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Klub přátel psů pražských krysaříků, z.s. 

 
Zápis z členské schůze KPPPK 

konané dne 5.3.2022 v Jesenici 

 
 

Za výbor přítomny: 

Bc. Janková 

Ing. Krčková 

p. Čiháková 

p. Králíčková  

p. Němcová - omluvena 

 

Za revizní komisi přítomny: 

p. Křivánková 

p. Cmíralová 

p. Hrušková - omluvena 

 

Počet přítomných členů klubu dle prezenční listiny: 16. 

 

Program:  

1) Přivítání členů a zahájení schůze 

2) Ověření/prohlášení o usnášeníschopnosti 

3) Volba komisí (návrhová, mandátová) 

4) Schválení/doplnění programu schůze 

5) Zpráva výboru 

6) Zpráva KRK 

7) Novelizace Zápisního řádu ČMKU + úpravy ZŘ KPPPK 

8) Klubové akce 2022/2023 – termíny a zajištění 

9) Výše klubových poplatků 

10) Různé ad návrhy podané k projednání ČS 

• návrh úprav Zápisního řádu KPPPK 

• „pandemický plán“ pro mimořádné situace 

• aktualizace tabulky Kárného řádu KPPPK 

• postupy při porušení normativů 

• sjednocení pojmů v čl.I ad ZŘ ČMKU 

• vymezení věku chovnosti 

• návrh úprav Zápisního řádu KPPPK – specifikace bodu IV. k počtu vrhů za dané období 

• návrh úprav Standardu PK v části jmenující vylučující vady  

11) Termín následující ČS  

12) Přijetí usnesení 
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Bod 1) 

Členská schůze byla zahájena v 15:00 hodin. V době zahájení nebyla přítomna nadpoloviční 

většina 90. členů Klubu přátel psů pražských krysaříků, z.s. (dále jen KPPPK) a tedy byl 

aplikován postup dle NOZ a Stanov KPPPK bod 8.1.e) a byla svolána náhradní členská schůze s 

totožným programem a začátkem v 16 hodin. Členská schůze (dále jen ČS) byla opětovně 

zahájena ve 16:00 hodin. Předsedkyně klubu přivítala všechny přítomné a poděkovala za jejich 

účast. 

 

Bod 2) 

Přítomno bylo 16 členů klubu a členská schůze byla prohlášena za usnášení schopnou. 

 

Bod 3)  

Následně proběhla volba návrhové a mandátové komise.  

Navržení členové byli jednohlasně schváleni. 16 pro/0 proti/0 zdržel se 

 

• Složení návrhové komise:  Ing. Krčková 

       p. Křivánková 

                                                         Bc. Janková 

 

• Složení mandátové komise: p. Machálková 

      p. Čiháková 

                                               p. Jakubíková          

    

Bod 4) 

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

případnému doplnění. 

ČS schválila program jednání. 

Schváleno jednohlasně:16 pro/0 proti /0 zdržel se 

 

Bod 5) 

Předsedkyně klubu Bc. Janková přednesla zprávu o činnosti klubu a práci výboru za uplynulé 

období. 

 

Mimo jiné byla členská schůze seznámena s nutností inovace chovatelské databáze klubu. 

Realizací pověřena jednatelka paní Čiháková. Možno financovat do výše 20.000,- Kč. 

Schváleno jednohlasně:16 pro/0 proti /0 zdržel se 

 

Byl přednesen návrh finančního příspěvku z výtěžku konané KV PK 3/2022 pro zajištění pomoci 

chovatelům z válkou zasažené Ukrajiny. 

Výbor je pověřen výběrem vhodné formy a cíle podpory se zajištěním transparentnosti. 

Zodpovídá paní Janková. Možno financovat do výše 20.000,- Kč. 

Schváleno jednohlasně:16 pro/0 proti /0 zdržel se 

 

Bod 6) 

Předsedkyní Kárné a revizní komise KPPPK paní Křivánkovou byla přednesena finanční zpráva 

za rok 2021. 

Rovněž byl prezentován navrhovaný rozpočet příjmů a výdajů pro rok 2022.  

