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V Mohelnicidne 19.2.2015

Věc: Zpráva KRK členskézákladně k 19.2.2015
Bod 1: Zaiištění maietku klubu/ předání agend
Zpráva k 23.1.2015 viz. příloha č. i. KRK 1212015.
Ke dni 2.2. 2015 byli dotazováni členovévýboru na aktuálnístav předání agendy od mínuléhovedení
klubu s výs|edkem:
Bc' Helena Janková (předseda)

-

nemá kompletníagendu, p. Beranová nic nepředala

lng. lvana Krčková (HPcH)* nemá kompletníagendu HPcH, nepředala paní Machálková ani p. lng'

Horáková
Lenka Štanclová (jednatel/pokladník)- agendu jednatele má předánu od p. Němcové, účetnictvíp.

Beranová dosud nepředala
Jana Hrbková (web)- nemá kompletnípodklady pro web od lng. Bóhmové
Jitka Králíčková (bonitačnía výstavní referent)

- nepředáno p.Machálkovou

Za KRK _ pan Plocek nepředal žádnémateriály, archiv, aktuálnísprávy o kontrolách klubu, atd' viz.

zpráva o majetku.
Po stanoveném termínu, k datu 19.2.2015:

8.2.2015 Paní Machálková - předáno p. Králíčkové,bude revidován předávací protokol - KRK
konstatuje, že předání mělo proběhnout do 31.1.2015, p' Janková informovala, že p. Machálková
odmítla vydat p' Králíčkovézměněný standard odeslaný v rámci uznávacího řízenína FCl'
14'2.2015 Paní Machálková po urgenci p' Jankovou zaslala emailem v příloze změněný standart, ktený
minulý výbor odeslal na FCl pro uznání plemene. KRK konstatuje, že V tomto standardu jsou skutečně
učiněny zásadní změny oproti nyní platnému standardu, tyto změny proběhly bez vědomí členské
schůze.

16.2'2015 Paní Machálková zaslala email paní Bc' Jankové kde uvedla, cituji: "Kontroly vrhů si zatím
nechóm, musím je všechny dót do nějakého přehledného formótu." KRK konstatuje, že takový postup
je nepřípustný a dle této informace tedy nebyly kontroly vrhů vedeny a archivovány přehlednou
jednotnou formou.
16'2'20].5

-

lng. Horáková - po opakovaných výzvách předala oproti předávacímu protokolu pouze

tento majetek:
- čtečkučipů,2x

razítko poradce chovu, prázdné tiskopisy

Paní Horáková také při předávce sdělila, že neví kde konkrétně je archiv protokolů o kontrolách vrhů,
že je postupně předávala p. Machálkové. Sdělila také, že nic dalšíhonemá, že archivy krycích listů a

další,které čvru při svém stěhovánívracela klubům, má asi p. Beranová.
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Mgr. Martina Spundová
Generála Svobody 11, Mohelnice 78985 Emďl: krk-kpppk@seznam.cz
KRK konstatuje, že p. Horákovou předaný majetek není adekvátního rozsahu vůčimnoha letům, kdy
funkci HPCH vykonávala. NenÍjasné, kde jsou archivy obsahujícíosobní data chovatelů a jejich chovů,

statistiky o chovu, zprávy o činnosti, atd.

tění
materiálů. atd.
předánv.
něiaké materiálv
iedná se především o prázdné dokumentv. newpovídaiícínic o minulé
činnostiv'úboru a chodu klubu. na které bv bvlo možnénavazovat.
Bod 2: VÝbor klubu
KRK se zúčastnilajednání výboru klubu dne 24.1'.201'5.

-

předložila návrhy a pokyny pro výbor klubu, seznámila výbor se zjištěným stavem týkajícíse
dosavadního odběru DNA profilů a soupisem majetku klubu

Bod 3: Dopis rozhodčím z exteriéru p. Beranová
Dne 5.1.201-5 byla odeslána žádost p. Beranové o poskytnutí kopie dopisu, kde měly být uvedeny
požadavkyjakým způsobem má být PK posuzován. Dosud, bez reakce ze strany p' Beranové.
Chovatelé se na výstavách opakovaně setkávají s konstatováním rozhodčích, že zadání ocenění je
ovlivněno tím, že klub nařídil jakým způsobem se má PK posuzovat. KRK konstatuje, že rozhodčímá

být nezávislým arbitrem, jehož suverenítu a nezávislý pohled nemá klub právo zpochybňovat

a

ovlivňovat.

Bod 4: Razítko poradce chovu/ maietek klubu
Předsedkyni KRK by|o předáno razítko PcH č. L0od p. Hruškové-budepředáno HPCH prodalší
případnépoužití.Paní Hrušková informovala, že při dřívějšímpořádánívýstav v Milovicích, zajistili
s manželem pro klub kovové tyče pro vymezení prostoru kruhu, ty by nyní měla mít p' lng. Horáková.

Bod 5: Podzimní bonitace 2014
Paní Machálková dodala dvojívyúčtování
podzimní bonitace v Brně, rozdíl je 996,- Kč v neprospěch
klubu, KRK bude požadovat doloženíoriginálůvšech dokladů'

Bod 6: členská schůze t Pettvnka čekanka
Dne 8.11'2014 rozhodla čs, že bonitace feny Petynka Čekanka bude odložena do vyřešeníjejí
parentity. Viz. usnesení ČS ,,banitace odložena do vyřešení šetření ČMKU, majitd
fenky bude

vyrozuměn paní Machólkovou o rozhodnutí členskéschůze a odloženíbonitace do vyřešení
parentit provóděných Čut<u. o dalšÍm postupu bude majitelfeny informovón.,,
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Tato fena se přesto zúčastnilabonitace dne 15.11'2014. Tímto bylo Výstavním a bonitačním
referentem porušeno usnesení členskéschůze jako nejvyššíhoorgánu klubu, fena se neměla bonitace
účastnit.

jakého důvodu rozhodnutí čS nerespektovala. Uvedla, že fena
byla posouzena, bonitace však nebyla dokončena a proto k porušenínedošlo.
Paní Machálková byla dotazována,

z

Ze zjištěných skutečnostívyplývá a KRK konstatuje, že fena prošla kompletní bonitací i s odebráním
DNA profilu, pouze její přeregistrace je odložena do potvrzení původu' Fena byla k bonitaci

připuštěna, p.Machálková nerespektovala rozhodnutíČS o odloženícelébonitace.

Bod 7: Vikine čekanka
Dle zjištěných faktů a zpráv z P ČMKU, které musí KPPPK respektovat, bude KRK tento případ řešit.

Bod 8: SovkromÝ web pk-online
p.
KRK upozorňuje členskou základnu, že web pk-online je soukromá aktivita bývalé členky výboru
Beranové. KRK byla informována, že dochází k obesílání členůi bývalých členůKPPPK s pozvánkou na

t uváděn
tento web. Na
který se tímto od tohoto webu plně distancuie' KRK tímto informuje členskou základnu, aby za
závazné považovala pouze oficiální informace uvedeqé na oficiálním webu KPPPK. nebo poskytnuté
konkrétnímičleny výboru klubu.

Bod 9: Genomia
KRK vstoupila v jednánís firmou Genomia ve věci vyhotovování DNA profilů. Pro obsáhlost a vážnost
zjištěných faktů bude podrobná zpráva přednesena na nejbližšíČS'

Kopie pro

- předsedkyni

Bc. Helenu Jankovou

Za KRK Mgr. Martina Špundová

Jarmila Hamplová
Radovana Dufková

