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ZÁPIS Z 6. SCHŮZE VÝBORU KCHGB KONANÉ DNE 25.9.2010

Místo konání : Zbraslav u Brna

Přítomni : P. Dufek, J. Krsová, V. Petrová, M. Velenová, K. Buňatová

za RK : K. Davídková, A. Kshyshovskyy

Program :

1) Kontrola úkolů.

2) Zpráva o přípravě KV v Nižboru.

3) Organizace výstav v roce 2011

4) Příprava členské schůze

5) Ostatní

1) Kontrola úkolů 
a. Zajistit pravidelnou tvorbu „i-zpravodaje“ 

i. Splněno, další i-zpravodaj vyjde po členské schůzi.
ii. Zpravodaj bude zasílán v tištěné formě členům, kteří nemají přístup na 

internet.
b. Připravit Ročenku s termínem vydání do 15.12.2010

Úkol :  trvá

Odpovědnost : P. Dufek

c. Zvolit chovatelskou komisi – úkolem je pomoc chovatelům, sledování vývoje chovu, 
doporučovat změny chovatelských normativů

Úkol :  Trvá.
Odpovědnost :  V. Velenová

d. Zajistit vydání diplomů Klubový šampión a Klubový junior šampión. P.Dufek zašle J. 
Krsové grafický návrh diplomů.

Úkol : Splněn

e. Revizní komise
i. Předložit seznam neplatičů za r. 2008 ………… 

1. RK přislíbila zaslání seznamu členů, kteří mají uhrazené čl. příspěvky 
v hotovosti. Termín : 1.10.210

ii. Kontrola vedení účetnictví i obsahově za rok 2008 – 2009 ……trvá
f. Seznam členů klubu – Petrová 

Úkol : Splněn, 100 je aktuální počet členů
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Citace stanov článek 3 - Členství v KCHGB

3.2. Členem klubu se stává každý zájemce po odevzdání vyplněné přihlášky jednateli 
klubu a zaplacení vstupního a členského poplatku na účet KCHGB, o. s.

Bývalá paní pokladní paní Rotterová nepostupovala v souladu se Stanovami klubu, 
když přijímala členský poplatek v hotovosti. Klub obeslal 44 členů doporučeným 
dopisem ( s modrým pruhem) , s žádostí o prokázání úhrady členského příspěvku pro 
rok 2010. Tato akce byla uzavřena s tím, že byla prokázána platba u 100 členů klubu.

Na dnešní výborové schůzi bylo panem předsedou revizní komise oznámeno, že mají 
seznam členů, kteří platili hotově paní Rotterové. Seznam bude předán  do 
1.10.2010.

Důrazně upozorňujeme, že od 15.10.2010 bude uznáno členství v klubu pouze tehdy, 
kdy proběhne platba podle Stanov a to je na účet klubu. Nebude brán zřetel na 
dodatečné prokazování hotovostních úhrad.

Zájemce, který chce být nadále členem klubu a odmítl prokázat do 15.10.2010 
způsob úhrady členského příspěvku , musí uhradit příspěvek přes klubový účet a 
požádat si bývalou pokladní paní Rotterovou o vrácení peněz, které neoprávněně 
zadržuje.

Upozorňujeme, že se tito členové do této situace dostali vlastní vinou tím, že 
nedodrželi klubové normativy.

g. Klubové stránky - zajistit smlouvu se správcem stránek, smlouva musí vyhovovat 
předpisům ČR a výbor doporučuje uzavřít smlouvu s OSVČ nebo dohodu o provedení 
práce. 

Úkol : Trvá
Termín : do 30.9. 2010
Odpovědnost : P. Dufek

2) Zpráva o přípravě KV v Nižboru
a. Pronájem - zajištěn
b. Rozhodčí – v jednání
c. Ceny - zajištěny
d. Tiskopisy (diplomy, posudky) – budou zajištěny po uzávěrce
e. Veterina, ohlášení na obec - zajištěno

3) Organizace výstav v roce 2011 
Výbor v tomto bodu programu zdůraznil směrnici č.14. ČMKU platnou pro delegování 

rozhodčích.

