
Zápis ze schůze výboru konané dne 17.3.2012 

 

Místo konání : Hradec Králové 
 
Přítomni: Ing. Dufek Petr, Velenová Marie, Pašková Helena, Petrová Valerie 
 
za RK :    Davídková Květa 
 
Omluveni: Kshyshovskyy A., Kupčíková Ilona, Ždímal Vratislav 
 
Program : 
 
1) Kontrola úkolů 
2) Schválení rozhodčích pro klubové výstavy 2012 
3) Schválení klubových a speciální výstavy 2013 
4) Projednání účetní uzávěrky a schválení daň. přiznání za rok 2011 
5) Informace o přípravě speciální výstavy - Ostrava 2012 
     5.1   projednání a schválení rozpočtu speciální výstavy 2012 
6) Ostatní 
 
 
 
1. Kontrola úkolů  
 

a) Zajistit zhotovení pokrývky s emblémem KCHGB,o.s. na stoly 
       Úkol - Petrová V., …….. trvá 

 
b) Dopis ČMKU - klub byl osloven ČMKU, že může být uskutečněna navíc jedna  

speciální výstava v roce 2014 při EV. Výbor rozhodl, že nepožádá o pořádání 
speciální výstavy v rámci Evropské výstavy 2014 z důvodů pořádání národní 
výstavy při EV. Naše speciální výstava by byla 3 výstava během 3 dnů což je velmi 
náročné pro vystavující pejsky.    

HLASOVÁNÍ : pro  –  4 hlasy 
 
c) Kalendáře byly rozeslány, z důvodů nepřevzetí se vrátily tyto dopisy: Jedličková, 

Kshyshovskyy, Pejchalová, Rotterová H. a K. Členové, kteří si kalendáře nepřevzali, 
budou telefonicky upozorněni a kalendáře si mohou vyzvednout.  

Úkol - Pašková H., termín do 30.4. 
 
d) Dárek pro vystavovatele – bude oslovena paní Olmrová, abychom zjistili možnosti  

a cenové relace. 
Úkol -  Petrová V., termín do 20.5. 

 
e) Diplom Klubový šampion - zaslán 1 návrh na diplom KŠ 
Návrh výbor přijímá a rozhodl, že bude použit po spotřebování stávajících diplomů, 
které budou vypisovány počítačově grafické úpravě 

Hlasování : pro  - 4 hlasy 



2. Schválení rozhodčích pro klubové výstavy 2012 
14.4.2012 Ostrava      SV        MVDr. Pavelek 
23.6.2012 Konopiště  KV         Anne Catterson,  USA   L.A.  

 HLASOVÁNÍ :  pro  –  3 hlasy 
         proti – 1 hlas 
                              Jeff   Bazel, USA (návrh J. Kadlece)   

• termín KV by musel být posunut na 1.7.2012, z tohoto důvodu byl tento návrh 
4 hlasy zamítnut. 

 
       13.10.2012 České Budějovice    KV Siv Jernhake, Švédsko 

HLASOVÁNÍ :  pro  –  4 hlasy 
5. Informace o přípravě SV Ostrava 2012 

• kruh a personál zajištěn 

• vstupní listy 

• odsouhlasení nákladů na výstavu                    HLASOVÁNÍ :  pro  –  4 hlasy 
 

3. Nahlášení výstav 2013  
12.1.2013 SV Olomouc, při NV          HLASOVÁNÍ :  pro  –  3 hlasy 

         zdržel se – 1 hlas 
             22.6.2013 KV se zadáváním titulu, Brno HLASOVÁNÍ :  pro  –  4 hlasy 
 

16.11.2013 KV bez zadávání titulu, Nižbor    HLASOVÁNÍ :  pro  –  4 hlasy 
  

4. Helena Pašková předala panu P. Dufkovi zpracované Přiznání k dani z příjmů 
právnických osob za rok 2011 za KCHGB, o.s.pro podání na FÚ v České Lípě. Dále 
seznámila ostatní členy výboru s celkovými příjmy a výdaji KCHGB, o.s. za rok 2011. V 
písemné podobě mailem panu Dufkovi zašle Výkaz o příjmech a výdajích za rok 2011 
a Výkaz o majetku a závazcích k 31.12.2011. 

 
6. Ostatní 

a. Bonitace  
23.6.2012  – Konopiště 
13.10.2012  – Č.Budějovice                          
     HLASOVÁNÍ :  pro  –  4 hlasy 

 
6.1 Porušení ZŘ KCHGB a ZŘ ČMKU - J. Kadlec 
 

Pan J. Kadlec na kryl zapůjčenou fenu bez podání žádosti o vystavení KL. Tím 
porušil ZŘ ČMKU a KCHGB čl.7 Krycí listy bod 7.1. 
Z toho důvodu nelze akceptovat smlouvu o zapůjčení chovné feny, jelikož fena 
byla na kryta na základě krycích listů vystavených paní Kupčíkové v době, kdy již 
byla fena dle předložené smlouvy zapůjčena J. Kadlecovi. 

 
Navrhujeme:  zrušení smlouvy o zapůjčení feny a poté zapsání štěňat na CHS paní 
Kupčíkové. 

