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Zápis z jednání schůze Výboru KCHT ze dne 18. 2. 2023, Praha 
 
Přítomni: Alena Auerbach, Klára Eichacker, Lucie Lieblová, Ondřej Mokrý, Vladimíra Tichá, Lucie 
Tylová, Kristýna Hnetilová, Marcela Medková 
 
 
Výbor KCHT se zabýval těmito body: 

1. Úkoly z členské schůze ze dne 10. 12. 2022: 

• Závěrečné soutěže budou doplněny o soutěž o nejlepší BOS na výstavách, kde je 
posuzováno více plemen. 

• Návrh, aby fena mohla mít v jednom kalendářním roce více než 1 vrh, nebyl schválen. 
Existuje možnost udělení výjimky ze zdravotních důvodů. 

• Problém špatně tištěných PP na ČMKJ je řešen. 

• Žádný další podnět nebyl Výboru doručen. 
2. Bodování Nejlepší teriér Krása: Návrh společně se zařazením EDS a WDS pro rok 2024 

připraví Lucie Lieblová a Klára Eichacker. 
3. Inzerce ve Zpravodaji/katalogu: Za úplatu bude zveřejňována tematická inzerce. 
4. Směrnice pro zapisování a zobrazování informací na web KCHT: Je zodpovědností poradce 

chovu ověřit splnění podmínek při zadávání výsledků zdravotních vyšetření a není proto třeba 
nahrávat certifikáty (možnost na webu zůstává). Vzhledem k množícím se výsledkům 
z laboratoře MyDogDNA, které nesplňují podmínky pro zápis na web KCHT, byla pověřena 
Vladimíra Tichá a Klára Eichacker, aby zpracovaly seznam laboratoří, jejichž výsledky budou na 
webu zveřejňovány. 

5. Smlouvy o pořádání speciálních výstav s kluby zastřešující stejná plemena: Řeší Vladimíra 
Tichá, kluby byly osloveny, zatím bez odpovědi. 

6. Vánoční výstava 2023: Akce se bude opět konat ve Sportovní hale Hagibor, Praha. 
7. Krajská klubová Zetor Brno: Jelikož organizátor krajské výstavy Zetor Brno již další ročník 

nepořádá, byla jako náhradní akce vybrána krajská výstava ve Zbraslavi u Brna („Zbraslavská 
krajská výstava“).  

8. Klubové šampionáty: Od ledna 2023 byla přidána možnost žádat elektronicky na webu KCHT. 
Nově jsou k dispozici elektronické verze diplomů (rychlejší varianta). Není třeba zasílat 
originály dokumentů poštou. Zápis do PP bude prováděn po předchozí dohodě na klubových 
akcích, především výstavách. 

9. Vůdcovské odznaky: Budou opraveny překlepy ve zveřejněném řádu na webu KCHT. 
Předávání odznaků bude probíhat na klubových akcích. Pro rok 2023 byla určená zářijová 
klubová výstava v Mladé Boleslavi. Výsledky budou na webu a ve Zpravodaji zveřejňovány 1x 
ročně. 

10. 100. výročí založení KCHT: 

• Bude pořádána speciální jubilejní výstava (sobota) společně s klubovou výstavou 
(neděle) jako dvoudenní akce KCHT. Bude možnost získat klubový šampionát při 
získání dvou klubových čekatelství na těchto výstavách. 
Místo konání: České Budějovice, termín: září/říjen 2024, organizátoři: Kristýna 
Hnetilová, Lucie Lieblová. Vladimíra Tichá zažádá ČMKU o možnost pořádání 
mimořádné jubilejní výstavy a udělování titulů Vítěz speciální jubilejní 
výstavy/mladých/veteránů. 

• Bude vydán speciální Zpravodaj opět s možností prezentace CHS/chovných psů pro 
členy KCHT. Forma bude upřesněna. 
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Usnesení: 
1. Výbor KCHT schvaluje: 

- Zveřejňování tematické inzerce ve Zpravodaji/katalogu za úplatu. 
- Úpravu Směrnice pro zapisování a zobrazování informací na web KCHT a její doplnění 

o seznam uznávaných laboratoří. 
- Konání vánoční výstavy 2023 ve Sportovní hale Hagibor v Praze. 
- Zbraslavskou krajskou výstavu jako náhradu za zrušenou výstavu Zetor Brno. 
- Změnu v žádostech, vydávání a zapisování klubových šampionátů doplněnou o 

elektronickou podobu. 
- Úpravu Řádu pro udělování vůdcovských odznaků a jejich předávání v roce 2023 na 

zářijové klubové výstavě v Mladé Boleslavi. 
- Konání speciální jubilejní výstavy v roce 2024 v Českých Budějovicích. 

2. Výbor KCHT neschvaluje žádost o změnu podmínek pro více vrhů feny v jednom kalendářním 
roce. 

 
 
Zapsala:   
Ing. Lucie Tylová, Ph.D. 


