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Členská schůze KPPPK  
sobota 18.4.2015 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 13.12.2014 – do 17.4.2014 funkčnosti 

této KRK. 

1. Majetek  

- členům byly poskytnuty průběžné informace o stavu předání agend a majetku Klubu 

prostřednictvím webu a hromadnými emaily viz. Č.j.KRK12/2015 a Č.j.KRK15/2015, 

z hlavních bodů: 

- KRK není schopná zpětně zkontrolovat řadu věcí týkajících se hospodaření Klubu 

z důvodů: 

- p.Beranová nepředala – stanovy klubu - registrované Ministerstvem vnitra platné i již 

neplatné, Klubová razítka, Kompletní  účetnictví za posledních 5 let, včetně účetních 

dokladů, pokladních  knih, knih faktur, daňová přiznání za r. 2010-2013, veškeré další 

písemnosti, které se týkají a týkaly chodu KPPPK, klubovou korespondenci, 

inventarizační knihu se seznamem všech movitých věcí klubu a seznamem, kde a u 

koho se tento majetek nachází, smlouva s plemennou knihou a další dokumenty, 

archivy krycích listů předaných od ČMKU zpět Klubu 

- p. Ing. Horáková nepředala – agendu vzniklou činností HPCH a archiv HPCH, předala 

pouze prázdné formuláře, dvě razítka a čtečku 

- p. Plocek – nepředal agendu KRK, ani archiv KRK 

- Ing. Böhmová nepředala PC – údajně zlikvidován na pokyn předsedkyně Klubu 

- Na základě dodaných podkladů od paní Kopečkové, která vykonávala funkci HPCH do 

1.10.2006, chybí z majetku Klubu šuplera, kopírovací přístroj, CD-ROM s daty do 

programu Genealog LX, další bude porovnáno s opožděnou předávkou materiálů od p. 

Machálkové viz. dále 

- předávací protokoly budou součástí zápisu KRK 
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- přehledný soupis nynějšího dostupného majetku vyhotovila na pokyn KRK jednatelka 

- opožděně došlo k předání některých materiálů od p. Machálkové dne 21.3.2015, 

převzala p. Janková oproti předávacímu protokolu  

- Klubový počítač – p. Ing. Böhmová dne 31.3.2015 sdělila, že počítač měl 

neopravitelnou poruchu základní desky a po souhlasu předsedkyně byl zlikvidován, 

28.9.2014 měl být s tímto seznámen výbor. KRK dne 12.4.2015 dotázala bývalé členy 

výboru (p. Vicherková a p. Němcová) zda byly o likvidaci vyrozuměny. Ze zaslaných 

odpovědí vyplývá, že p.Böhmová výbor  informovala pouze o nefunkčnosti počítače, 

nikoliv o jeho likvidaci. Po konzultaci s programátorem k předloženému protokolu o 

opravě s důvodem - neopravitelná závada desky, který dodala p.Böhmová konstatoval, 

že v případě poruchy pouze základní desky je stále možné všechna/většinu data 

z disků získat. KRK sděluje, že takový pokus nebyl učiněn a KPPPK tak zbytečně přišel o 

množství dat nedbalostí nebo cíleně. Nejsme schopni potvrdit, že protokol se týkal 

opravdu počítače našeho Klubu, zhotovitel protokolu uvedl, že nám neposkytne data, 

protože oprava byla sjednána na jméno soukromé osoby ne Klubu. 

- KRK informuje členskou základnu, že ve věci nepředaného majetku klubu a nejasného 

čerpání finančních prostředků z Klubového účtu KPPPK, bude podáno trestní 

oznámení. 

2. Seznam členů  

- jednatelka informovala KRK, že jí byly předány od minulého vedení dva neúplné seznamy 

členů, ani jeden neodpovídal skutečnému stavu pro rok 2014, úplný seznam 2015 byl 

vytvořen a porovnán s platbami 

- KRK upozorňuje, že stanovy Klubu neošetřují členství in memoriam, jak je veden pan Ing. 

Findejs, je tedy třeba do budoucna ošetřit, nebo takový status zaniká  

- celkem ve 13 případech nebylo v roce 2014 vyžadováno doplacení zápisného za pozdní 

platbu členských příspěvků, Klubu tak vznikla škoda ve výši 1300 Kč. Doplatek nebude 

vzhledem k uzavřenému členství za rok 2014 vymáhán. Zajištění plateb měla učinit p. 

