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Zápis ze schůze výboru KPPPK dne 24.1.2015 

 
 

Za výbor přítomny: 

Bc. Helena Janková, p. Lenka Štanclová, p. Jana Hrbková, p. Jitka Králíčková, Ing. Ivana 

Krčková 

 

Za kontrolní a revizní komisi přítomny: 

Mgr. Martina Špundová, p. Jarmila Hamplová, p. Radovana Dufková 

 

 

1) Předseda klubu Bc. Helena Janková informuje o komunikaci s ČMKU 

 byla předána ověřená kopie zápisu a usnesení z VČS  

 ČMKU vzala na vědomí změnu kontaktních údajů na nový výbor klubu, byla 

navázána relevantní spolupráce se sekretariátem a revidovány informace o klubu  

 bylo přislíbeno doslání blokované podílové dotace z výnosu EDS 2014 

 bylo požádáno VK ČMKU o schválení změn klubových akcí pro rok 2015 

 ČMKU informovala o způsobu platby členských poplatků     

 ČMKU zaslala pozvánku pro účast na Valné hromadě ČMKU, delegátem za klub bude 

Bc. Janková 

Schváleno jednomyslně. 

 

2) Informace zaslané laboratoří Genomia o psu Viking Čekanka 

Genomia k dnešnímu dni oficiálně nepotvrdila ani nevyvrátila otcovství modrého psa Gripen 

Beautiful Billabong. Výbor vyčká oficiálního vyjádření ČMKU v této věci. 

Výbor bere na vědomí. 

 

3) Propagační stánek KPPPK na výstavě DuoCacib Brno (7.-8.2.2015) 

Předsedkyně informovala o této možnosti. Z důvodu finanční náročnosti na realizaci stánku a  

malého počtu přihlášených vystavujících výbor zamítl realizaci.  

Schváleno jednomyslně.  

 

4) Předseda klubu Bc. Janková informuje o komunikaci s FCI a odeslaných dotazech 

týkajících se statusu uznávacího procesu PK. 

Výbor vzal na vědomí. 

 

5) Výbor projednal vzniklé změny klubových akcí a vznik oficiálních webových stránek 

k příslušným výstavám.   

 byla deklarována snaha držet se termínů a rozhodčích uvedených v zápise z ČS 
8.3.2014  

 Klubová výstava Jesenice – Bc. Janková uvádí, že byla nutná změna termínu 28.3. 

z důvodu konání Valné hromady ČMKU na sobotu 21.3. (tento termín po celou dobu 

registrován na ČMKU) 

 s původně vypsaným rozhodčím Dr.Šimkem osobně konzultováno, bohužel nemá 
možnost posuzovat ani v jiném z navrhovaných termínů (týden před+týden po) a 

v tomto roce ani v termínech výstav v Milovicích či Hostouni 

 nabídku posuzování přijala paní Lenka Frnčová, která přispěje novým nezaujatým 
pohledem 

 pro posuzování nedělní bonitace na stejném místě v rámci zachování kontinuity byla 

oslovena paní Jaroslava Drožová 
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 předsedkyně dále informuje o navázání spolupráce s OÚ Jesenice, dohodnuta záštita a 
propagace akce, zvýhodněný nájem reprezentativních prostor 

 doprovodné programy - jako novinka bude pro děti vystavovatelů zajištěn dětský 

koutek s programem a pedagogickým dohledem + při výstavě bude pro zájemce 

otevřen stánek s chovatelskými potřebami 

 paní Štanclová informuje výbor o sjednání spolupráce s generálním sponzorem 
výstavy firmou JKanimals. Generální sponzor zajistí ceny, bannery, pozvánky, desky, 

diplomy atp.  

 poháry pro vítěze dodá firma Sabe  

 dále byla dojednána fotografka na výstavu i na nedělní bonitaci 
Schváleno jednomyslně. 

 

 Klubová výstava bez udělování KV+Memoriál ing. Findejse proběhne v Milovicích 

13.6.2015, posuzovat bude Ing. Radana Marešová 

 Speciální výstava v Hostouni je plánována na neděli 2.8.2015 – k přesunu ze soboty 

došlo ve snaze vyhovět posuzovatelskému kalendáři Mgr. Brotánkové, jejíž 

posuzování klubové akce bylo předjednáno a vyplývá ze zápisu z výše zmíněné ČS 

Schváleno jednomyslně. 