4) Členská schůze
a. Připravit návrh změny povinnosti úhrady čl. příspěvku do 31.12. předešlého roku 

s platností od roku 2011. To znamená, že členský příspěvek by měl být už pro rok 
2011 uhrazen do 31.12. 2010.

b. Připravit návrh změny sídla KCHGB.
c. Připravit návrh na převedení KCHGB přímo pod ČMKU.
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Odpovědnost a – c : P. Dufek
d. Připravit návrh na poplatky pro nečlena kubu a smlouvu o poskytování chovatelských 

služeb pro nečleny klubu.
Odpovědnost : J Krsová
Termín : 15.10. 2010

e. Připravit drobné úpravy klubových normativů – ZŘ, bon.ř.,  příloha č. 1
Odpovědnost : M. Velenová

f. Rozpočet 2011 –  příloha č. 2
Odpovědnost : V. Petrová

g. Připravit zprávu předsedy, PCH, pokladníka, RK
h. Organizace schůze – předsedající, mandátová komise apod.

Úkol : zaslat jednací řád
Odpovědnost : J. Krsová
Termín : 15.10.2010

i. Zveřejnit a rozeslat pozvánky na členskou schůzi.
Odpovědnost : P. Dufek
Termín : 25.10.2010

5) Ostatní

a. Poškození KCHGB - panem J. Kadlecem

i. V únoru před konáním Speciální a Evropské klubové výstavy pan Jakub Kadlec 
vlastním jménem objednal celou kapacitu penzionu Jindřichův Mlýn. 
Bohužel, nikomu toto neoznámil ani v době, kdy členové klubu obtížně 
hledali v lokalitě výstavního areálu ubytování. Po ukončení dvoudenní 
výstavy nechal pan Kadlec vystavit majiteli penzionu daňový doklad – viz 
příloha č.2, na KGB, Brožíkova 9, 638 00 Brno. Shodou okolností sídlo našeho 
klubu je KCHGB, Brožíkova 9, 638 00 Brno. Faktura k 18.7.2010 není 
uhrazená. Po této zkušenosti odmítají majitelé penzionu ubytovávat pejskaře 
a tím komplikují i situaci majitelům překrásného areálu v Rybníkách. 

ii. Majitel penzionu zaslal začátkem září na adresu klubu upozornění. Že pokud 
nebude provedené úhrada faktury, bude dlužnou částku vymáhat právní 
cestou. Pan Majitel byl znovu upozorněn, že ubytování nebylo objednané 
jménem KCHGB, ale fyzickou osobou panem Kadlecem. 

Výbor KCHGB vyzývá pane Kadlece, aby se s majiteli penzionu zkontaktoval a vše vysvětlil a 
vyrovnal.  

b. Zpráva RK o provedené kontrole bonitací za r.2009

i. PCH zmíněná nedostatky v uvedení jména psa a jeho č. zápisu odstranila již 
při první bonitaci v r.2010, toto RK nevzala na vědomí 

ii. RK neuvedla ve své zprávě informace o kontrole bonitací pořádaných v dubnu 
a červnu 2009, ale soustředila se jen na poslední listopadovou bonitaci.
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Úkol :   Poskytnout jmenný seznam psů z protokolu

Termín : 31.10.2010

Odpovědnost : revizní komise

c. Hotovostní platby na Klubovou výstavu – listopad 2009.

i. Výstavní výbor v čele s Jakubem Kadlecem, nedodrželi propozice výstavy a 
připustili hotovostní platby i v den výstavy. Obracíme se tedy na 
vystavovatele K. Buňatovou, K. Davídkovou, I. Kupčíkovou, A. Kshyshovsyy  a 
Jar. Pellerovou, aby doložili úhradu KV v Praze pořádané dne 7.11.2009. 
Omlouváme se za způsobené potíže, ale tyto platby neumíme jednoznačně 
identifikovat. Z tohoto důvodu, považujeme do doby prokázání úhrady 
výstavních poplatků, výstavní poplatky za neuhrazené. Do doby, než budou 
platby prokazatelně uhrazené, nebude výše uvedeným členům KCHGB 
umožněno se zúčastnit  dalších klubových akcí.

Vystavovatelé K. Buňatová, K. Davídková doložili uhrazené výstavní poplatky z roku 2009.

