
Zpráva Návrhové komise ve složení doc. Cienciala, Bc. Jirovská, 

Ing. Zemánek – USNESENÍ  
 

Členská schůze sekce WSS KCHLS konaná 11. 3. 2018 v Motelu Velký Rybník, Pelhřimov, 

po projednání všech zpráv bere na vědomí, schvaluje a ukládá níže uvedené: 

Členská schůze bere na vědomí: 

 zprávu vedoucího sekce Mgr. Jiřího Lazara o chodu sekce WSS za rok 2017, 

 správu poradkyně chovu za rok 2017, 

 správu z výboru KCHLS a chovatelské rady, 

 vyhodnocení nejlepších pracovních a výstavních jedinců WSS za rok 2017 a udělení 

putovního poháru Františka Limla, 

 konání letního srazu sekce WSS v termínu 2. 8. 2018 – 5. 8. 2018, 

 informaci ohledně měření kohoutkové výšky pouze na speciální nebo klubové 

výstavě, 

 v roce 2018 bude uspořádána Klubová výstava 28.–29. 7. 2018 v Náměšti na Hané 

(speciální výstava se v roce 2018 konat nebude). 

Členská schůze schvaluje: 

 povinnost a formu zasílání údajů k uveřejnění informací v databázi chovných jedinců 

WSS, 

 použití formuláře pro souhlas s uveřejněním osobních údajů na webových stránkách 

sekce WSS, 

 obnovení tiskové formy hlášení vrhu, 

 v případě pouze jednoho termínu SV nebo KV pro daný rok uspořádat druhou SV ve 

vhodném termínu. 

Členská schůze ukládá: 

 poradkyni chovu zajištění adekvátního rozhodčího pro měření kohoutkové výšky a 

zápis potřebných údajů do PP jedince na KV a SV. Zveřejnění jména min. 14 dní 

před konáním akce, 

 vyhotovení formuláře pro udělení souhlasu k uveřejnění osobních údajů (Mgr. Lazar, 

Ing. Matiášová, pí Jirovská), termín uveřejnění formuláře – do 31. 3. 2018, 

 členům sekce WSS, kteří jsou majitelé a chovatelé chovných jedinců, zaslat 

vyplněný formulář do 30. 4. 2018. Formulář se bude posílat v tištěné podobě poštou 

k rukám Mgr. Lazara. 

V případě nezaslání formuláře bude u chovných jedinců uvedeno pouze jméno a 

příjmení majitele/chovatele. 

 jednatelce KCHLS projednat ve výboru KCHLS připomínky sekce ohledně 

neuveřejňování zápisů z výboru a chovatelské rady, 

 jednatelce KCHLS tlumočit výboru žádost sekce, aby KCHLS zveřejňovalo účetní 

uzávěrky za uplynulý rok, 



 jednatelce KCHLS projednat možnost zadávat titul CACT na zkouškách pořádaných 

okresními mysliveckými spolky, 

 jednatelce KCHLS projednat úpravy webu KCHLS pro jejich zjednodušení a lepší 

přehlednost, 

 jednatelce KCHLS zajistit dostupnost plné verze soutěžního řádu KCHLS. 

 

Jednatelka uvedené připomínky projedná na schůzi výboru KCHLS 11. 4. 2018. 

 

O zprávě návrhové komise bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

PRO hlasovalo:  31 hlasů 

PROTI hlasovalo: 0 hlasů 

Zdrželo se:  0 hlasů 

 

Závěr: 

Zpráva byla přijata. 

 