 

Přehledný seznam všech klubových akcí včetně podrobností  je zveřejněn na klubovém webu 

a byl spolu s propozicemi KV rozeslán členům mailem. 

 

6) Výbor rozhodl o nákupu jednoho měřidla (šuplera) pro účely bonitace. 

Objednávku+platbu+kalibraci zajistí paní Hrbková + Štanclová 

Schváleno jednomyslně. 

 

7) Paní Králíčková informuje o dohodě s paní Machálkovou o předání klubové agendy a 

majetku v jejím držení při DuoCacib na začátku února. Dle předběžné informace nemá 

z vybavení k dispozici šupleru ani čtečku pro zajištění bonitace, předávat bude pouze váhu. 

 

8) V souladu s NOZ a v návaznosti na usnesení VČS se KPPPK stal zapsaným spolkem, z.s.  

Původní agenda Ministerstva vnitra (kde byl klub registrován) přešla na Ministerstvo 

spravedlnosti a evidence je ve spolkovém krajském rejstříku. KPPPK dle IČO spadá pod 

Městský soud v Praze. Za zaslání změn (aktualizované Stanovy KPPPK) požadovanou cestou 

a v předepsané formě zodpovídá předsedkyně Bc. Helena Janková. 

Schváleno jednomyslně. 

 

9) HPCH Ing. Krčková započala spolupráci s paní Hurábovou = plemenná kniha ČMKU. 

Výboru byla navržena možnost zápisu vyšetření DNA profilu do průkazu původu.  

Po dohodě s ČMKU navržena možnost zápisu:  

 DNA verified =  vyhotované DNA testy 

 DNA certified =  vyhotovené DNA testy a doklad souhlasící parentity 
Schváleno jednomyslně. 

 

10) Hlavní poradce chovu předává informaci plemenné knihy týkající se letošních vrhů o 

počátku zapisování číselné řady zápisových čísel pro rok 2015 od 16.2.2015. 

Výbor bere na vědomí. 

 

11) Paní Krčková informuje o zřízení zákaznických karet České pošty pro potřeby KPPPK. 

Výbor bere na vědomí. 
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12) Ing. Krčková informuje výbor o nedostatku poradců chovu, kdy paní Böhmová 

nezaplatila členský příspěvek (tj. není člen a nemůže být PCH) a paní Amlerová zaplatila po 

termínu a funkce PCH jí tedy současně s řádným členstvím rovněž zanikla.  

HPCH Krčková žádá o povolení provizorního řešení, a to formou veterinární kontroly vrhů. 

Tuto formu kontroly vrhů využívá zhruba polovina plemen zapisovaných ČMKU. 

KRK KPPPK svým výnosem č.j. KRK 9/2015 veterinární kontroly vrhů s okamžitou platností 

povoluje v místech, kde chybí únosně dostupné pokrytí PCH.  

Toto opatření  platí do 18.4.2015, tedy do členské schůze KPPPK, která rozhodne o dalším 

postupu. 

Jednomyslně schváleno. 

 

13) Výbor byl seznámen s formulářem pro veterinární kontrolu vrhů. Žádost chovatele o 

veterinární kontrolu vrhu podléhá schválení HPCH Ing. Krčkové. 

Jednomyslně schváleno. 

 

14) První veterinární kontrola vrhu (1 čp fena) již byla provedena 17.12.2014 z důvodů 

místních i časových a jednalo se o nouzové řešení v překlenovacím období. Veterinární 

kontrola proběhla řádně a byly dodány veškeré požadované informace a dokumenty.  

Výbor bere na vědomí. 

 

15) HPCH připraví aktualizovaný postup chovatelské administrativy nahrazující v některých 

bodech již neplatnou směrnici pro chovatelskou administrativu.  

Schváleno jednomyslně.  