Vystavovatelé I. Kupčíková, A. Kshyshovsyy  a Jar. Pellerová, dosud úhradu výstavních 
poplatků nedoložili.

d. Výbor souhlasí s těmito výdaji :

7 000,- Kč - záloha na plánované výdaje akce Den grifonka a brabantíka,  bez 
vyplacení cestovních výloh J.Hřebačkové. Paní Hřebačková provede 
vyúčtování poskytnuté zálohy do 25.10.2010.

2 800,- Kč - úhrada cestovníh nákadů panu rozhodčímu na bonitaci ve Zbraslavi 
u Brna

Odpovědnost : P. Dufek

e. Výbor souhlasí s podáním oznámení na  podezření spáchání trestné činnosti 
neznámou osobou.

Odpovědnost : P. Dufek

f. Nahlášení FÚ, že jsme plátci ZVLS

Odpovědnost : V. Petrová

g. Zpráva RK ze dne 12. srpna 2010

Výbor obdržel dne 21.9.2010 zprávu RK. Výbor připomíná, že dle platných Stanov KCHGB 
je RK po odstoupení paní Elišky Wagnerové nečinná. Dva členové nemohou vykonávat 
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revizní činnost, a proto zaslaná zpráva není pro výbor KCHGB zavazující. Přesto se výbor 
s materiálem seznámil a bude se zprávou pracovat. 

RK píše, že má k dispozici veškeré doklady, které jednoznačně
prokazují, že všechny sporné výstavní poplatky z KV Praha 2009 jsou
uhrazené. 

Výbor vás žádá o předložení dokladů potvrzující úhrady výstavních poplatků. 

Zapsal : Petr Dufek

Zápis ověřila : Valerie Petrová
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Příloha č. 1

Návrh na úpravu Zápisního řádu :

Bod 3.8Chovatel si může zapůjčit chovnou fenu nebo psa ze zahraničí. Jejich využití je podmíněno 
uznanou chovností v zemi jejich majitele a musí splňovat podmínky standardu plemene. Bude-li pes 
zapůjčen na dobu delší než půl roku a fena na více než jeden vrh, musí být posouzeni na bonitaci a 
zařazeni do chovu. Psi a feny, kteří prošli bonitací a nebyli uznání chovnými, nemohou být použiti v 
chovu.

NÁVRH Chovatel si může zapůjčit chovnou fenu nebo psa ze zahraničí. Jejich využití je 
podmíněno uznanou chovností v zemi jejich majitele a musí splňovat podmínky chovnosti dle řádů 
FCI.  

Bod 6.2Podmínky pro zařazení do chovu:
a) čistokrevnost doložená průkazem původu, vydaným plemennou knihou, uznávanou FCI,
b) účast na bonitaci ve věku od 15 měsíců,
c) pes/fena může být chovný ve věku 15 měsíců,
d) pes/fena musí být ohodnocen nejméně na dvou výstavách, kde se zadává titul CAC známkou 
alespoň velmi dobrá od dvou různých rozhodčích,
e) pes/fena musí mít vyhodnocení luxace pately (čéšky). Do chovu se uznává nejhorší známka LP 2/2,
f) v případě, že je jedinci přiděleno číslo plemenné knihy ČMKU, musí tento jedinec i v případě 
exportu i reimportu splňovat chovné podmínky příslušného klubu pro dané plemeno.

NÁVRH Podmínky pro zařazení do chovu:
a) čistokrevnost doložená průkazem původu, vydaným plemennou knihou, uznávanou FCI,
b) účast na bonitaci ve věku od 14 měsíců,
c) pes/fena může být chovný ve věku 14 měsíců,
d) pes/fena musí být ohodnocen nejméně na dvou výstavách, kde se zadává titul CAC známkou 
alespoň velmi dobrá od dvou různých rozhodčích,
e) pes/fena musí mít vyhodnocení luxace pately (čéšky). Do chovu se uznává nejhorší známka LP 2/2

Bod 7.1. Krycí list je základním chovatelským dokladem, který vyhotovuje poradce chovu 
dvojmo O krycí list žádá chovatel doporučeným dopisem příslušného poradce chovu nejméně 6 týdnů 
před očekávaným háráním feny na příslušném formuláři.

