
Mimořádná ČSch KPPPK Praha – Dolní Počernice 8.11.2014

Mimořádná členská schůze Klubu přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK)

Datum konání: 8.11.2014 

Místo konání: Hotel Svornost, Praha 9 -  Dolní Počernice 

Přítomni: viz prezenční listina

Mimořádná členská schůze byla svolána na podnět Kontrolní a revizní komise KPPPK (dále jen KRK) dle
bodu 8.1.c) = při zjištění hrubých chyb v činnosti nebo hospodaření klubu.

Vedení schůze se ujal a schůzi zahájil pan Stanislav Plocek, předseda KRK.
Uvítal přítomné, chtěl dát hlasovat o programu, byl upozorněn na neexistenci mandátové komise.

Volba mandátové komise
navrženi: paní Markéta Cramer von Laue, Alena Křivánková, Zuzana Holcová.
přítomno 56 členů, 8 hostů
dle prohlášení předsedkyně KPPPK paní Kateřiny Beranové je celkový počet členů klubu 144 (dle 
plateb), dle jednatelky paní Ireny Němcové 116 (dle přihlášek)
pozn.: ad Stanovy KPPPK bod 3.1 – Řádné členství vzniká předáním vyplněné přihlášky a zaplacením 
členského příspěvku se zápisným.
sčítání hlasů: přítomných 56 členů, tj. 56 platných hlasů
pan Plocek prohlásil schůzi za usnášení schopnou (vztahuje se na ní překlenovací období dané 
zákonem - postupuje se dle současných platných Stanov KPPPK) 
Usnesení: zvolena mandátová komise ve složení Markéta Cramer von Laue, Alena Křivánková, Zuzana 
Holcová

Volba zapisovatele
navržena paní Jarmila Hamplová
Hlasování pro:  56 hlasů, proti 0, zdržel 0
Usnesení: zapisovatelem je zvolena pí. Jarmila Hamplová

Návrh, doplnění a odsouhlasení programu
přednesl pan Stanislav Plocek 
Hlasování: pro 15, proti 38, zdržel 3

Program MČS: Úvodní slovo, Návrh a volba mandátové komise, Volba zapisovatele, odsouhlasení 
nahrávání, Návrh, doplnění a odsouhlasení programu MČS KPPPK, Prohlášení o usnášeníschopnosti, 
Vystoupení předsedy KRK KPPPK, Informace o změně právní úpravy sdružovacího práva od 1.1.2014, 
Změna stanov o usnášení schopnosti konkrétně čl. 8.1, písm. a) a jeho nahrazení ustanovením 
shodným s NOZ, konkrétně § 252, Zpráva VV o činnosti od poslední členské schůze a informace o 
stavu hospodaření, Vyřešení připomínek k Členské schůzi z 8.3.2014., Informace Chovatelského 
kolegia, Hlasování o důvěře Výkonného výboru, Hlasování o důvěře vedení Chovatelského kolegia, 
Hlasování o důvěře kontrolní a revizní komise KPPPK, Návrh na změnu termínu další řádné členské 
schůze KPPPK původně plánované na rok 2015, Diskuze, Přijetí usnesení

Protinávrh programu mimořádné členské schůze přednesený paní Bc. Helenou Jankovou
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Protinávrh programu žádá vzhledem k mimořádné situaci ve vedení klubu (většina výboru odstoupila, 
je nefunkční či má pozastavenu chovatelskou činnost, KRK neplní svoji funkci) a v návaznosti na další 
fakta a stížnosti ad zápisy z P ČMKU upravit program dle důležitosti bodů, tj. upřednostnit vyslovení 
nedůvěry a odvolání výboru klubu a KRK do začátku schůze 
pan Plocek dal hlasovat o návrhu:
Hlasování: pro 38, proti 12, zdržel se 4, nepřítomno 3
Usnesení: schválena změna programu 

 v 11.45hod příchod jednoho člena klubu, počet hlasujících je 57 členů, tj. 57 platných hlasů

Na žádost přítomných pan Plocek představil hosty, pozvané pozorovatele z ČMKU. 
Mimořádné členské schůze se zúčastnili Ing. Jan Kubeš, místopředseda ČMKU, paní Iveta Nováková, 
členka předsednictva ČMKU, paní Helena Matějeková, místopředsedkyně DR ČMKU. Ostatní hosté 
jsou rodinní příslušníci členů klubu.

