
Zápis ze schůze výboru ze dne 29.10.2011 

místo konání Hradec Králové 

Přítomni : Ing. Petr Dufek, Marie Velenová, Valerie Petrová, Helena Pašková 

Omluveni : Vratislav Ždímal a členové revizní komise 

 

Program : 

1) Kontrola úkolů 

2) Kontrola evidence majetku 

3) Zpráva RK ze dne 17.9.2011 

4) Organizace výstav v 2012, jmenování organizačního výboru 

5) Zhotovení dárkových předmětů pro členy klubu 

6) Různé 

 

1. Kontrola úkolů : 

a) Ročenka – znovu vyzvat členy KCHGB k zaslání reklamní upoutávky své CHS nebo svého psa, 

feny, zveřejnění bude zdarma.      …. Úkol trvá, Dufek 

b) Stolní kalendář – znovu vyzvat členy KCHGB k zaslání fotografií svých štěňat do 

připravovaného kalendáře      …. Úkol trvá, Dufek 

c) Pokrývka stolů – zvážit výšivku nebo tisku loga klubu   …. Úkol trvá, Petrová 

d) Oficiální dopis na ČMKU k pořádání KV výstavy při EV 2014 

a. ČMKU bude klubům rozesílat dotazník, zda mají nebo nemají zájem o pořádání 

speciální výstavy – viz zápis z jednání P ČMKU   …. Úkol trvá, Dufek 

e) Zápočet Kadlec x KCHGB dle usnesení čl. schůze 2010 

a. KCHGB neobdržel daň. doklad od majitele penzionu a pan Kadlec předal výdajové 

doklady pí. Rotterové. Výbor dosud neví, zda výdaje pí. Rotterová panu Kadlecovi 

proplatila. Pan Kadlec se i po několika urgencích k tomuto tématu nevyjádřil.  

 

2. Kontrola evidence majetku 

a. Pí. Pašková zašle všem členům výboru aktualizovaný seznam do 5.11.2011 

 

3. Zpráva RK ze dne 17.9.2011 

a. Při vyzdvihnutí zásluh pana Kadlece je třeba také připomenout, že utekl od příprav 

zmiňovaných klubových akcí a to např. bez předání kontaktů. Kontakty na paní A. 

Price jsme si museli vyhledat a komunikaci navázat, vysvětlit odchod pana Kadlece a 

další spolupráci. 

b. Bonitace v Olomouci nebyla zrušená, ale nikdo se v určeném termínu nepřihlásil, 

proto se bonitace nekonala. 

c. Výbor klubu rozhodně nesouhlasí s vyjádřením RK, že pí. Petrová měla agendu 

v horším stavu než pí Rotterová. Rádi bychom upozornili, že paní Petrová předala 

podklady k účetnictví a porovnání s paní Rotterovou, která do dnes nic neodevzdala a 



dle předchozího osobního jednání se členy RK, účetní doklady za rok 2010 a 2009 

neviděli.  

d. Číselné řady jsou zaměněny za čísla příloh k vyúčtování. Shoda čísel je způsobená 

přechodem několika pokladních. Při předání nebyla předaná číselná řada. Paní 

Pašková při zpracování účetních dokumentů za rok 2010 neopravila, po dohodě 

číselnou řadu opraví. 

e. Pro dodržování správné metodiky, úhrada bezhotovostních plateb, výbor se dohodl 

požádat o vystavení platební karty k běžnému účtu na jméno předsedy. Zároveň byl 

předseda požádán o výběr 5 000,- Kč, která bude uložená u předsedy KCHGB. 

f. Výdaje jsou schvalovány členy výboru a Klub tak využívá slev, které využívají naši 

členové u svých obchodníků. Připomínku RK akceptujeme a v dalším období budou 

daň. doklady přijímány výhradně na „hlavičku“ našeho klubu. 

g. Klub se podílel na nákladech pozvaného pana Polgara s organizačním výborem dle 

uzavřené dohody. Náš klub hradil cestu, organizační výbor výstavy ostatní náklady – 

„posudečné“, ubytování. 

h. Následně uhrazená platba paní Velenové je chybně zaúčtovaná, správně měla být 

vyúčtovaná záloha plus doplatek a vystavena nová záloha. Bohužel paní Pašková tuto 

informaci neměla. Nyní je záloha vrácená a po odsouhlasení dochází k proplácení 

skutečných nákladů. 

i. P.O.Box – využíván byl ! 

j. Při sjednání paušální odměny za přepravu, se kilometrovné nestanovuje. 

k. Z hlediska zákona není důležitá forma, ale náležitosti. Pokud ovšem chceme zavádět 

