Klub přátel psů pražských krysaříků, z.s.
Zápis z členské schůze
konané dne 18.4.2015 v Praze
Za výbor přítomny:
Bc. Helena Janková, Lenka Štanclová, Ing. Ivana Krčková
Za revizní komisi přítomny:
Mgr. Martina Špundová, Jarmila Hamplová
Počet přítomných členů Klubu přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK)
dle prezenční listiny 28 a 1 host.
Program schůze:
1. Přivítání členů a zahájení schůze
2. Prohlášení o usnášeníschopnosti
3. Volba mandátové a návrhové komise
4. Schválení /doplnění programu schůze
5. Zpráva výboru
6. Zpráva KRK
7. Pozastavené chovatelské stanice, pozastavená členství, zpochybněné paternity, závěry
šetření ČMKU a fi Genomia, způsob kontroly vrhů
8. Klubové normativy a chovatelský proces
9. Klubové akce 2016 – termíny a zajištění
10. Termín následující ČS
11. Diskuze - p.Pöchmannová - zviditelnění kontrol vrhů v DTB
- p.Machálková - informace k doplňování DTB
- další písemně nahlášená témata
12. Přijetí usnesení

Bod 1)
Členská schůze byla zahájena v 11:10 hodin. Po podepsání přítomných na prezenční listinu
předsedkyně klubu přivítala všechny přítomné.
Bod 2)
Přítomno bylo 28 členů klubu a členská schůze byla prohlášena za usnášení schopnou. Nikdo
nemá námitek proti přítomnosti hosta.
Bod 3)
Následně proběhla volba návrhové a mandátové komise.
Navržení členové byli jednohlasně schváleni. (28 hlasů)
Složení návrhové komise: Ing. Krčková, p. Lenka Štanclová, p. Jarmila Hamplová
Složení mandátové komise: p. Eva Hrušková, p. Michaela Ivanová
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Bod 3a)
Návrh na zrychlení schvalovacího procesu – jednotlivá usnesení vyplývající z projednávaného
programu se budou číst, hlasovat a zapisovat ihned po jejich vzniku průběžně mezi
jednotlivými body schůze. Hlasováno a uváděno bude dle jednacího řádu vždy
pro/proti/zdržel se.
Schváleno jednohlasně.
Bod 4)
Předsedkyně seznámila přítomné s předem anoncovaných programem ČS a vyzvala k jeho
případnému doplnění. Jednotlivé návrhy normativů budou vzhledem k provázanosti
hlasovány vždy jako celek.
Paní Kafková předložila protinávrh k programu členské schůze – schvalovat jednotlivé body
stanov po jednom postupně.
Hlasováno o programu.
Původní návrh schválen - 20 pro/6 proti/2 zdrželi se.
Protinávrh p. Kafkové - 7 pro/ 19 proti/ 2 zdrželi se.
Protinávrh nebyl přijat. Členská schůze schválila program schůze a postup hlasovat jednotlivé
návrhy normativů vždy jako předložený celek.
Bod 5)
Předsedkyně klubu Bc. Janková přečetla zprávu výboru za období 13.12.2014-17.04.2015
Příchod Ing. Cvrčkové v 11:54hod = počet přítomných členů 29.
ČS jednohlasně schvaluje zprávu o činnosti výboru.
Bod 6) + 7)
Mgr. Špundová předkládá zprávu KRK za období 13.12.2014-17.04.2015
1. Členská schůze schvaluje Zprávu o činnosti Kontrolní a revizní komise KPPPK prezentovanou
Mgr. Špundovou.
Hlasováno: pro 27/ proti 0/ zdržel se 1
2. ČS souhlasí s podáním trestního oznámení na paní Beranovou a další členy výboru, kteří
nepředali klubový majetek.
Hlasováno: pro 26/ proti 0/ zdržel se 2
3. ČS souhlasí s výjimkou při ošetření případného budoucího členství paní Beranové, ing.
Horákové a ing. Böhmové – viz bod 3-5 zprávy KRK
Hlasováno: pro 25/ proti 0/ zdržel se 4
4. ČS na základě Zprávy o činnosti KRK bod 5 souhlasí s podáním podnětu k DR ČMKU na
pozastavení CHS Proper puppy a neposkytováním chovatelského servisu této CHS klubem –
na vědomí ČMKU
Hlasováno: pro 22/ proti 0/ zdržel se 7
5. ČS je seznámena s případem feny Limetka z Jeřic (odchovány 4 vrhy po sobě, předchozí
chovatelské kolegium udělilo chovatelce důtku až v době, kdy fena měla již 8 let, nicméně
chovatelka v té době byla HPCH a tudíž řídila CHK, řešit postih měla KRK z důvodu střetu
zájmů v CHK. Chovatelka ing. Horáková ukončila členství v klubu k 17.4.2015, tedy postih
klubem není možné vyslovit. ČS je seznámena s pozastavením CHS z Jeřic rozhodnutím P
ČMKU a se zastavením chovu na jedincích v jejím držení.
6. ČS ukládá KRK KPPPK písemně oslovit pana Berana s výzvou ke zdokladování oprávněnosti
přijetí finančních částek v celkové výši 67.866,- z účtu klubu v době, kdy nebyl jeho členem na
jeho soukromý účet, kam finance zasílala bývalá předsedkyně klubu pí. Beranová v roce 2014.
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7.
8.