Originální účetní doklady byly předány do správy předsedkyni KRK KPPPK. 
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Bod 7)  

Hlavní poradkyně chovu Ing. Krčková přednesla souhrnnou zprávu o vývoji chovu pražského 

krysaříka (dále jen PK) a statistiky týkající se výšky jedinců, výsledků vyšetření patel a 

zastoupení barevných rázů za roky 2015-2021.  

Byly rovněž předloženy statistické výstupy z kontrol vrhů narozených v roce 2021 a rozšířené 

statistiky narozených štěňat za roky 2015-2021. 

 

ČS jednohlasně schválila a bere na vědomí zprávy o činnosti výboru a KRK KPPPK. 

Schváleno jednohlasně:16 pro/0 proti /0 zdržel se 

     

Bod 8) 

Byl přednesen návrh na zajištění on-line přednášky na chovatelské téma pro členy klubu. 

ČS vzala na vědomí informaci o možnosti on-line semináře.  

Schváleno jednohlasně:16 pro/0 proti /0 zdržel se 

 

Bod 9) 

Byla projednávána výše členských příspěvků na rok 2023.  

Výše poplatků zůstává nezměněna. Datum splatnosti členského příspěvku na rok 2023 je 

31.12.2022.  

Schváleno jednohlasně:16 pro/0 proti /0 zdržel se 

              

Bod 10)  

Byl přednesen plán akcí na rok 2023. 

Klubová výstava PK + bonitace + členská schůze - Jesenice, 04.03.2023 

Speciální výstava PK + bonitace - Hostouň, 22.07.2023 

Klubová výstava PK (bez zadávání titulu KV) + bonitace - Nová Živohošť, 23.-24.09.2023 

 

ČS jednohlasně schválila předložené termíny a místa akcí roku 2023.   

Konání všech akcí je závislé na aktuálních opatřeních vlády a na epidemiologické situaci v 

daném období. Pokud nebude možné uvedené akce realizovat, bude výborem stanoveno nové 

datum a místo konání. 

 

Výbor je oprávněn při organizaci a zajištění klubových akcí přijmout případné nezbytné změny 

ve prospěch věci při zachování kvality a účastnické vstřícnosti. 

Schváleno jednohlasně:16 pro/0 proti /0 zdržel se                           

         

Bod 11)    

Navržen termín a místo konání členské schůze roku 2023 na 4.3.2023 v Jesenici. 

Jeden člen odchází. 

Schváleno jednohlasně:15 pro/0 proti /0 zdržel se 

 

Bod 12) 

ČS byl předložen návrh paní Čihákové - sjednocení  Zápisního řádu KPPPK a Zápisního řádu 

ČMKU. 
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Výstup:  

ZŘ KPPPK / VI. VRH / Bod 2.  

Za období 24 měsíců jsou povoleny maximálně 3 vrhy u chovné feny, ideální počet je 1 vrh 

ročně. Vrh, kdy fena porodí pouze jedno štěně (i mrtvé) je započítáván jako regulérní vrh. 

 

Schváleno jednohlasně:15 pro/0 proti /0 zdržel se 

 

Bod 13) 

Plnění usnesení ČS 2021 – příprava „pandemického plánu“ fungování klubu. 

Členské schůzi byl předložen návrh MVDr. Macků „Pandemický chovatelský plán“ – nouzový 

plán uchovňování s umožněnou dočasnou změnou chovných podmínek. 

 

Výstup: 

Zápisní řád - Podmínky uchovnění jedince: 

-  účast na jedné výstavě pořádané klubem od věku 9 měsíců. Výjimkou může být situace, kdy z 

důvodu vyšší moci nebude umožněno klubu výstavu uspořádat a naopak uspořádání bonitace za 

určitých podmínek by bylo možné. více viz. Bonitační řád. 

 

Bonitační řád: 

Podmínky pro připuštění na bonitaci (bod 11) 

Jedinec musí absolvovat alespoň jednu výstavu pořádanou klubem od 9.měsíců věku a získat 

výstavní ohodnocení: pes i fena alespoň „dobrá“. Výsledku je nutno dosáhnout na výstavě 

pořádané KPPPK (klubová či speciální výstava), minimálně ve třídě mladých. Nejlepší 

hodnocení z těchto výstav bude uváděno v bonitaci jedince, jakož i v rodokmenech jeho potomků. 