                                                                   HLASOVÁNÍ :  pro  –  3 hlasy 
         proti – 1 hlas 



6.2 Kalendář 2013 – výbor zvažuje výtisk kalendáře 2013 
Výzva členům klubu: umístit výzvu na stránky klubu aby členové zasílali fotografie 
štěňat pro přípravu kalendáře. 

    
6.3 Cizojazyčné smlouvy  

Výbor odsouhlasil návrh PCH aby majitel, chovatel, spolumajitel nebo držitel 
předkládal PCH smlouvu sepsanou v cizím jazyce s přiloženým úředně ověřeným 
překladem do českého jazyka. Tyto překlady je nutno zasílat v originále 
prostřednictvím pošty, nikoliv emailem. S okamžitou platností. 

                                                                           HLASOVÁNÍ :  pro  –  4 hlasy 
 
6.4 Dotaz p. Kadlece ze dne 10.3.2012 týkající se individuální bonitace  
     
Dobry den, 

            v letosnim roce spolecne s pani Kupcikovou privezeme do CR nekolik psu z USA, 
           a nekteri budou mit kupirovane usi, neni tedy mozne je v CR vystavit a predvest na 
     verejne akci. Chtel bych se zeptat, zda v tomto pripade bude mozne pozadat ve 

smyslu BR o vyjimku a provest napr. individualni bonitaci, pochopitelne za splneni  
všech ostatnich podminek?  
 
Predem dekuji za odpoved, s pozdravem 
 
JK 
 
Odpověď výboru:  
Zhlediska dodržování řádů ČMKU a ochrany zvířat nesouhlasíme s provedením 
inviduální bonitace - náš ZŘ nic takového nezná a pořadatele, kteří tak jako tak budou 
zastupovat KCHGB, který je zastřešen ČMKU by se vystavili možným postihům právě z 
důvodu porušení Zákona na ochranu zvířat. 
                                                                                          HLASOVÁNÍ :  pro  –  4 hlasy 
 
6.5 Upozornit chovatele aby posílali PCH KL do 7 dnů po na krytí feny a včas posílali 

přihlášky k zápisu štěňat. 
 
6.6 Archivace – sepsat dokumenty, které jsou založeny u jednotlivých členů výboru 
                                                                                     Úkol pro všechny členy výboru,  

do příští schůze 
6.7 Uhradit ČP ČMKU 
 
6.8 E-mail p. Kshyshovskyy doručen dne 16.3.2012   
 
Dobry den pane předsedo, 
  
omlouvám se ze zítřejší Výborové schůze KCHGB z důvodu pracovního vytíženi. Paní 
Kupčíková se schůze též nezúčastni. Nemam žádnou informaci ohledně paní K. 
Davídkové, která ovsem v případě její účasti není nijak pověřena jednat a vystupovat 
za RK! RK se v tomto roce ještě nesešla, její schůze je plánovaná během SV v Ostravě. 



  
Rad bych upozornil, že Výbor KCHGB doposud neprojednal zápis z poslední schůze 
RK, který přikládám, a prosíme o uvedeni odpovědi do zápisu. Také bychom se chtěli 
zeptat, kdy je plánovaná členská schůze pro tento rok, kvůli vykonaní kontroly za rok 
2011 v časovém předstihu. 
  
S pozdravem 
Anatoliy Kshyshovskyy 
Předseda RK 
 

• Vyjádření p. Davídkové:  byla jsem řádně zvolena ČS a nebyla zbavena 
svéprávnosti, proto jsem se zúčastnila výborové schůze, abych se mohla 
vyjádřit k projednávání klubových záležitostí. 

 

• Vyjádření výboru: dne 28.8.2011 byl pan Kshyshovskyy A. osobně přítomen 
výborové schůze v Mladé Boleslavy, kde se projednávaly stížnosti RK. Zápis 
z této schůze je zveřejněn na klubových stránkách. 

 
6.9 Žádost p. Paškové  
H. Pašková požádala vzhledem ke své funkci pokladní o vyhotovení kopií výpisu z účtu 
za roky 2004-2009. 

                                                                 Úkol -  Petrová V., termín do 14.4. 
 
Zároveň žádáme paní Kupčíkovou o výpisy z účtu, které měla při předání funkce 
pokladního referenta, předat následné pokladní p. Rotterové. 
                                                                    Úkol – Pašková H.,termín do 14.4. 
6.10 Kauza Rotterová 
Předseda klubu seznámil výbor se stavem vyšetřování ,,kauzy Rotterová“. Paní 
Rotterová přiznala zpronevěru do částky 50 000 Kč. P. Dufek navrhl vstoupit do 
občansko právního sporu. Jako první krok navrhl uskutečnit právní poradu. 
                                                                                            HLASOVÁNÍ :  pro  –  3 hlasy 
         proti – 1 hlas 
6.11.Dohoda o provedení práce 
Dohodu o provedení práce, kterou zaslala paní Pašková je třeba přeložit do angl. 
jazyka.       Úkol - Dufek P.,termín do 20.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Petrová V. 
Kontroloval: ing. Dufek P.                                        


