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Členská schůze KPPPK 
sobota 27.2.2016 od 11hodin
Dům odborových svazů – zasedací místnost č.22
Náměstí Winstona Churchilla 1800/2 
Praha 3- Žižkov

Věc: Zpráva KRK

Zpráva KRK – KPPPK je předkládána za období od 18.4.2015 – do 27.2.2016 
funkčnosti této KRK.

1. Majetek – Ing. Böhmová sdělila, že nedisponuje žádnými daty z Klubového 
počítače. O likvidaci počítače nebyl výbor informován, jak uvedla. Firma, která 
vydala vyřazovací protokol, odmítla poskytnout jakékoliv informace. Paní 
Böhmová měla zaslat dobírkou poháry, které měla ve svém držení 
bonitačnímu referentovi nebo předsedkyni Klubu. – KRK dotazuje 
předsedkyni, zda se tak stalo?

2. Neoprávněně užívané prostředky KPPPK – pan Beran po výzvě, ze dne 
21.4.2015 nedoložil celkovou částku 67 866,- Kč, která byla jeho matkou paní 
Beranovou poukázána na jeho soukromý účet, která jediná měla přístup 
k účtu Klubu. Dále nevysvětlil platbu odeslanou na Klubový účet ve výši 
13 629,- Kč. Pokyn ke spálení účetnictví dala paní Beranová, na kterou se pan 
Beran odvolává, nemůže tedy nic doložit. Na základě rozhodnutí ČS, bylo 
panu Beranovi, dne 12.6.2015 pozastaveno členství v Klubu a chovatelský 
servis na CHS New Fedar.

3. Informace a pokyny KRK KPPPK ze dne 7.5.2015 k rukám výboru klubu

Databáze – zveřejnění pro členy kdo databázi zpravuje, kdo přiděluje hesla ke 
konkrétním psům a dtb celkově – nesplněno.
Feferonka z     Jeřic   – na přihlášce na bonitaci uvedeno spolumajitelství paní 
Maria Kloth a Ing. Horáková – dle stanoviska Dozorčí rady ČMKU neměla být 
uchovněna. HPCH sdělila, že Ing. Horáková během bonitace v Jesenici dne 
22.3.2015 přiznala, že zfalšovala údaje v kopii PP feny. KRK konstatuje, že se 
jednalo o podvod a souběžně o finanční poškozování Klubu – platba za 
bonitaci měla být za zahraničního člena. Majitelka feny dosud nedoložila její 
majitelství - ukončeno
Feny Vanilla Rose Gi Fedar a Chimaira Ornamente Clé de Sol – dne 
20.1.2015 p.Beranová přihlásila feny Vanilla Rosse Gi Fedar, Chimaira 



Ornamente Clé de sol a Delilah Osmý svetadiel na bonitaci konanou dne 
22.3.2015 v Jesenici 

- Na přihláškách je jako majitelka uvedena vždy paní Beranová a spolumajitel p. 
Pavlíková,  nebo  p.  Beran.  K  přihláškám  nebyly  dodány  požadované 
oboustranné kopie PP 

- Zápis z P ČMKU byl zveřejněn na www.cmku.cz dne 24.2.2015

- Dne 25.2.2015 zaslal přihlášku do Klubu KPPPK pan Jan Beran

- Dne 7.3.2015 paní Beranová vystavovala fenu Chimaira Ornamente Clé de 
Sol a Delilah Osmý svetadiel na XX. Jihočeské výstavě psů jménem majitele 
KATEŘINA BERANOVÁ 

- Dne 15.3.2015 poslal nové přihlášky výše jmenovaných fen mimo Delilah na 
bonitaci pan Jan Beran s tím, že feny jsou v jeho majetku, nebo spolumajetku 
s paní Pavlíkovou od 2014 

KRK konstatuje, že došlo k podvodnému jednání s cílem vyhnout se sankcím 
ze strany ČMKU a nové přihlášky neměly být akceptovány bonitačním 
referentem – ukončeno, feny byly uchovněny na základě rozhodnutí bonitační 
komise v den bonitace.

KRK upozornila výbor, že většinově schválené návrhy jsou závazné – týkalo 
se nákupu PC pro Klub – nebylo akceptováno.

KRK uložilo výboru Klubu projednat možnost výstavby nového webu pro 
snadnější ovládání a udržitelné fungování do budoucna – zda výbor projednal, 
nebyla KRK informována.

4. Svolání výboru Klubu   – dne 19.5.2015 KRK uložilo výboru klubu svolání jeho 
jednání z důvodu váznoucí emailové komunikace, mnoha bodů k projednání a 
seznámení s obsahem trestního oznámení – navrženy čtyři termíny – výbor 
toto nerespektoval a jednání nebylo svoláno.

