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Zápis z ČS  23.2.2019 

                          Klub přátel psů pražských krysaříků, z.s.      

Zápis z členské schůze KPPPK 

konané dne 23.2.2019 v Hostouni 

 

 

Za výbor přítomny: 

Bc. Janková 

Ing. Krčková 

p. Čiháková 

p. Králíčková  

 

Omluvena: p. Hrbková 

 

Za kontrolní a revizní komisi přítomny: 

p. Machálková 

p. Hamplová 

 

Omluvena: p. Kopečková 

 

Počet přítomných členů KPPPK dle prezenční listiny: 12 

 

Program  

1) Zahájení schůze  

2) Ověření/prohlášení o usnášeníschopnosti  

3) Volba komisí (návrhová, mandátní) 

4) Schválení/doplnění programu schůze 

5) Zpráva výboru, HPCH a finanční zpráva  

+ petice pro uzavření registru  

6) Zpráva KRK  

+ nové složení KRK v souladu se Stanovami KPPPK bod 8.3.e)  

7) Uznávací proces PK – aktuální info  

+ nostrifikace podkladů přeformátovaných dle  požadavků ČMKU/vyžádaná forma standardu  

dle vzoru FCI 

8) Klubové akce 2020 – termíny a zajištění  

9) Výše zápisného a členského příspěvku  

10) Termín následující ČS  

11) Diskuze 

- propagace plemene na akci ŠŠ – úhrada výst.poplatku pro VSV, KV, BOB, KŠ 

- Mycoplasma canis – příčiny a příznaky infekce, diagnóza, léčba, prevence 

12) Přijetí usnesení  

 

Bod 1) 

Členská schůze byla zahájena ve 12:00 hodin. Přítomno bylo 7 členů klubu přátel psů pražských 

krysaříků, z.s.(dále jen KPPPK). 
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Byl aplikován postup dle NOZ a Stanov KPPPK a byla svolána náhradní členská schůze s totožným 

programem a začátkem ve 13:00 hodin. 

Členská schůze byla opětovně zahájena ve 13:00 hodin. Předsedkyně klubu přivítala všechny 

přítomné a poděkovala za jejich účast. 

 

Bod 2) 

Přítomno bylo dle prezenční listiny v době zahájení 11 členů klubu a jeden host. Členská schůze 

(dále jen ČS) byla prohlášena za usnášení schopnou. 

 

Bod 3)  

Následně proběhla volba návrhové a mandátní komise. Navržení členové byli jednohlasně schváleni.  

11 pro/0proti /0 zdržel se 

 

➢ Složení návrhové a mandátní komise: Ing. Krčková, p. Jakubíková, p. Němcová 

  

Bod 4) 

ČS rozhodla hlasováním o přítomnosti nečlena klubu/hosta. 

11 pro/0proti /0 zdržel se 

 

Přichází paní Hamplová, hlasujících členů 12. 

 

Bod 5) 

Předsedkyně seznámila přítomné s předem anoncovaným programem ČS a vyzvala k jeho schválení 

či případnému doplnění. 

 

ČS schválila program schůze. 

12 pro/0proti /0 zdržel se 

 

Bod 6) 

Byly předneseny jednotlivé zprávy funkcionářů klubu o činnosti za uplynulé období.  

- zpráva předsedkyně klubu Bc. Jankové (zahrnující i info výstavní) 

- zpráva hlavní poradkyně chovu Ing. Krčkové (zahrnující též info bonitační) 

- zpráva správce webu p. Čihákové 

- zpráva jednatelky nebyla přednesena ani dodána 

    

ČS jednohlasně schválila zprávu o činnosti výboru a plnění usnesení ČS 2018. 

12 pro/0proti /0 zdržel se 

 

Bod 7) 

ČS byla seznámena s aktuálním statusem uznávacího procesu pražského krysaříka.  

 

PK a chodský pes by měla být první plemena prozatímně uznaná podle nového postupu 

navrhovaného vědeckou komisí FCI ke schválení GA FCI na základě posouzení efektivní populace. 

Potřebné podklady a zprávy byly klubem několikrát přepracovávány dle požadovaných kritérií.  

Po akceptování všeho doloženého zbývá aktuálně z platného postupu pro prozatímní uznávání 

nových plemen FCI „observation on the spot“ = inspekce „v místě původu na živo“ nejméně  

60-ti zástupců plemene delegovanými experty vědecké a standardní komise FCI.  
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O prozatímním uznání rozhoduje předsednictvo GC FCI, jehož další jednání je plánováno na konec 

dubna 2019 v Číně. Ve spolupráci klub/ČMKU/sekretariát FCI je snaha stihnout praktickou 

prohlídku plemene a potřebný kladný report do tohoto termínu.  

Obtížné se ale ukázalo hned nalezení co nejbližšího termínu návštěvy přijatelného alespoň pro dva 

delegáty komisí současně.  