Výjimkou může být situace, kdy z důvodu vyšší moci nebude umožněno klubu výstavu uspořádat a 

naopak uspořádání bonitace za určitých podmínek by bylo možné. V tomto případě aprobovaný 

rozhodčí exteriéru posuzující bonitaci, udělí v rámci bonitačního hodnocení i "výstavní 

hodnocení" (známku výborná/velmi dobrá/dobrá). Samozřejmě bez určení pořadí a udělení 

titulu. Výjimka v tomto režimu platí pouze pro bonitované jedince od 12 měsíců stáří. Toto 

hodnocení bude uvedeno v bonitaci jedince, jakož i v rodokmenu jeho potomků. 

O vyhlášení bonitace v tomto mimořádném režimu (bez nutné účasti na výstavě pořádaném 

klubem) rozhodne výbor klubu na základě státem vyhlášených mimořádných opatřeních. I zde 

však platí povinnost toto oznámit alespoň 30 dní před konáním akce. 

 

Schváleno jednohlasně:15 pro/0 proti /0 zdržel se 

 

Bod 14) 

Členské schůzi byl předložen návrh paní Čihákové na sjednocení pojmů ZŘ KPPPK a ZR 

ČMKU ve věci vymezení věku chovnosti. 

 

Výstup:  

Reprodukce chovných zvířat je přípustná:u malých plemen do 50 cm kohoutkové výšky ode dne 

ukončeného 14. měsíce věku až do dne ukončeného 8. roku věku u fen, u psů ode dne ukončeného 

14. měsíce doživotně.  

(Tj. pokud se tedy fena malého plemene narodila např. 1.ledna 2009, může být poprvé kryta 

1.března 2010; fena narozená 1.ledna 2005 smí být naposledy kryta 1.ledna 2013). 

 

Schváleno jednohlasně:15 pro/0 proti /0 zdržel se 
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Bod 15) 

V návaznosti na plnění usnesení ČS KPPPK 2021 byl členské schůzi předložen návrh úpravy 

postupů při porušení normativů KPPPK. 

 

 
 

Schváleno: 13 pro/2 proti /0 zdržel se 

 

Bod 16) 

Klub zahajuje etapu důsledného ověřování parentity.  

Pro možnost účasti na bonitaci nebude nezbytné doložit DNA profil, ale stačí dodat parentitu 

jedince.  

Provedený test parentity bude hradit KPPPK (nevztahuje se na platbu DNA profilu, ten hradí 

chovatel). 

Při objednání parentity ke genetickému profilu pro potomky Vám bude do objednávky automaticky 

přidáno vyšetření „Genetický profil“. Stanovení genetického profilu jedince je pro určení 

parentity nezbytné, neboť příbuznost jedinců se určuje na základě porovnání jejich genetických 

profilů. Ověření parentity se provádí porovnáním genetických profilů zúčastněných jedinců – 

potomka, otce, matky.  

 

Schváleno jednohlasně: 15 pro/0 proti /0 zdržel se 

 

Bod 17) 

Členské schůzi byl předložen návrh Ing. Krčkové na úpravu Standardu pražského krysaříka v 

části „Vylučující vady“. 

• ztráta více než 4 zubů (mimo P1 a M3), ztráta dvou a více řezáků, nefyziologické 

postavení jednoho či více zubů, zvláště v oblasti tzv. zámku 

• dlouhé tělo s krátkými končetinami. Poměr kohoutkové výšky a délky těla 1:1,2  

(od 1,2 (včetně 1,2). Příklad výška 23 cm x 1,2= vylučující délka těla 27,6 cm) 

 

Schváleno jednohlasně: 15 pro/0 proti /0 zdržel se                  

 

Bod 18) 

Členské schůzi byl předložen návrh do vylučujících vad zařadit horní hranici váhy 3,2 kg. 

Neschváleno: 0 pro/13 proti /2 zdržel se 

 



6 

 

Bod 19) 

ČS jednohlasně schválila přednesené Usnesení členské schůze z 5.3.2022. 