 

16) Klubové normativy potřebují aktualizaci. Každý člen klubu může zaslat své návrhy 

normativů ke zveřejnění na klub. webu v sekci Podklady k ČS tak, aby ostatní měli možnost 

seznámit se s navrhovanými změnami, o kterých bude následně ČS hlasovat. Výzva bude 

zveřejněna na webu. Zajistí paní Hrbková. 

Schváleno jednomyslně. 

 

17) Výbor byl seznámen s případem odchovu pana Ovchinnikova. Vrh byl narozen 

28.9.2014. Chovatel zaslal žádanku o zápisová čísla bývalé  HPCH s datem 9.10.2014. 

Kontrola vrhu proběhla 25.11.2014. Nedořešená agenda tohoto vrhu byla předána Ing. 

Krčkové 18.12.2014 a několik dalších týdnů probíhalo jednání s panem Ovchinnikovem 

s postupným řešením sporných věcí. 

Výbor bere na vědomí a schvaluje vystavení PP vrhu C z Pražského dvora. 

 

18) Výbor v souladu s usnesením VČS konstatuje, že nelze měnit zpětně chovné podmínky 

psů bonitovaných před rokem 2015. Retroaktivita není přípustná. Chovní jedinci zůstávají 

chovní. Nelze již udělenou chovnost podmiňovat vyhotovením testu DNA. Výbor však 

apeluje na členy klubu, aby i pro psy již zapojené do chovu nechávali testy DNA vyhotovit. 

 

19) Výbor dává na srozuměnou, že vyšetření patel a DNA profilu si každý majitel pro účely 

uchovnění psa zajistí sám. Pro tyto účely bude vyvěšen seznam certifikovaných veterinárních 

lékařů na klubovém webu. Zajistí paní Hrbková. Členové klubu mají možnost využít 

zvýhodněné ceny u fi Genomia (viz web) 

 

20) K dnešnímu dni nebyla předána kompletní sada razítek klubu.  

Výbor navrhuje vytvořit razítka nová.  

Schváleno jednomyslně. 
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21) V návaznosti na předávání klubového majetku byla jednatelka klubu paní Štanclová 

pověřena evidencí klubového majetku v inventárních knihách klubu KPPPK a dořešením 

předávacích protokolů.  

Jednatelka paní Štanclová osloví klubovou účetní, zjistí stav účetnictví ke konci roku a bude 

žádat o uzávěrku klubového účetnictví a také daňové přiznání za rok 2014. Bude archivovat 

klubové účetní doklady pro rok 2015, povede pokladní knihu.  

Vzato na vědomí jednomyslně. 

 

22) Paní Lenka Štanclová informuje výbor o revizi členských příspěvků a plateb za krycí 

listy, vyhotovení platného seznamu členů a chovatelských stanic. 

K 24.1.2015 má KPPPK 101 řádných členů. 

Výbor bere na vědomí. 

 

23) Jednatel klubu rovněž informoval výbor o nedodržování placení částky 100,- Kč za 

zapsání nového člena klubu pro ty, kteří zaplatili své letošní členství až po 31.12.2014 .  

Jednatel klubu bude rozesílat emaily s upozorněním na nutnost doplatit tuto částku na klubový 

účet. Pokud by nebyla ani po této upomínce doplacena, bude členství v klubu zrušeno a částka 

za zaplacení členství bude vrácena odesílateli. 

Schváleno jednomyslně. 

 

24) Jednatelka/pokladník paní Štanclová je vedle předsedkyně paní Bc. Heleny Jankové 

pověřena zřízením přístupu pro svou osobu k transparentnímu klubovému účtu u Fio banky. 

Schváleno jednomyslně. 

 

25) Zakoupení 2x Avast Internet Security pro bezpečné internetové bankovnictví. 

Schváleno jednomyslně. 

 

26) Jednorázové klubové výdaje ve výši 5.000,- Kč a více musí být schváleny výborem.  

Schváleno jednomyslně. 

 

27) Předseda KRK Mgr.Martina Špundová informuje výbor o práci KRK KPPPK, bude 

zveřejněn informativní zápis. 