5. Trestní oznámení   – podáno dne 25.5.2015 ve smyslu  Spáchání trestného 
činu poškozením KPPPK - Porušení povinnosti při správě cizího majetku na 
osoby Ing. Zuzanu Horákovou, Kateřinu Beranovou, Jana Berana, Ing. Miluši 
Böhmovou, Stanislava Plocka.

Pozn. nová skutečnost propagační CD plemene prezentované na serveru 
youtube zveřejněné dne 1.2.2015 správcem fedarpk1, není tedy pravdou, že 
paní Beranová předala všechen majetek Klubu, který měla, CD zadržela a 
následně sama zveřejnila!

Vyrozumění – KRK konstatuje, že ze strany Policie ČR nebyl vyslechnut nikdo ze 
stávajících funkcionářů a nebyly akceptovány zaslané podklady. Policie konstatovala, 
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že k naplnění skutkové podstaty trestného činu dle ní nedošlo. KRK sděluje, že ve 
výpovědích jsou uváděny nepravdivé informace (př. spálení dokumentů paní 
Beranovou, protože údajně o dokumenty Klub nejevil zájem). Vzhledem k tomu, že je 
již z výše účtu při snížení členské základny v r. 2015 patrný značný nárůst finančních 
prostředků, bude na doporučení advokáta podán podnět P ČR k obnovení. Dle 
sdělení jednatelky zatím nemohla uzavřít rok 2015 – KRK uzávěrku potřebuje 
k dalšímu jednání.

6. Ing. Böhmová – žádost o poskytnutí vzorku DNA psa Griliáška Proper Puppy   – 
chovatelkou sděleno, že majitelkou psa není již více než rok od poloviny roku 
2014, což bylo ohlášeno Klubu – Klub žádné sdělení nemá, plemenná kniha 
ČMKU doložila, že ke dni 1.2.2016 je pes veden v majetku Ing. Böhmové. 
KRK v usnesení předkládá ČS k hlasování stejný postup, jako v případě jeho 
sestry Granulky Proper puppy.

7. Pes Crazy Sofiiny vrchy   – výbor i ČMKU upozorněny, že nepřeregistrovaný 
pes bonitovaný 15.11.2014 na jméno Jan Horák spadá do jedinců 
pozastavených – výbor nereagoval.

8. Podklady k jednání výboru Klubu dne 17.10.2015  zaslány dne 13.10.2015  

Finance - Jednatelka p. Štanclová informovala KRK, že stav účtu KPPPK je oproti 
minulému roku vysoký i v případě odečtení dotace poskytnuté z ČMKU. Počet členů 
za léta  minulých  vedení  postupně  klesal  od  cca  250  až  po  nynějších  cca  130, 
udivující  je ale právě nepoměr financí,  kterými Klub najednou disponuje.  Vystává 
otázka,  jak  bylo  s  prostředky  v nutně  mnohem  větším  objemu  léta  předtím 
nakládáno.  KRK se dále zabývá tokem financí v minulých letech, za dodání výpisů 
z banky  ke  kontrole  odpovídá  předsedkyně –  úkol  trvá  od  ledna  2015,  KRK 
nemůže bez podkladů dále pokračovat a tuto problematiku uzavřít.

Na webu není uvedeno, jaké termíny Klubových akcí byly podány v srpnu 2015 na 
ČMKU. – odpovídá předseda

V     seznamu akcí není jejich kompletní plán na rok 2015 (ke dnešnímu dni již ano)   ani 
předběžný na  2016  (k  dnešnímu dni  pouze  výstavy,  změna termínu  na  Jesenici 
nebyla avizována s dostatečným předstihem). – odpovídá předsedkyně/ výbor

Návrh  KRK k  hlasování –  rozšířit  databázi  o  filtr  země,  kde  pes žije,  popřípadě 
jednodušeji  pouze  označit  ve  filtru  ty,  kteří  jsou  vedeni  v CZ   –  cílem  by  bylo 
zjednodušení vyhledávání  krycích psů – ke zvážení technická náročnost, předběžně 
konzultováno s jednatelkou.



Návrh  KRK  k  hlasování –  vyzvat  hromadným  emailem  všechny  chovatele,  aby 
zkontrolovali  údaje  v databázi  u  svých  odchovů  a  psů  v jejich  držení  v zájmu co 
nejvyššího záchytu pochybení, rovnou je odkázat na odpovědnou osobu za opravy. 