NÁVRH 7.1. Krycí list je základním chovatelským dokladem, který vyhotovuje poradce chovu dvojmo 
O krycí list žádá chovatel doporučeným dopisem, e-mailem příslušného poradce chovu před 
očekávaným háráním feny na příslušném formuláři.

Bod 9.10. Při vývozu štěněte je chovatel povinen označit jméno štěněte již na přihlášce vrhu 
tak, aby mohl být průkaz původu příslušně označen ČMKU (export pedigree), případně již vydaný 
průkaz odešle samostatně na ČMKU k vyznačení. Zásadně se povoluje jen individuální vývoz štěňat 
přímo konkrétním majitelům s uvedením adresy nabyvatele v zahraničí.
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NÁVRH Při vývozu štěněte může chovatel označit jméno štěněte již na přihlášce vrhu tak, aby mohl 
být průkaz původu příslušně označen ČMKU (export pedigree), případně již vydaný průkaz odešle 
samostatně na ČMKU k vyznačení. Zásadně se povoluje jen individuální vývoz štěňat přímo 
konkrétním majitelům s uvedením adresy nabyvatele v zahraničí.

Bod 9.13. Klub je oprávněn svými orgány po předchozím ohlášení kontrolovat a sledovat v 
jakých podmínkách grifonci a brabantíci žijí (ustájení, zacházení, výživa, hygiena apod.) a v jakém jsou 
zdravotním stavu, jaké podmínky má chovatel pro odchov štěňat.

NÁVRH Klub je oprávněn prostřednictvím Státní veterinární správy provést u majitele nebo chovatele 
kontrolu zdravotního stavu a kontrolu podmínek v jakých grifonci a brabantíci žijí (ustájení, zacházení, 
výživa, hygiena apod.) a jaké má chovatel podmínky pro odchov štěňat. 

Návrh na úpravu Bonitačního řádu :

Bod 1.1. Bonitace se mohou zúčastnit psi a feny s minimální věkovou hranicí 15 měsíců za 
splnění všech podmínek stanovených Čl. 4.

NÁVRH Bonitace se mohou zúčastnit psi a feny s minimální věkovou hranicí 14 měsíců za splnění 
všech podmínek stanovených Čl. 4.

Bod 1.2. U importovaných jedinců je povinnost majitele předvést svého psa k posouzení na 
bonitaci pořádanou klubem, i když tento pes absolvoval bonitaci/splnil podmínky chovnosti v zemi, z 
níž byl dovezen. Toto platí i pro importované jedince i pro psy/feny přechodně působící (zapůjčené) v 
chovu, jsou-li zapůjčené déle než půl roku ode dne dovozu do ČR.

NÁVRH tento bod zrušit

Článek 3

3.1. Vyžádanou přihlášku na akci odeslat majitelům psů a fen nejpozději 8 týdnů před termínem 
konání akce, které jsou uveřejněny na internetu a v prvním čísle Zpravodaje.
3.2. Žádat od majitele psa/feny přihlášeného na akci úhradu poplatků.
3.3. Ve zdůvodněných případech odvolat konání akce; tuto skutečnost oznámit včas všem majitelům 
přihlášených psů a delegovaným rozhodčím.
3.4. V případě bodu 3.3. je možné uskutečnit bonitaci v nejbližším náhradním termínu po předchozí 
dohodě s výborem klubu.
3.5. Nejpozději 8 týdnů před akcí žádat jmenovitě o delegování posuzovatelů – specialistů na grifonky 
a brabantíky. Delegování rozhodčích provádí pověření členové výboru klubu.
3.6. Na akci vyplnit záhlaví bonitačních karet se všemi údaji o psovi/feně.

NÁVRH

3.1. Žádat od majitele psa/feny přihlášeného na akci úhradu poplatků.
3.2. Ve zdůvodněných případech odvolat konání akce; tuto skutečnost oznámit včas všem majitelům 
přihlášených psů a delegovaným rozhodčím.
3.3. V případě bodu 3.3. je možné uskutečnit bonitaci v nejbližším náhradním termínu po předchozí 
dohodě s výborem klubu.
3.4. Nejpozději 8 týdnů před akcí žádat jmenovitě o delegování posuzovatelů – specialistů na grifonky 
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a brabantíky. Delegování rozhodčích provádí pověření členové výboru klubu.
3.5. Na akci vyplnit záhlaví bonitačních karet se všemi údaji o psovi/feně.