 

28) KRK navrhla výboru vyloučení z klubu pro Ing. Horákovou, paní Beranovou a paní 

Böhmovou. Výbor byl seznámen s vypracovanými podklady KRK číslo jednací 11/2015 o 

vyloučení těchto členů z KPPPK. Na základě podnětu z KRK a v souladu se směrnicí 

upravující členství v KPPPK výbor schválil pozastavení členství pí. Horákové a pí. Beranové. 

Ing. Böhmová již není členem. Případ bude předán k dořešení ČS dle stanov klubu. Členky 

budou informovány doporučeným dopisem s dodejkou minimálně sedm dní před členskou 

schůzí, která je naplánována na 18.4.2015. Zodpovědnou za korespondenci je KRK. 

Schváleno jednomyslně.  

 

29) KRK navrhuje výboru zrušení Směrnice pro poradce chovu, neboť je v rozporu se 

Stanovami KPPPK. Schváleno jednomyslně. 

 

30) Výbor je seznámen s tím, že Předsednictvo ČMKU v souladu se Zápisním řádem ČMKU 

a se svým rozhodnutím z 15.7.2014 dočasně (do poskytnutí požadovaných vzorků) zastavilo 

od 1.9.2014 zápis štěňat na chovatelské stanice „z Jeřic“ a „Fedar“. Výbor konstatuje, že 

dochází k matení zájemců o koupi štěňat, a to na webech pozastavených chovatelských stanic.  

Výbor bere na vědomí.  
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31) Paní Hamplová informuje o existenci a činnosti japonského chovatelského klubu a 

tlumočí žádost o bonitace PK v Japonsku. Paní Hamplová přislíbila zaslání veškerých 

podkladů HPCH Ing. Ivaně Krčkové k prostudování.  

Výbor bere na vědomí. 

 

32) Místo pro členskou schůzi dne 18.4.2015. 

Navržen jako vyhovující opět Dům odborových svazů Praha. Zajistí Bc. Janková. 

Schváleno jednomyslně. 

 

33) Odstranění  veřejné nástěnky z webu klubu a vzkazovníku z webu výstavy.  

V případě záležitostí týkajících se klubu má každý možnost kontaktovat přímo příslušnou 

zodpovědnou osobu. 

Bylo většinou schváleno (pro 3, proti 1, zdržela se 1). 

 

34) Zpoplatněná IT podpora aktualizace klubového webu 

Po předchozích kladných zkušenostech byl osloven pan Šedivý pro odbornou technickou 

spolupráci. Vzhledem k rozsahu a časové náročnosti navržena odměna ve výši 1.500,-Kč/měs. 

prvních 6 měsíců a dále pak 1.000,-Kč měsíčně. 

Schváleno jednomyslně. 

 

35) Paní Hrbková informuje o práci na webu KPPPK 

- odstranění neaktuálních informací 

- provedena změna hesel do chovatelské databáze + nová hesla rozeslána platícím členům 

- byly aktualizovány klubové přihlášky a dokumenty 

- doplněny bonitace od března 2014 

- vytvořeny stránky pro klubové výstavy 

- vznikly nové sekce webu, změny a aktualizace neustále probíhají  

- neproběhla dosud změna FTP hesla, pí. Böhmová nekomunikuje, web tímto není zcela jištěn  

Výbor bere na vědomí. 

 

36) Předseda klubu vstoupí v kontakt s panem Mlnaříkem, autorem databáze KPPPK pro 

zjištění funkčních možností a aktualizace. 

Schváleno jednomyslně. 

 

37) Bod do diskuze ČS - viditelnosti údajů z kontrol vrhu v databázi klubu pro členy.  

KRK upozornila, že znemožněním přístupu k těmto datům pro členy, minulý výbor porušil 

stanovy klubu v bodě 2.2.c), měla by být sjednána náprava. 

Schváleno jednomyslně. 

 

38) KRK žádá o prověření bonitace feny Pettynka Čekanka.  

MČS nedala souhlas k bonitování tohoto jedince, přesto byl bonitován. Jednatelka osloví 

bývalou bonitační referentku s žádostí o vysvětlení. 

Schváleno jednomyslně. 

 

39) Jednatelka vyzve paní Machálkovou k vyúčtování finanční zálohy, vrácení přeplatku a 

dodání účetních dokladů. 

Schváleno jednomyslně. 

 

 

 