Projednání a schválení přítomnosti hostů v počtu 8 osob
Hlasování: pro 56, proti 1, zdržel se 0
Usnesení: schválena přítomnost hostů na mimořádné členské schůzi

Podle schválené změny programu, pokračovala MČS vyslovením nedůvěry a hlasováním o odvolání 
Výboru klubu a Kontrolní a revizní komise ad Stanovy KPPPK bod 8.1 g)
Hlasování pro odvolání: pro 36, proti 11, zdrželo se 10
Usnesení: rozhodnutím MČSch je Výbor KPPPK a členové KRK odvoláni z funkcí 

Návrh  paní  Heleny Jankové o termínu Volební členské schůze 
Bc. Janková navrhuje svolat VČS na sobotu 13.12.2014 - první možný termín dle Stanov KPPPK pro 
možné urychlené uvedení věcí do standardní formy a uklidnění klubového dění v době uznávacího 
procesu plemene 
Hlasování: pro 31, proti 17, zdrželo 6, nepřítomno 3
Usnesení: termín volební členské schůze schválen na sobotu 13.12.2014

Návrh Mgr. Martiny Špundové, aby se vzhledem ke ztrátě mandátu pana Plocka vedení MČS ujala paní
Ing. Ivana Krčková 
Hlasování: pro 31, proti 13, zdrželo se 6, nepřítomno 7
Usnesení: vedení Mimořádné členské schůze se ujímá paní Ivana Krčková

Odchází pan Stanislav Plocek,  
Příchod 1 člena, počet členů 57, tj. 57 platných hlasů

Projednání doporučení Ing. Kubeše, místopředsedy ČMKU na odečítání hlasů odcházejících členů, aby 
bylo prokazatelné, zda je mimořádná členská schůze usnášeníschopná
Hlasování: pro 44, proti 4, zdržel 4, nepřítomno 5
Usnesení: hlasy nepřítomných budou při hlasování odečítány z celkového počtu platných hlasů

Odchod 3 členů
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Kontrola počtu členů, sečteno 54 přítomných členů, tj. 54 platných hlasů
                                           
Mimořádná členská schůze konstatovala, že pro zajištění základního fungování klubu v této mezní 
situaci je nutné okamžité převzetí klubové, chovatelské a ekonomické agendy včetně přístupu ke 
klubovému webu, klubovému účtu.
Přítomní na čl. schůzi rozhodli, že bude vytvořena tříčlenná pracovní skupina, která převezme od členů
odvolaného výboru a KRK klubovou agendu a zajistí následující členskou schůzi, která bude schůzí 
volební. Tato pracovní skupina bude do řádných voleb vykonávat funkce ve třech oblastech
  - administrativa vedení klubu  
  - chov a chovatelská administrativa
  - pokladna a přístup k účtu (ekonomická dokumentace)
    
na tyto pozice byly navrženy kandidátky a hlasovalo se v pořadí jednotlivých návrhů:
- administrativa vedení klubu  - Bc. Helena Janková, Emilie Kopečková, Jana Hrbková
Hlasování: Helena Janková - pro 51 hlasů, proti 0, zdrželo se 3, vzhledem k výsledku hlasování o 
dalších návrzích neproběhlo
- chov a chovatelská administrativa – Zuzana Machálková, ing. Ivana Krčková, Emilie Kopečková
Hlasování: Zuzana Machálková - pro 37 hlasů, proti 0, zdrželo se 17, hlasování o dalších návrzích 
neproběhlo 
- pokladna a přístup k účtu (ekonomická dokumentace) – ing. Ivana Krčková
Hlasování: pro 51, proti 0, zdrželo se 3
Usnesení: zvolena pracovní skupina ve složení: Bc.Helena Janková, Zuzana Machálková, ing.Ivana 
Krčková

Paní Kateřina Beranová namítla porušení Stanov KPPPK, bod 8.1d. Na tuto námitku reagovala paní 
Mgr.Špundová tím, že o změně programu Mimořádné členské schůze rozhodla tato členská schůze a 
otázky zásadního významu nejsou specifikovány.  Zároveň konstatovala, že obdobný postup byl již 
v minulosti opakovaně uplatněn při předchozích členských a výborových schůzích.

Paní Beranová opustila schůzi, počet členů 53, tj. 53 platných hlasů.