Potvrzeno datum 13.4.2019. Žádoucí je součinnost klubů zastřešující obě plemena. Další podrobnosti 

budou upřesněny na základě souvisejících logistických a personálních řešení. 

 

ČS jednohlasně pověřuje výbor klubu organizací inspekce komisařů FCI. 

12 pro/0proti /0 zdržel se   

 

Bod 8) 

ČS vzala na vědomí informaci o vyjednané spolupráci s dalším evropským kennel klubem Raad van 

Beheer  a z toho vyplývající nové možnosti vystavování a hlavně zapisování PK v plemenné knize 

v Holandsku. 

Rovněž byla vypracována prezentace o plemeni, která byla přednesena na semináři pro holandské 

rozhodčí a je rovněž k dispozici v elektronické podobě na webu klubu. 

 

Bod 9) 

ČS vzala na vědomí informaci o vývoji v rámci v projektu mapování unikátního genomu plemen, kdy 

se hledají společné znaky plemene, které jej odlišují od ostatních. Klub se zapojil prostřednictvím 

laboratoře Genomia. Projekt zajišťuje a financuje Mars Veterinary. 

 

Bod 10)  

HPCH předložila ČS petici navrhující uzavření pomocného registru signovanou 1/3 členů klubu.  

Členská schůze vzala návrh na vědomí a navrhla neuzavírat pomocný registr, ale zpřísnit podmínky 

přijímání do pomocného registru následovně: 

• výška pro přijetí do pomocného registru 21-23cm (+/- 1cm) 

• test patel s výsledkem 0/0 

• tolerance chybění chrupu maximálně 4xP1 a 2xM3 

• DNA profil 

Pokud jedinec nesplňuje výše uvedené podmínky bonitace, nepokračuje v započatém procesu a již se 

neúčastní požadovaných klubových výstav. 

Rozhodnutím ČS byly přijaty nové podmínky pro přijetí do pomocného registru.  

12 pro/0proti /0 zdržel se 

 

Bod 11) 

ČS vzala na vědomí finanční zprávu za rok 2018 přednesenou Ing. Krčkovou. ČS vzala na vědomí 

navrhovaný rozpočet příjmů a výdajů pro rok 2019. Originální účetní doklady byly předány do 

správy předsedkyni KRK paní Machálkové. 

 

Bod 12) 

ČS odsouhlasila úhradu závazku přetrvávajícího z roku 2015 pro firmu Plaček/Eukanuba vzniklého 

chybným dodáním nesprávně vystaveného fakturačního dokladu ze strany firmy Plaček. 

12 pro/0proti /0 zdržel se 
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Bod 13) 

ČS bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolní a revizní komise přednesenou její předsedkyní paní 

Machálkovou. 

ČS bere na vědomí nové složení KRK v souladu se Stanovami KPPPK bod 8.3.e). Do svých funkcí 

nastoupily paní Kopečková a paní Hamplová. Tyto náhradnice vzešly z předchozích řádných voleb 

dne 25.2.2017, kdy p. Kopečková získala 16 hlasů a p.Hamlová hlasů 14.                               

 

Odchází paní Buřičová. Dále přítomno 11 hlasujících členů. 

 

Bod 14)  

ČS přijala předložené verze jazykových mutací standardů AJ a ČJ přeformátovaných podle 

požadavků ČMKU do formy dle vzorového standardu FCI. 

11 pro/0proti /0 zdržel se  

 

Odchází paní Čiháková. 

  

Bod 15)  

Přednesen a schválen následující plán akcí na rok 2020: 

KV PK + bonitace – Jesenice: 7.-8.3.2020 

World PK Show + bonitace – Praha: 16.-17.5.2020 

SV PK + bonitace – Hostouň: 12.-13.9.2020 

Mimořádná bonitace – Hostouň: 21.11.2020 (v případě dostatečného počtu zájemců) 

 

ČS schválila předložené termíny a místa navrhovaných akcí roku 2020 a právo výboru provádět 

změny dle aktuální situace ve prospěch akce a jejích účastníků.        

10 pro/ 0 proti /0 zdržel se 

 

Bod 16)    

Byla projednávána výše členských příspěvků na rok 2020. 

Datum splatnosti 31.12.2019.  

ČS schválila zachování členských příspěvků ve stávající výši, tj. 300,- Kč (150,- Kč snížený) +100,- 

Kč zápisné pro české členy a 30,- EUR roční členství +25,- EUR zápisné pro zahraničí.          

10 pro/ 0 proti /0 zdržel se 

 

Bod 17)    

ČS schválila termín a místo ČS pro rok 2020 na soboru 22.2.2020 v KD Hostouň. Změna 

rozhodnutím výboru vyhrazena. 