Beranová, která jediná měla přístup na účet Klubu pro kontrolu. 

3. p.Beranová Kateřina – ukončila členství v Klubu dne 27.2.2015 na vlastní žádost  

- návrh na vyloučení z Klubu – viz. Č.j.KRK12/2015 – vzhledem k ukončení členství KPPPK 

zastavuje kroky vedoucí k vyloučení  

- při předání věcí dle předávacího protokolu viz. příloha, sdělila za přítomnosti paní Bc. 

Jankové a paní Štanclové, že majetek Klubu, účetnictví a veškerou agendu v držení paní 

Beranové byl spálen jejím synem Janem Beranem. KRK sděluje, že dle předávacího protokolu 
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byl tento majetek skartován z čehož vyplývá, že jeho likvidace byla záměrná, nikoli zaviněná 

něčím omylem. 

4. Ing. Horáková Zuzana – ukončila členství v Klubu dne 17.4.2015 na vlastní žádost 

- návrh na vyloučení z Klubu – viz. Č.j.KRK12/2015 – vzhledem k ukončení členství KPPPK 

zastavuje kroky vedoucí k vyloučení  

- tento návrh doplněn o závěry zápisu P ČMKU ze dne19.3.2015 – nesouhlasná paternita u 

vrhu „Y“ z Jeřic – Yanek i Yvetka převedeni do pomocného registru 

- ČMKU vyžaduje stanovisku Klubu k odchovu na feně Limetka z Jeřic 

Genomia – na dotaz sdělila firma Genomia následující – viz. Č.j.KRK5/2015 ze dne 2.1.2015 a 

6.1.2015 

- paní Ing. Horáková vystupovala před Genomií jako soukromá osoba nikoliv za Klub 

- nekorektním jednáním vůči Genomii v případu psa Viking Čekanka poškodila dobré jméno 

Klubu 

5. Ing. Böhmová Miluše – neuhradila členství v Klubu pro rok 2015 

- návrh na vyloučení z Klubu – viz. Č.j.KRK12/2015 – vzhledem k ukončení členství KPPPK 

zastavuje kroky vedoucí k vyloučení  

- Č.j.KRK 13/2015 – Exportní PP – dle informací z plemenné knihy 

C‘est la Vie Osmy svetadiel zápisové číslo N Reg/PK/4659/-13/13 zapsaná dne 04.02.2014 je stále 

evidována v naší PK přesto, že byla vyvezena do USA – porušení řádů ČMKU 

Shrnutí bod 3.-5.  

KRK konstatuje, že tito bývalí členové výboru Klubu jsou k dnešnímu dni nečleny a vyhnuli se 

tak případnému postihu ze strany KPPPK. KRK navrhuje členské základně, aby případné 

budoucí členství těchto chovatelů podléhalo schválení členskou schůzí za podmínky, že 

taková ČS by vždy musela být seznámena se zápisem Č.j.KRK12/2015 před hlasováním o 

vstupu. 

6. p.Beran Jan – nový člen ode dne 27.2.2015 

- dne 14.11.2014 byla na účet Klubu panem Beranem jako nečlenem připsána částka 13 629, 

nevíme z jakého důvodu  

- v době 1.1.2014 – 31.12.2014 odešla z klubového účtu KPPPK na soukromý účet tohoto 

nečlena Klubu celková částka 67 866,- Kč 

KRK vzhledem k absenci dokladů žádat vysvětlení a doložení těchto plateb. 

Vzhledem k poskytování Klubových financí nečlenovi, došlo k porušení při správě cizího 
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majetku. 

Dle p. Beranové p. Jan Beran, spálil Klubovou agendu – historii, smlouvy, data členů, další 

Klubovou agendu a majetek, účetnictví. 

KRK žádá členskou schůzi o pozastavení členství a chovatelského servisu CHS New Fedar a o 

mandát pro KRK k vyřízení této záležitosti. 