Schváleno jednohlasně: 15 pro/0 proti /0 zdržel se 

 

 

 

                                    Zapsala Ing. Ivana Krčková 
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Klub přátel psů pražských krysaříků, z.s. 

 
Usnesení členské schůze KPPPK 

konané dne 5.3.2022 v Jesenici 

 
 

1)  Členská schůze (dále jen ČS) byla zahájena a z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny 

členů byla svolána náhradní členská schůze s totožným programem a začátkem v 16:00 hodin. 

V tom čase byla NČS zahájena a prohlášena za usnášení schopnou. 

Dle prezenční listiny bylo přítomno 16 členů KPPPK z 90.stávajících. 

 

2)  ČS navrhla a schválila návrhovou a mandátní komisi.  

16 pro/0 proti /0 zdržel se 

 

3)  ČS schválila program jednání.  

16 pro/0 proti /0 zdržel se  

 

4)  ČS vzala na vědomí zprávy o činnosti výboru, fungování klubu a chovatelské činnost 

přednesené předsedkyní klubu a HPCH. 

16 pro/0 proti /0 zdržel se 

 

5)  Členská schůze pověřila jednatelku klubu zajištěním inovace chovatelské databáze klubu 

s rozpočtem 20.000,- Kč. 

16 pro/0 proti /0 zdržel se 

 

6)  Členská schůze pověřila předsedkyni klubu realizací podpory ukrajinských chovatelů do 

výše 20.000,- Kč. 

16 pro/0 proti /0 zdržel se  

 

7)  ČS souhlasí s uspořádání online přednášky na chovatelské téma pro členy klubu. 

16 pro/0 proti /0 zdržel se 

 

8)  ČS vzala na vědomí finanční zprávu za rok 2021 a schválila navrhovaný rozpočet příjmů a 

výdajů pro rok 2022 přednesený předsedkyní KRK KPPPK.    

16 pro/0 proti /0 zdržel se 

          

9)  ČS jednohlasně schválila navržené termíny a místa klubových akcí roku 2023.  

16 pro/0 proti /0 zdržel se       
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10) ČS schválila zachování výše členských příspěvků a poplatků ve stejné výši jako v roce 

2022 (poplatky platné od 1.4.2020). 

16 pro/0 proti /0 zdržel se       

          

 

11)  ČS jednohlasně schválila termín a místo ČS pro rok 2023 na 04.03.2023 v SC Jesenice. 

15 pro/0 proti /0 zdržel se  

 

12)  ČS jednohlasně schválila návrh sjednocení termínu ZŘ KPPPK a ZŘ ČMKU ve věci počtu 

vrhů za dané období. 

15 pro/0 proti /0 zdržel se  

 

13) ČS schválila návrh tzv. „Pandemického plánu“ provozu klubu v mimořádné situaci. 

15 pro/0 proti /0 zdržel se  

 
14) ČS vzala na vědomí a jednohlasně schválila návrh sjednocení termínu ZŘ KPPPK a ZŘ 

ČMKU ve věci specifikace věku chovnosti. 

15 pro/0 proti /0 zdržel se  

 

15) ČS schválila návrh úpravy tabulky postupu při porušení normativů KPPPK. 

13 pro/2 proti /0 zdržel se  

 

16) ČS vzala na vědomí etapu důsledného ověřování parentity.  

ČS schválila možnost dodání parentity jako dokladu identifikace jedince při bonitaci.  

15 pro/0 proti /0 zdržel se  

 

17) ČS jednohlasně schválila na úpravu Standardu PK v části „Vylučující vady“ (nefyziologické 

postavení zubů, poměr délky a výšky těla). 

15 pro/0 proti /0 zdržel se  

 

18) ČS neschválila návrh zařazení horní hranice váhy 3,2 kg do vylučujících vad Standardu PK. 

0 pro//13 proti/ 2 zdržel se 

 

19) ČS schválila přednesené Usnesení členské schůze z 5.3.2022. 

15 pro/0 proti /0 zdržel se                                

                                                     

 

 

 

 

                                                                                                                Zapsala Ing. Ivana Krčková 
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