„jednotný styl Klubu“ , paní Pašková vypracuje návrhy na výdajové lístky a ostatní 

účetní dokumenty a bude přítomna na všech klubových akcích tak, aby byla zajištěná 

správná forma i náležitosti účetních dokladů.  … úkol do 5.11.2011, Pašková 

l. Paní Pašková je řádným členem výboru a necítí se jako pouhou pracovní sílou. Ostatní 

členové výboru rovněž nepovažují pí. Paškovou jako pracovní sílu, ale jako 

rovnocenného člena výboru. Helena Pašková si není vědomá, že by jí ostatní členové 

výboru nevytvořili podmínky pro činnost. Je pravda, že výbor klubu se s pí. Paškovou 

často neshodl na účetní legislativě. Nyní se domníváme, že zavedením pokladny se 

mnohé srovnává. Předseda klubu v žádném případě nevnáší zmatky do hospodaření 

klubu. 

 

4. Organizace výstav 2012, jmenování organizačního výboru : 

a. Výbor KCHGB jmenuje pro rok 2012 tento organizační výbor výstav – 

i. Vratislav Ždímal 

ii. Valerie Haklová 

iii. Lenka Kalábová 

iv. Helena Pašková 

v. Petr Dufek 

b. O práci projevil zájem i pan Anatoliy Kshyshovskyy, jeho kandidaturu podpořil pouze 

1 hlas a do organizačního výboru nebyl jmenován. 

c. Helena Pašková navrhla uspořádání KV se zadáváním titulu Klubový vítěz pro rok 

2012 na Moravě. Návrh výborem není schválen. Výbor dodržuje pravidlo střídání 

počtu výstav. V letošním roce byly dvě výstavy na Moravě a Slezsku a jedna 



v Čechách. Proto v roce 2012 připravíme dvě výstavy v Čechách a jednu na Moravě-

Slezsku. 

d. Do konce roku provede paní Haklová a pan Dufek „inventuru“ trofejí a seznam zašlou 

paní Paškové. Na základě inventury výbor souhlasí se zakoupením dalších trofejí pro 

výstavy 2012. 

e. Do propozic zveřejnit informaci pro platby ze zahraničí o nutnosti úhrady šech ban. 

poplatků – OUR !!! 

 

5. Zhotovení dárkových předmětů pro členy klubu : 

a. Zadat výrobu stolních kalendářů 2012, množství optimalizovat k počtu členů (108) a 

množstevním slevám. 

b. Připravit drobný dárek pro vystavovatele klubových a speciální výstavy. 

 

6. Různé : 

a. Zaurgovat VTP pana Soukupa …………………………………………………………úkol, Dufek 

b. Opravit razítko pí. Paškové……………………………………………………………..úkol, Dufek 

c. Zaslat pí. Paškové smlouvu s PK………………………………………………………úkol, Velenová 

d. Ve Zpravodaji zveřejnit znovu spec. Symboly a zdůraznit důležitost správného 

zadávání i var. symbolů…………………………….……………………………………úkol, Dufek 

e. Zaslat aktuální seznam členů k 31.10.2011 pí. Paškové …………………úkol, Petrová 

Termín : 5.11. 

f. Zaslat aktuální seznam KL a nar. Štěňat k 31.10. pí. Paškové ……….. úkol, Velenová  

Termín : 5.11. 

g. Na www.kchgb.eu zveřejnit výzvu k zasílání fotek štěňat do kalendáře a reklamu do 

ročenky. ……………………………………………………………………………….úkol, Dufek 

          Termín : IHNED 

h. Připravit Dohodu o provedení práce pro rozhodčí, vzniklý náklad tak může být daňově 

uznatelný a přiřaditelný k nákladům výstavy…………………………….úkol, Pašková, Dufek 

i. Návrh založit „eurovou „pokladnu – zamítnut. 

j. Opravit smlouvu o Sponzorství s pí. Nevšímalovou – ve smlouvě je chyba v datu. 

k. Vyhlásit soutěž na diplom Klubového šampióna, návrhy zasílat na předsedu do 

31.12.2011……………………………………………………………………………………úkol,Dufek 

l. Prověřit ceny a možnost zpracování klubového účetnictví u některých zavedených 

firem…………………………………………………………………………………………….úkol, Pašková 

           Termín : 30.11. 

m. Projednaný a schválený náklad za daňové poradenství ve výši 2000 Kč. Paní Pašková 

musí doplnit k uvedené službě objednávku a příště si náklad nechat schválit předem. 

 

 

 

 

 

 

Zapsal : Petr Dufek     dne 29.10.2011, Hradec Králové 