9.

10.

Lhůta doložení účetních dokladů k této částce je 30 dní od doručení poštovní zásilky. Pokud
pan Beran nedoloží Klubu všechny náležitosti, bude pozastaveno jeho členství v Klubu a
chovatelský servis na CHS New Fedar do vyřešení věci.
Hlasováno: pro 29/ proti 0/ zdržel se 0
ČS na základě nesouhlasící parentity štěněte u vrhu P schvaluje pozastavení klubového
chovatelského servisu pro CHS Čekanka do 21.7.2016.
Pes Viking Čekanka byl ke dni konání členské schůze pozastaven neoprávněně, proto je
uvolněn pro chov. Finální vyjádření ČMKU v otázce jeho otce na základě výsledků testů
zpracovaných fi Genomia bude následovat v některém z dalších zápisů z jednání P ČMKU.
Hlasováno: pro 22/ proti 0/ zdržel se 7
ČS schvaluje zpřístupnění výsledku kontrol vrhů v klubové databázi. Odpovídá správce
databáze.
Hlasováno: pro 27/ proti 0/ zdržel se 1
ČS schvaluje lhůtu 7 dní pro zveřejnění výsledků klubem pořádaných výstav a 30 dnů pro
zveřejnění výsledků bonitace.
Hlasováno: pro 28/ proti 0/ zdržel se 0

