
Zápis z jednání Členské schůze KCHT ze dne 10. 12. 2022, Praha 
 
Přítomni: viz prezenční listina (Příloha 1) 
 
 
Program: 

1) Zahájení 
2) Ověření usnášeníschopnosti členské schůze spolku, volba předsedy zasedání 
3) Volba zapisovatele a mandátové komise 
4) Zprávy o činnosti KCHT: 
   - zpráva předsedy 
   - zpráva ekonomky 
   - zpráva výcvikáře 
   - zpráva hlavního poradce chovu 
   - zpráva revizní komise 
5) Návrh změny Stanov KCHT 
6) Různé a diskuse 
7) Závěr 

 
1) Členskou schůzi zahájila předsedkyně klubu pí Alena Auerbach. 
2)  Schůze byla prohlášena za usnášení schopnou s přítomnými 61 členy a byl schválen 

s pozvánkou rozeslaný program schůze. 
3) Byly zvoleny: předseda zasedání Vladimíra Tichá, zapisovatel Lucie Tylová a Lucie Lieblová. 
Schůze byla informována o výsledku úkolů z minulé schůze:  
- Do návrhu řádu byly zapracovány připomínky a byl a zveřejněn ve Zpravodaji KCHT č.3/2022. 
- Data z plemenné knihy není možné podle Úřadu na ochranu osobních údajů sdílet. 
- KCHT je připraven spolupracovat s Klubem chovatelů českých teriérů. 
- Ocenění za Nejlepšího teriéra nebude, vzhledem k praktickým zkušenostem s nezájmem 

majitelů oceněných psů, předáváno na výstavě. 
 

4) Schůze byla seznámena se zprávou předsedy, ekonomky, výcvikáře, hlavního poradce chovu a 
revizní komise. 

 
5) Mgr. Medková představila návrh změny Stanov KCHT, který byl rozeslán společně s pozvánkou 

na schůzi. JUDr. Kvěchová připomínkovala způsob zastupování/podepisování klubu 
v nepřítomnosti předsedy. Připomínky budou do Stanov doplněny a Stanoveny zaregistrovány 
v rejstříku. Platnost nového znění Stanov je od 1. 1. 2023 

 
Diskuse: 
V závěrečné diskusi byly probírány tyto návrhy a dotazy: 

- Vyhodnocovat Nejlepší pes/fena kvůli závěrečným soutěžím. 
- Závěrečné soutěže doplnit  o soutěž  BOS. 
- Návrh na změnu chovných podmínek ohledně 2 vrhů v roce. 
- Opakující se problémy s tiskem a chybami v PP. Výbor plemennou knihu upozorní. 
- DogOffice a jeho nefunkčnost – není v kompetenci KCHT, ale ČMKU. 
- Nejlepší teriér – návrh dalších zkoušek a sportů pro kategorii Ostatní. Návrh na úpravu 

bodování v Loveckém výkonu. Návrh na uznávané výstavy v kategorii Krása. 
- Sponzoring vlastního plemene v rámci výstavy. 
- Speciální výstava irských plemen. 
- Speciální výstavy ke 100. výročí KCHT. 
- Vystavování šampionátů KCHT elektronicky – web je připraven. 

 



Všichni diskutující byli vyzváni, aby své konkrétní návrhy zaslali Výboru KCHT písemně, aby se jimi 
mohl Výbor zabývat. 
 
Usnesení: 
Schůze schválila předložený návrh změn Stanov KCHT se zapracováním připomínek JUDr. Kvěchové. 
[Pro 61, proti 0, zdržel se 0] 
 
 
 
Přílohy: 

1. Prezenční listina (3 listy) 
 

 
Zapsala:   
Ing. Lucie Tylová, Ph.D. 