10 pro/ 0 proti /0 zdržel se 

 

Bod 18) 

ČS schválila podporu propagace plemene ve formě proplacení poplatku členům - účastníkům akce 

Šampion šampionů konané v roce 2020 pro jedince v jejich majetku oceněné tituly VSV, KV, BOB, 

KŠ. Proplácený nárok = jeden pes na jednoho majitele.     

10 pro/ 0 proti /0 zdržel se 
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Bod 19) 

ČS byla seznámena s výskytem Mycoplasma canis v chovu PK, s příčinou, příznaky infekce, 

diagnostikou, léčbou a prevencí.  

ČS bere na vědomí. 

 

Bod 20) 

ČS rozhodla o doložení parentity vrhu T Haru Kaze (Japonsko). Po předložení výsledku budou 

vydány nové PP s uvedenými rodiči. 

10 pro/ 0 proti /0 zdržel se 

 

Bod 21) 

ČS schválila přednesené usnesení z členské schůze konané 23.2.2019. 

10 pro/ 0 proti /0 zdržel se 

 

 

 

 

                                         Zapsala Ing. Ivana Krčková 
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Usnesení z ČS  23.2.2019 

                          Klub přátel psů pražských krysaříků, z.s.      

Usnesení členské schůze KPPPK 

konané dne 23.2.2019 v Hostouni 

 

 

1. ČS byla prohlášena za usnášení schopnou. Při zahájení dle prezenční listiny přítomno 11 členů 

KPPPK z 84 stávajících na základě aktuální informace jednatelky klubu a 1 host. 

 

2. ČS navrhla a schválila návrhovou a mandátní komisi.         

11 pro/0proti /0 zdržel se 

 

3. ČS schválila přítomnost nečlena. 

11 pro/0proti /0 zdržel se 

 

4. ČS schválila program schůze.            

12 pro/0proti /0 zdržel se  

 

5. ČS vzala na vědomí zprávu předsedkyně klubu, HPCH a správce webu. 

ČS schválila zprávu o činnosti výboru a plnění usnesení ČS 2018. 

12 pro/0proti /0 zdržel se 

  

6. ČS byla seznámena aktuálním statusem uznávacího procesu PK.  

ČS jednohlasně pověřuje výbor klubu organizací inspekce komisařů FCI.   

12pro/0proti /0 zdržel se 

 

7. ČS vzala na vědomí informaci o novém umožnění zapisování/vystavování PK v Holandsku. 

 

8. ČS vzala na vědomí informaci o vývoji rámci projektu mapování unikátního genomu plemen. 

 

9. ČS vzala na vědomí petici pro uzavření registru. 

 

10. ČS schválila aktualizaci podmínek pro přijímání do pomocného registru: 

- výška jedince 21-23cm (+/- 1cm) 

- test patel s výsledkem 0/0 

- tolerance chybění chrupu maximálně 4xP1 a 2xM3 

- DNA profil 

 12 pro/0proti /0 zdržel se     

 

11. ČS vzala na vědomí finanční zprávu za rok 2018 a navrhovaný rozpočet příjmů a výdajů pro rok 

2019.  

 

12. ČS odsouhlasila úhradu závazku roku 2015 pro firmu Plaček/Eukanuba.  

  12 pro/0proti /0 zdržel se 
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13. ČS bere na vědomí zprávu o činnosti KRK a nové složení KRK v souladu se Stanovami KPPPK 

bod 8.3.e).         

   12 pro/0proti /0 zdržel se 

 

 

14. ČS přijala předložené verze standardů AJ a ČJ naformátované dle požadavků ČMKU/FCI. 

   11 pro/0proti /0 zdržel se (odchází p.Čiháková) 

  

15. ČS schválila předložené termíny a místa navrhovaných akcí roku 2020 a právo výboru provádět 

změny dle aktuální situace ve prospěch akce a jejích účastníků.        

   10 pro/ 0 proti /0 zdržel se 

 

16. ČS schválila zachování členských příspěvků na rok 2020 ve stávající výši.        

               10 pro/ 0 proti /0 zdržel se  

 

17. ČS schválila termín a místo ČS pro rok 2020. Změna rozhodnutím výboru vyhrazena. 

   10 pro/ 0 proti /0 zdržel se 

 

18. ČS schválila podporu pro účastníky ŠŠ splňující vyspecifikované podmínky.    

   10 pro/ 0 proti /0 zdržel se 

 

19. ČS bere na vědomí výskyt Mycoplasma canis v chovu PK 

 

20. ČS rozhodla o nutnosti doložení parentity vrhu T Haru Kaze.    

               10 pro/ 0 proti /0 zdržel se 

 

21. ČS schválila přednesené usnesení z členské schůze z 23.2.2019. 

   10 pro/ 0 proti /0 zdržel se 

 

          

         

 

 

                                                                                                                  Zapsala Ing. Ivana Krčková 

 

 


	cs2019_zapis
	cs2019_usneseni.pdf