Příchod p. Křivánkové ve 12:45hod. Počet přítomných členů KPPPK 30.
Odchod p. Špáňové ve 12:57hod. Počet přítomných členů KPPPK 29.
Odchod p. Sýkorové, p. Hamplové ve 14:40. Počet přítomných členů KPPPK 27.
ČS schvaluje zprávu o činnosti KRK a hlasuje z ní vyplývající usnesení.
Bod 8)
v 15:09hod předloženy jednotlivé návrhy klubových normativů k hlasování
Návrhy jsou představovány v pořadí dle data doručení.
MVDr. Macků krátce představuje pilíře svého návrhu. Paní Kopečková není ze zdravotních
důvodů přítomna, nicméně její návrh byl členům s předstihem předložen a bude rovněž
hlasován. Mgr. Špundová seznamuje přítomné s chovatelsky podstatnými body jí
překládaných normativů. Mgr. Kafková stahuje svůj návrh a vyslovuje podporu MVDr.
Macků. Podklady paní Jeníkové nejsou hlasovány, nebyly to ucelené navazující normativy,
Mgr. Špundová informuje ČS, že doplnila své návrhy o body s předpokládaným přínosem pro
Klub z návrhu paní Jeníkové a také o návrhy z řad členů.
1. Návrh MVDr. Macků
2. Návrh p. Kopečkové
3. Návrh Mgr. Špundové
I.hlasování pro návrh 1) 8 pro/ 4 proti/ 15 zdržel se
2) 6 pro/ 0 proti/ 21 zdržel se
3) 12 pro/ 5 proti/10 zdržel se
II.hlasování pro získání nadpoloviční většiny přítomných
návrh 1) 9 pro/ 0 proti/ 18 zdržel se
návrh 3) 14 pro/ 0 proti/ 13 zdržel se
ČS přijala návrhy normativů předložené Mgr. Martinou Špundovou.
ČS navrhla a jednohlasně přijala následující doplnění a změny Zápisního řádu KPPPK:
- podmínky uchovnění (bod I.2.) mimo dalšího uvedeného jsou:
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- účast na minimálně jedné výstavě pořádané klubem
- výsledek vyšetření patel akreditovaným veterinářem maximálně 2/2 (+ korespondující
změna Bonitačního řádu bod 30c)
- koeficient příbuznosti – ZŘ bod V.5 Klubem je doporučováno preferovat spojení jedinců do
hodnoty 6,25 Fx. Další se řídí platnými normativy střešních organizací (byla oslovena Komise
pro chov a zdraví ČMKU).
Bod 9) + 10) Klubové akce 2016 + termín ČS 2016
Členská schůze – předsedkyní navržen termín 27.2.2016 – nekryje se s chráněnými termíny
výstav + je po roční uzávěrce a platbě řádného členství a před akcemi vytíženými víkendy
jarních měsíců
Padla výzva k uspořádání výstavy na Moravě, ale nenašel se za akci odpovědný pořadatel.
Klubová výstava Jesenice + bonitace – 19.- 20.3.2016
Klubová výstava bez zadávání KV Milovice + bonitace – 11.+12.6.2016
Speciální výstava Hostouň + bonitace – jednodenní akce - so 30.7.2016
Schváleno jednohlasně.
Bod 11) Diskuze
1. Paní Pöchmannová konstatovala, že její návrh na zviditelnění kontrol vrhů v databázi byl
již hlasován a přijat.
2. Paní Machálková seznamuje členy se svým vyjádřením ke zprávě KRK týkající se její
osoby.
3. Paní Hamplová navrhuje jmenovat koordinátorem pro chov PK v Japonsku pana
Ishikawu (člen JKC, posuzovatel exteriéru psů, 8 let chová PK, 3x byl na bonitaci v ČR)
Jednohlasně schváleno.
4. MVDr. Macků navrhuje upřesnění a doplnění standardu PK.
• úprava ze stávajícího - výška: optimální výška je 20cm až 23 cm
- nová formulace - výška: optimální kohoutková výška je 21-23 cm (+/- 1 cm).
• doplnění do sekce „nedostatky“:
- ztráta jednoho řezáku
- kohoutková výška pod 20 cm a nad 24 cm
- výskyt modré barvy v duhovce oka do 50% plochy u zbarvení merle
• doplnění do sekce „vylučující vady“:
- kohoutková výška pod 18 cm a nad 26 cm
- výskyt modré barvy v duhovce oka nad 50% plochy u zbarvení merle
Schváleno jednohlasně
5.

S ohledem na lepší dostupnost může být v případě potřeby odborné vyšetření chrupu
provedeno jakýmkoliv majitelem zvoleným veterinárním stomatologem s příslušnou
certifikací. (Pozn. tento bod již byl zapracován do přijatého návrhu nových normativů)
Návrh přijat: 17/3/2

6.