Bod 4.7. Pes/fena byl předveden nejméně na dvou výstavách pořádaných v ČR, kde se zadává 
titul CAC a byl ohodnocen minimálně známkou velmi dobrá od dvou různých rozhodčích. Hodnocení 
musí být zapsáno v průkazu původu psa/feny.

NÁVRH Pes/fena byl předveden nejméně na dvou výstavách pořádaných FCI, kde se zadává titul CAC 
(CWC apod.) a byl ohodnocen minimálně známkou velmi dobrá od dvou různých rozhodčích. 
Hodnocení musí být zapsáno v průkazu původu psa/feny.

Článek 4 – doplnit bod

4.9 Pes/fena musí být čitelně označen/a (tetovací číslo, čip).

Bod 5.3Všichni členové komise po celou dobu hodnocení psů/fen spolupracují a rozhodují o jejich 
zařazení do chovu. V případě sporných názorů rozhoduje hlasováním. O této skutečnosti se provede 
záznam na bonitační kartě. Před začátkem posuzování zajistí bonitační komise kontrolu tetovacího 
čísla, případně čipu předváděného jedince a jeho soulad s PP. U neoznačených jedinců nebude 
bonitace provedena. U nečitelných tetovacích čísel bude provedena bonitace s tím, že nečitelnost 
bude vyznačena na bonitační kartě a předseda komise doporučí majiteli přetetování/čipování 
jedince.

NÁVRH Všichni členové komise po celou dobu hodnocení psů/fen spolupracují a rozhodují o jejich 
zařazení do chovu. V případě sporných názorů rozhoduje hlasováním. O této skutečnosti se provede 
záznam na bonitační kartě. Před začátkem posuzování zajistí bonitační komise kontrolu tetovacího 
čísla, případně čipu předváděného jedince a jeho soulad s PP. 

Bod 5.8Chovnost psa/feny může být omezena na jedno zkušební krytí/vrh.

NÁVRH tento bud zrušit

Bod 7.3Proti rozhodnutí výboru klubu již nelze uplatnit žádné další opravné prostředky.

NÁVRH tento bod zrušit

Návrh na úpravu stanov :

Bod 1.2. Sídlo: Brožíkova 9, 638 00 Brno.

NÁVRH Sídlo: Slovanka 1352, 470 01 Česká Lípa

Bod 9.1. Revizní komisi klubu volí členská schůze klubu. Revizní komise musí být nejméně 
tříčlenná. 

NÁVRH Revizní komisi klubu volí členská schůze klubu. Člen revizní komise musí být členem KCHGB. 
Revizní komise musí být nejméně tříčlenná a je volena na období tří let.

Bod 11.1 Členem výboru je pokladník, který vede pokladní knihu a další
nutnou administrativu s tím spojenou 

NÁVRH Členem výboru je pokladník, který vede peněžní deník a další
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nutnou administrativu s tím spojenou . Na výroční členské schůzi předkládá
peněžní deník k nahlédnutí.

Příloha č. 2

Návrh rozpočtu na rok 2011

Příjem 160 250 Kč 

sazba počet celkem Poznámky

Členské příspěvky    350 Kč 100    35 000 Kč 

Krycí listy    150 Kč 70    10 500 Kč 
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Narozená štěňata    100 Kč 150    15 000 Kč 

Poplatek od PK      50 Kč 150      7 500 Kč 

Bonitace    250 Kč 45    11 250 Kč 

Výstavní poplatky    450 Kč 180    81 000 Kč 3 výstavy po 60 přihlášených psech

Ostatní             - Kč 

Výdaj 160 250 Kč 

sazba počet celkem

Výstavy + bonitace

- poplatky    13 700 Kč pronájem, veterinář, personál ap.

- rozhodčí    63 500 Kč cestovné, odměna, ubytování, pohoštění

Ceny    24 000 Kč 8000,- Kč na výstavu

Tiskopisy    28 300 Kč ročenka,krtičky CAC, diplomy, posudky

Poštovné    16 000 Kč 

Kancelářské potřeby      2 400 Kč 

Ostatní    12 350 Kč odvody za členy KJ, ban. poplatky, aj.