DNA profily -  sestavení metodiky (archivace, platby,  slevy,  jak postupuje genomia 
v případě využití  slevy přes klub, atd.) pro chovatele/majitele – úkol trvá od ledna 
2015 Č.j.KRK 3/2015 věc.č.8 - odpovídá  – HPCH

Pes Crazy Sofiiny vrchy - KRK na tento případ upozorňovalo již dříve, dosud bez 
reakce  odpovědných,  upozorněna  i  P  ČMKU,  nevíme,  zda  byla  chovnost  psovi 
potvrzena. – zodpovídá bonitační referent/HPCH

Pozastavené CHS – s předsedkyní konzultována a vytvořena forma seznamu stanic 
pro klubový web, které nemohou produkovat štěňata s PP FCI, jako upozornění pro 
zájemce a předcházení problémům např. u bonitací. P.Beranová i Ing.Horáková stále 
inzerují štěňta s PP i na svých webových stránkách svým jménem a s uvedením, že 
se jedná o štěňata s PP FCI – úkol nesplněn.

KRK žádála o sdělení, zda výbor projednával uzavření  nové smlouvy s     ČMKU  , její 
znění,  obsah a výhodnost pro Klub co se týče poplatků? KRK žádá o poskytnutí 
kopie, nebo skenu smlouvy. Odpovídá výbor kopie neposkytnuta.

KRK žádá o sdělení v jaké fázi je zápis Klubu do rejstříku spolků. Které kroky zbývají, 
popřípadě zda se vyskytl nějaký problém. Dle zápisu výboru z ledna 2015 
odpovídá předsedkyně – nesděleno. KRK vyžádalo informaci ke dni 26.2.2016 
od Městského soudu v Praze, o změnu bylo požádáno 31.12.2015, podklady 
nebyly úplné, bylo žádáno o doplnění.

Není vyjasněno zajištění Klubových akcí 2016, kdo za ně odpovídá. P. Špundová 
informuje, že do konce září měla oslovit možného generálního sponzora na Milovice. 
Nemá ale pokyny ani pověření ke spolupořádání, nejsou pevně potvrzeny termíny – 
spolupráce se sponzorem tedy nebyla navázána. KRK žádá výbor,  aby projednal 
jednotlivé  akce a  jejich  zajištění,  sděluje,  že  zajistit  uspořádání  akce  je  možné  i 
externě, pokud Klub nemá dostatek ochotných lidských zdrojů. Odpovídá výbor.

KRK navrhuje, zda by bylo možné u seznamu vrhů doplňovat pro úplnost i barvy 
narozených štěňat. Návrh pro HPCH.

KRK uložila výboru  zajistit bonitaci dne 21.11.2015, na základě obdržené stížnosti 
byla dotazována členská základna na zájem o tuto akci. Ten se jevil jako dostatečný 
v porovnání s minulými bonitacemi v tomto období. Předběžný zájem (cca 14 zvířat). 
– splněno, bonitace uspořádána

9. V lednu 2016 – Výzva výboru Klubu ke zveřejnění zápisu z jednání výboru 
Klubu konaného dne 17.10.2015. Ke dni 25.2.2016 KRK nemá jeho závěry 
k dispozici – výzva bez odezvy.
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10. Podněty – 8 stížností – všechny vyřízeny.

11. Norsko – obrátili se na nás majitelé psů z Norska, kontaktovali výbor, žádali 
odpověď od předsedy 25.1.2016. Z důvodu neobdržení odpovědi kontaktovali 
dne 18.2.2016 opakovaně výbor, spolu s naší komisí a již také paní Jarošovou 
z ČMKU. Problém by měl spočívat v tom, že do Norska jezdily paní Beranová 
a Ing. Horáková bonitovat psy, paní Ing. Horáková naposledy v červnu 2015, 
kdy již nebyla HPCH ani členem Klubu! Norská strana nemá dokumenty od 
psů za poslední tři roky. KRK momentálně zjišťuje podrobnosti. Pokud bude 
toto  jednání  prokázáno,  jedná  se  o  poškození  pověsti  našeho  Klubu  vůči 
zahraničním chovatelům. Předpokládáme značně problematické  řešení  této 
situace, protože paní Beranová, ani Ing. Horáková žádné podklady nepředaly.



Bod6 ČS: Usnesení vyplývající ze zprávy KRK za období 18.4.2015 - 27.2.2016:

- Členská schůze bere na vědomí zprávu KRK

- Členská schůze bere na vědomí informace o řešení trestního oznámení

- Členská schůze souhlasí s obnovením trestního oznámení z důvodu, velkého 
schodku ve finančním hospodaření Klubu a nesrovnalostem ve výpovědích 
osob.

- Členská schůze souhlasí se stejným postupem u psa Griliášek Proper Puppy, 
jako v případu jeho sestry Granulky Proper puppy