Předsedkyně seznamuje členy s výzvou ČMKU k návrhům zástupců do odborných
komisí. ČS jednohlasně nominuje Bc. Jankovou do Propagační komise ČMKU.
7.
Členové se vyslovili pro upuštění od výroby dárku k výročí klubu a regenerace
plemene, ponechat stávající poplatky a využití financí z dotace k zajištění
reprezentativnosti klubových akcí.
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Bod 12) – viz bod 3a)
Jednotlivá usnesení byla formulována, přijata a zapisována průběžně během schůze vždy
aktuálně při jejich vzniku.
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Klub přátel psů pražských krysaříků
Členská schůze dne 18.4.2015

USNESENÍ

1. Členská schůze byla prohlášena za usnášení schopnou, při zahájení dle prezenční
listiny přítomno 28 členů KPPPK ze 119 stávajících členů na základě aktuální
informace od jednatelky klubu.
2. Členská schůze navrhla a schválila návrhovou a mandátovou komisi.
Návrhová ve složení – Ing. Ivana Krčková, p. Lenka Štanclová, p. Hamplová
Hlasováno: pro 28/ proti 0/ zdržel se 0
Mandátová komise – p. Eva Hrušková, p. Ivanová
Hlasováno: pro 28/ proti 0/ zdržel se 0
3. Členská schůze odsouhlasila průběžné sestavování a hlasování usnesení.
Hlasováno: pro 28/ proti 0/ zdržel se 0
4. Členská schůze schválila navržený program a způsob schvalování normativů jako
provázaného celku.
Hlasováno: pro 20/ proti 6/ zdržel se 2
Členská schůze neschválila protinávrh podaný paní Kafkovou – projednávání Stanov
po jednotlivých bodech.
Hlasováno: pro 7/ proti 19/ zdržel se 2
5. Členská schůze schvaluje předsedkyní přednesenou Zprávu o činnosti výboru.
Hlasováno: pro 29/ proti 0/ zdržel se 0
6. Členská schůze (dále jen ČS) schvaluje Zprávu o činnosti Kontrolní a revizní komise
KPPPK prezentovanou Mgr. Špundovou.
Hlasováno: pro 27/ proti 0/ zdržel se 1
7. ČS na základě doložených faktů souhlasí s podáním trestního oznámení na paní
Kateřinu Beranovou a další členy výboru, kteří nepředali klubový majetek.
Hlasováno: pro 26/ proti 0/ zdržel se 2
8. ČS souhlasí s výjimkou při ošetření případného budoucího členství paní Beranové,
ing. Horákové a ing. Böhmové – viz bod 3-5 zprávy KRK
Hlasováno: pro 25/ proti 0/ zdržel se 4
9. ČS na základě Zprávy o činnosti KRK bod 5 souhlasí s podáním podnětu k DR ČMKU
na pozastavení CHS Proper puppy a neposkytováním chovatelského servisu této CHS
klubem – dát na vědomí ČMKU.
Hlasováno: pro 22/ proti 0/ zdržel se 7
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10. ČS je seznámena s případem feny Limetka z Jeřic (odchovány 4 vrhy po sobě,
předchozí chovatelské kolegium udělilo chovatelce důtku až v době, kdy fena měla již
8 let, nicméně chovatelka v té době byla HPCH a tudíž řídila CHK, řešit postih měla
KRK z důvodu střetu zájmů v CHK. Chovatelka ing. Horáková ukončila členství v klubu
k 17.4.2015, tedy postih klubem není možné vyslovit. ČS je seznámena s
pozastavením CHS z Jeřic rozhodnutím P ČMKU a se zastavením chovu na jedincích
v jejím držení.
11. ČS ukládá KRK KPPPK písemně oslovit pana Berana s výzvou ke zdokladování
oprávněnosti přijetí finančních částek v celkové výši 67.866,- z účtu klubu v době, kdy
nebyl jeho členem na jeho soukromý účet, kam finance zasílala bývalá předsedkyně