Pokračování usnesení: Pracovní přípravná skupina byla pověřena MČS  s okamžitou platností usilovat 
o převzetí veškeré dokumentace klubu včetně přístupu ke klubovému webu a účtu. Za tímto účelem 
bude kontaktovat neprodleně odvolané členy Výboru klubu tak, aby byly veškeré dokumenty k 
dispozici do volební schůze.
   
Následovala nabídka hostů - představitelů ČMKU, že v případě nemožnosti užití klubového webu bude
možné použití webových stránek ČMKU k zajištění podávání informací. Členové klubu souhlasí a 
děkují.

Zpráva Ing. Zuzany Horákové o uznání plemene FCI  
Ing. Horáková sdělila, že bylo nutno dle požadavku FCI standard pražského krysaříka upravit a proto 
v žádosti o uznání plemene zaslané na FCI je jiný standard, než podle kterého se v současné době 
posuzuje a provádí chov. Potvrdila, že kromě jiného ve standardu zaslaném na FCI figuruje jako 
vyřazující vada i výška 24cm a výše. Následně dovolila členům nahlédnout do standardu plemene, 
který je podán na FCI, který je dle jejích slov původní standard vytvořený ing. Findejsem, ale odmítla 

- 3 -



Mimořádná ČSch KPPPK Praha – Dolní Počernice 8.11.2014

jej i přes opakované žádosti členům poskytnout. Uvedenou kopii standardu pro FCI předala paní 
Zuzaně Machálkové.

Projednání zmocnění zvolené paní Ing. Ivany Krčkové k převzetí klubového účtu číslo 240044472/2010
u FIO banky. 
Paní  Ing. Ivana Krčková bytem  Petrohradská 3112, 272 04 Kladno, narozena dne 12.3.1974 je 
pověřena a zmocněna Mimořádnou členskou schůzí Klubu přátel psů pražských krysaříků k nakládání 
s účtem v rozsahu statutárního zástupce/předsedy a zřízení dispozičního oprávnění a podpisových 
vzorů  k účtu. Je zmocněna ke zrušení všech oprávnění vedených na Kateřinu Beranovou, jak majitele 
účtu, tak dispozičních práv a podpisového vzoru.
Hlasování: pro 45, proti 0, zdržel se 8
Usnesení: paní Ivana Krčková je zmocněna k převzetí klubového účtu u FIO banky
  
Projednání žádosti paní Zuzany Machálková o vyjádření členů k bonitaci a uchovnění feny Pettynka 
Čekanka. 
Dle sdělení paní Machálkové v PP feny nesouhlasí ani otec, ani matka a z tohoto důvodu navrhuje 
provést bonitaci v režimu pomocného registru. Protinávrh zní odložit bonitaci do vyřešení genetických
testů DNA, prováděných P ČMKU. 
Hlasování pro bonitaci v režimu pomocného registru: pro 14, proti 25, zdrželo se a nepřítomno 14
Hlasování pro odložení bonitace: pro 25, proti 14, zdrželo se a nepřítomno 14
Usnesení: bonitace odložena do vyřešení šetření ČMKU, majitel fenky bude vyrozuměn paní 
Machálkovou o rozhodnutí členské schůze a odložení bonitace do vyřešení parentit prováděných 
ČMKU. O dalším postupu bude majitel feny informován.

Na závěr byl veřejně přečten zápis a usnesení. Usnesení Mimořádné členské schůze bylo schváleno.  
Hlasování: pro 52, proti 0, zdržel se 2

Některé body původního programu nebyly projednány, neboť jejich předkladatelé nebyli přítomni, 
byli odvoláni nebo opustili schůzi. Věci podstatné pro chod klubu (NOZ) budou projednány na 
prosincové schůzi.

Mimořádnou členskou schůzi ukončila a poděkovala za účast paní ing. Ivana Krčková, pověřená 
Mimořádnou členskou schůzí jejím vedením po odvolání KRK a odchodu pana Stanislava Plocka.

Zapsala Jarmila Hamplová, dne  8.11.2014

Prohlášení zapisovatele: 
1) Mimořádná členská schůze neodsouhlasila nahrávání jednání schůze, přesto se domnívám, že 

nahrávání probíhalo a nebylo odsouhlaseno schůzí dle programu p. Plocka. Klub nedisponuje 
žádným záznamem z jednání.

2) Po odchodu paní Beranové a pana Plocka bylo zjištěno, že ač pronájem prostor pro schůzi 
sjednávali, nikomu nepředali hotovost k zaplacení sálu.
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