomí. 

- Vznesen dotaz paní V. Horváthovou ohledně toho, zdali nekonat společně výstavu v Zákupech, bude 
následně řešeno. 

 
Následně předseda poděkoval za dotažení návrhu s odznaky Janu Volšanskému. 
 

4) Návrh výboru – sestavení kandidátky + doplnění z pléna (na místo informační referent/ka) 
 

- Výborem klubu navržena na pozici kulturní referentky členka klubu Šárka Ščudlová, která se svou 
kandidaturou písemně souhlasila. Z důvodu nemoci se schůze neúčastnila.  

- Prostor pro návrh z pléna – nikdo další se nepřihlásil s kandidaturou.  
 

- Navrženo, s ohledem na počet přítomných členů, uskutečnění veřejné volby.  
 
PRO 28, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0 

 
5) Doplňující volba do výboru klubu 

 
- Proběhla veřejná volba navržené kandidátky Šárky Ščudlové 

 
PRO 28, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0 
 

6) Zpráva ekonomky klubu 
 

Schválení hospodaření za rok 2022 
PRO 28, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0 
 
Plán hospodaření na rok 2023 
 

- Diskuze k otázce nákladům na výstavu – V. Horváthová seznámila členy s otázkou ohledně organizace 
obou výstav, včetně představení rozhodčích  

 
Navrženo navýšení nákladů navrženého plánu 2023 – Náklady na Klubovou výstavu o 20.000,-Kč 
PRO 28, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0 
 
Navrženo pořízení odznaků v nákladu 500 kusů a bol v nákladu 100 kusů 
PRO 28, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0 
 
Navrženo navýšení nákladů navrženého plánu 2023 – položka  propagační předměty s ohledem na odznaky a 
bola o 90.000,-Kč 
PRO 28, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0 
 
Navrženo navýšení nákladů navrženého plánu 2023 – položka propagační předměty o 20.000,-Kč 
PRO 28, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0 
 
Schválení plánu hospodaření na rok 2023 s mínusovým rozpočtem a to o -120.000,-Kč 
PRO 28, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0 

 
 

7) Zpráva kontrolní komise 
 
Zprávu přečetla předsedkyně KK Jana Anderlová 
 
 
 
 



8) Seznámení s výsledky voleb 
- Proběhlo přímo po veřejné volbě 

 
Odhlasováno přeskočení přestávky 
PRO 28, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0 
 

 
9) Návrh výboru na změnu stanov – klubový zpravodaj 

 
- Nebude projednávána změna stanov, pouze frekvence a způsob distribuce zpravodaje 
- Představení nákladů za dva roky , tyto vzrostly o 100% 
- Představení variant – 1x písemně + 1x elektronicky 
                                            - 1x elektronicky  
                                             - zachovat stávající stav 
 
- Diskuze – J. Anderlová – preference udržení písemné podoby, o elektronická data můžeme náhle přijít.  

               -  V. Horváthová – otázka vrátit se zpět ke starému formátu, výběrové řízení na novou 
tiskárnu. Nechat stávající stav a najít úsporu v tisku a distribuci, tisk ne 
barevný ale černobílý, na web plnou verzi ve full formátu. 

                -J. Pavlová – návrh tisk zpravodaje jako ročenky jednou ročně na podzim.  
 

10) a 11) Hlasování a seznámení s výsledky 
 
Po diskuzi provedeno hlasování o podobě klubového zpravodaje podle návrhu J. Pavlové: 

 
- Zpravodaj v podobě 1x ročně – ročenka písemně  

PRO 27, PROTI 0, ZDRŽELO SE 1 
  

- Zpravodaj v podobě A4 – barevná obálka 
PRO 26, PROTI 1, ZDRŽELO SE 1 
 

 
12)    Zprávy poradců chovu 
 

- Zpráva poradkyně chovu ISWR  – přečetla S. Svatoňová, poradkyně omluvena 
- Zpráva poradkyně chovu AS , POI –S. Svatoňová 
- Zpráva poradkyně chovu GS – E. Nosková  
- Zpráva poradce chovu IS – M. Houda 
 
 

Přítomno 27 členů. 
 
 

13)     Čestné členství, jubilea, poděkování za významnou propagaci ČPSK 
 
- návrh čestného členství – z plána nikdo, předseda navrhl na čestného člena Lukáše Orsága 
 
PRO 27, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0 
 
- jubileum – J. Pavlová, Z. Kruchňa 
 

 
14)    Diskuze 

 
- Raznice – poslány podoby odznaků – odznaky se liší pouze barvou okraje. Bolo v podobě dvou variant 
 
 



Návrh Bolo půl na půl, odznaky se zeleným okrajem 
 

PRO 26, PROTI 0, ZDRŽELO SE 1 
 

- Představení nové soutěže – J. Pavlová ve spolupráci s J. Hančem 
- V. Horváthová – navrhla spolupráci s J. Pavlou k vytvoření další kategorie a to výstavní – po 

dopracování bude soutěž představena na webu  
 

- Pan Píbl vznesl myšlenku, že dříve poradce chovu byl rozhodčí z exteriéru, podpořil novou čekatelku 
- S. Svatoňová – dala ke zvážení pro chovnost účast na klubových výstavních akcí.  
- J. Anderlová uvedla, že Valná hromada ČMKU uvedla, že pořadatelé nemají povinnost vydávat posudky 

na výstavách exteriéru 
- Pan Houda – uvedl, že by bylo dobré podpořit nové mladé rozhodčí, aby byli na klubových akcích 
- Návrh: vyslat na mezinárodní výstavu s podporou našeho klubu S. Svatoňovou. Zajistit jí podporu 

klubem. 
 

15)    Hlasování o Usnesení VČS 
 
PRO 27, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0 
 
Závěr 
 
Předseda poděkoval všem přítomným a popřál mnoho úspěchů. 
 
 
Zapsala: Julie Poláková  
Ověřovatelé zápisu: Veronika Horváthová, Vladimíra Dvořáková  

 
 
 
 

 