klubu pí. Beranová v roce 2014. Lhůta doložení účetních dokladů k této částce je 30
dní od doručení poštovní zásilky. Pokud pan Beran nedoloží Klubu všechny
náležitosti, bude pozastaveno jeho členství v Klubu a chovatelský servis na CHS New
Fedar do vyřešení věci.
Hlasováno: pro 29/ proti 0/ zdržel se 0
12. ČS na základě nesouhlasící parentity štěněte u vrhu P schvaluje pozastavení
klubového chovatelského servisu pro CHS Čekanka do 21.7.2016.
Pes Viking Čekanka byl ke dni konání členské schůze pozastaven neoprávněně, proto
je uvolněn pro chov. Finální vyjádření ČMKU v otázce jeho otce na základě výsledků
testů zpracovaných fi Genomia bude následovat v některém z dalších zápisů z jednání
P ČMKU.
Hlasováno: pro 22/ proti 0/ zdržel se 7
13. ČS schvaluje zpřístupnění výsledku kontrol vrhů v klubové databázi. Zodpovídá
správce databáze.
Hlasováno: pro 27/ proti 0/ zdržel se 1
14. ČS schvaluje lhůtu 7 dní pro zveřejnění výsledků klubem pořádaných výstav a 30 dnů
pro zveřejnění výsledků bonitace.
Hlasováno: pro 28/ proti 0/ zdržel se 0
15. ČS přijala návrhy klubových normativů předložené Mgr. Martinou Špundovou
Hlasováno: pro 14/ proti 0/ zdržel se 13
16. ČS navrhla následující doplnění a změny přijatého Zápisního řádu KPPPK:
- podmínky uchovnění (bod I.2.) mimo dalšího uvedeného jsou:
- účast na minimálně jedné výstavě pořádané klubem
- výsledek vyšetření patel akreditovaným veterinářem maximálně 2/2
(+ korespondující změna Bonitačního řádu bod 30c)
- koeficient příbuznosti – ZŘ bod V.3. Klubem je doporučováno preferovat spojení
jedinců do hodnoty 6,25 Fx. Další se řídí platnými normativy střešních organizací
(oslovena komise pro chov a zdraví ČMKU).
Jednohlasně přijato.
17. ČS schválila termín příští členské schůze na sobotu 27.února 2016.
Jednohlasně přijato. 25/0/0
18. ČS schválila termíny klubových akcí pro rok 2016:
• Klubová výstava Jesenice + bonitace – 19.- 20.3.2016
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• Klubová výstava bez zadávání KV Milovice + bonitace – 11.+12.6.2016
• Speciální výstava Hostouň + bonitace – jednodenní akce - so 30.7.2016
Jednohlasně přijato.
19. ČS jmenovala pana Ishikawu koordinátorem pro chov PK v Japonsku.
Jednohlasně přijato.
20. ČS schválila návrh úpravy a doplnění standardu PK:
- nová formulace v sekci „výška“:
• optimální kohoutková výška je 21-23 cm (+/- 1 cm)
- doplnění do sekce „nedostatky“:
• ztráta jednoho řezáku
• kohoutková výška pod 20 cm a nad 24 cm
• výskyt modré barvy v duhovce oka do 50% plochy u zbarvení merle
- doplnění do sekce „vylučující vady“:
• kohoutková výška pod 18 cm a nad 26 cm
• výskyt modré barvy v duhovce oka nad 50% plochy u zbarvení merle
Jednohlasně přijato.
21. ČS přijala návrh na svobodnou volbu certifikovaného stomatologa v případě potřeby
doložení odborné zprávy. Majitel volí certifikovaného veterináře dle uvážení
a dostupnosti.
Hlasováno: pro 17/ proti 3/ zdržel se 2
22. ČS nominuje Bc. Jankovou do Propagační komise ČMKU.
Jednohlasně přijato.
23. ČS se usnesla finance z dotace namísto dárku či slevy na poplatcích použít k zajištění
klubových akcí
Jednohlasně přijato.
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