      

7. Eva Hrušková –  Č.j.KRK15/2015 bod 7 dle zápisu z P ČMKU ze dne 29.1.2015 citujeme „U 

psa Vikinga Čekanka laboratoř potvrdila, že nelze vyloučit jeho paternitu pouze na základě 

skutečnosti, že nenese gen pro modrou barvu.“  

A dále na základě vyžádaného vyjádření Genomie ze dne 6.1.2015 viz. Č.j.KRK5/2015 (přečíst) 

KRK dospělo k závěru, že: 

- KPPPK se vůči p.Hruškové dopustilo neoprávněného testování psa Viking Čekanka na lokus 

D bez souhlasu majitele, neoprávněného pozastavení chovnosti tohoto psa a poškození 

dobrého jména chovatelky, neoprávněného pozastavení servisu ke dni 21.7.2014 na základě 

tohoto důvodu, zadržení podkladů k vrhu „R“ Čekanka, v této věci p. Hrušková poskytla 

součinnost a otestovala všechny možné krycí psy v její domácnosti, kteří by mohli být otcem 

Vikinga s výsledkem negativní, poskytla součinnost při řešení případů s P ČMKU, ujala se 

pořádání výstavy v Milovicích, čímž dala najevo loajalitu s Klubem 

- p.Hrušková se vůči KPPPK dopustila nesouhlasné paternity u vrh „P“ Čekanka, přiznala svoje 

pochybení a přijímá navržený postih z toho plynoucí  

KRK po jednání s p.Hruškovou zajistilo, že KPPPK nebude čelit žalobě za způsobené škody a 

navrhuje 2 leté pozastavení chovatelského servisu, a to případně i jako nečlenovi klubu. Od 

tohoto časového trestu bude odečtena doba, po kterou postih běží, tedy pozastavení servisu 

do dne 21.7.2016. 

8. Databáze  

- KPPPK byl opakovaně upozorňován p. Mlynaříkem, že je třeba řešit hostin databáze, 

která bude přesunuta, na toto Klub v minulosti nereagoval, problém se zajištěním 

funkčnosti databáze do budoucna nastal ve chvíli, kdy vyšlo najevo, že hosting je 

veden na soukromou osobu Ing. Böhmové, ta až po opakovaných výzvách hesla 

poskytla 

- KRK výboru sdělila nutnost zpřístupnit data z kontrol vrhů v databázi pro všechny 

členy – neposkytnutím dat získávaných Klubem jsou již z minulého roku porušovány 

stanovy 
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9. Došlé podněty – KRK od zahájení své činnosti obdrželo 5 podnětů k chovatelské 

problematice, jsou řešeny v obvyklé lhůtě do 30 dní, jedna stížnost vyřízena, 3 se vyřizují, pro 

nefunkčnost databáze došlo ke zdržení. 

1x stížnost na prodej bez PP členem KPPPK – neprokázáno, uzavřeno 

2x stížnost na krytí s vysokým stupněm příbuznosti – požadavek na jejich akceptování  - 

vyřizuje se 

1x požadavek HPCH o vyjádření k opakovanému krytí bratra se sestrou – vyjádření k postupu 

zasláno 

1x stížnost na průběh bonitace – vyřizuje se 

10. Nesplněné úkoly - vyřízení trvá 

Nejsou zveřejněny výsledy bonitace a výstavy Jesenice, KRK urgovalo, není vyúčtováno – 

odpovídá Ing. Krčková, Bc. Janková. 

KRK - navrhujeme 7 denní lhůtu jako standartní do budoucna pro zveřejňování výsledků 

Klubem pořádaných akcí.  

Č.j.KRK3/2015 věc č.8 – KRK ukládá výboru jednoduše formulovat oběh plateb a dokumentů 

týkajících se odebírání DNA profilů – úkol trvá ode dne 4.1.2015 

p.Králíčková – dodání skenů bonitačních protokolů u sporného majitelství – úkol trvá ode dne 

31.3.2015 

Výbor byl pověřen komunikací s KCHMPP SK, nesplněno, KCHMPP SK oslovila přímo KRK – 

Klub nespolupracuje, bude opět obeslán. 

KRK upozorňuje výbor Klubu na nutnost včasné komunikace, neposkytování dat některými 

členy výboru v přiměřené lhůtě opakovaně brzdí činnost KRK. 


