
 

Zápis z 1. zasedání výboru KCHGB, konané dne 24.11.2012 ve 

Velkém Rybníku. 

 

Přítomni: Petr Dufek, Kamila Nevšímalová, Libuše Pozdíšková, Tomáš Baron 

Za RK: Petra Ulrychová 

Omluven:  Jakub Kadlec 

 

1. P. Dufek s p. Ulrychovou zruší stávající heslo k přístupu k prohlížení účtu v Poštovní spořitelně 

a požádá o nové heslo, které bude předáno členům výboru a revizní komise. 

2. Výběr účetní firmy – p. Pozdíšková  oslovila dvanáct účetních firem, z nichž čtyři postoupily 

do užšího výběrového řízení.  Výbor vybral čtyři firmy na základě cenových nabídek a 

průhlednosti vyúčtování. Výbor dal přednost vyúčtování po řádcích, popř. po účetních 

případech před měsíčním paušálním vyúčtováním.  Na základě tohoto výběru bylo vytvořeno 

pořadí čtyř firem seřazených podle ceny od nejnižší, na jehož základě bude uzavřena 

smlouva. 

1. Nesibová   

2. Paločková 

3. Dańková 

4. Bínová 

3. Speciální a klubová výstava – výbor schvaluje SV výstavu 10.3.2013 v Drnovicích u Vyškova a 

rozhodčí p. Tarjan z Maďarska. Klubová výstava s titulem klubový vítěz je plánována v Brně 

22.6.2013, přesné místo bude stanoveno. Ještě je možno zvážit konání výstavy v termínu 

konání výstavy Intercanis 29.6.2013. Rozhodčí bude pí. Murray z Anglie. Klubová výstava bez 

zadání klubového vítěze je stanovena na 27.10.2013 v okolí Prahy. Přesné místo bude 

stanoveno později. Jedná se s rozhodčím  J.F. Vanaken z Belgie. Vystavení titulu klubový 

šampion bude zpoplatněný částkou 250 Kč, pro člena klubu platí 100% sleva. Revize 

podmínek udělení titulu klubový šampion, provede Jakub Kadlec.   

4. Aktualizaci výsledků výstav a bonitací – p. Nevšímalová.  Bude provedena revize seznamu 

chovných jedinců na webových stránkách a připraví se návrh prezentace chovných psů.  

5. Zpravodaj a ročenka  – členové, kteří nemají přístup k internetovým stránkám, požadují 

tištěnou formu zpravodaje. P. Baron zjistí náklady na tisk zpravodaje, podle výše těchto 

nákladů bude výbor dále postupovat. P. Baron dále poptá náklady na tisk ročenky.  



 

6. Na základě negativních zkušeností z kontroly řezáků na výstavách, výbor rozhodl o možnosti 

předložení potvrzení o počtu řezáků od veterináře nebo požádat poradce chovu o spočítání 

řezáků. Klub umožní spočítání zubů rozhodčím na klubových výstavách.  

7. Na podnět členů uspořádat víkend s grifonkem, vyzýváme členy, kteří mají zájem tyto aktivity 

pořádat, aby se obrátili na poradce chovu, který bude koordinovat spolupráci výboru s tímto 

zájemcem o pořádání těchto aktivit. 

8. Výbor přijal návrh směrnice č, 1 o poskytnutí cestovních náhrad s těmito změnami:  čl.3 

odst.1  náhrada prokázaných jízdních výdajů bude poskytována z místa bydliště v rámci ČR. 

Směrnice bude přiložena k zápisu z výborové schůze. Datum platnosti směrnice bude 

upřesněna po projednání s účetní firmou. 

9. Termín příští výstavy je stanoven 9.2.2013. 


