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Klub přátel psů pražských krysaříků, z.s. 

 

 Zápis z členské schůze KPPPK  

konané dne 22.2.2020 v Hostouni  

 

Za výbor přítomny:  

Bc. Janková, Ing. Krčková, p. Čiháková, p. Králíčková 

Nepřítomna: p. Hrbková - omluvena  

Za revizní komisi přítomna:  

p. Machálková  

Omluveny: p. Hamplová, p. Kopečková 

Počet přítomných členů KPPPK dle prezenční listiny: 9  

 

Program:  

1) Přivítání členů a zahájení schůze  

2) Ověření/prohlášení o usnášeníschopnosti  

3) Volba komisí (návrhová, mandátová)  

4) Schválení/doplnění programu schůze  

5) Zpráva výboru  

6) Zpráva KRK  

8) Klubové akce 2020/2021 – termíny a zajištění  

9) Výše zápisného a členského příspěvku 

10) Termín následující ČS  

11) Různé - návrh paní Čihákové na změnu Zápisního řádu KPPPK bod VIId)/VIIId)  

12) Přijetí usnesení  

 

Bod 1)  

Členská schůze byla zahájena v 9:00 hodin. Přítomno 5 členů Klubu přátel psů pražských 

krysaříků, z.s. (dále jen KPPPK). 

Byl aplikován postup dle NOZ a Stanov KPPPK a byla svolána náhradní členská schůze s 

totožným programem a začátkem ve 10:00 hodin.  

Členská schůze byla opětovně zahájena ve 10.00 hodin. Předsedkyně klubu přivítala všechny 

přítomné a poděkovala za jejich účast.  
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Bod 2)  

Přítomno bylo 9 členů klubu a členská schůze (dále jen ČS) byla prohlášena za usnášení 

schopnou.  

 

Bod 3)  

Následně proběhla volba návrhové a mandátové komise. Navržení členové byli jednohlasně 

schváleni.  

▫ Složení návrhové komise Ing. Krčková, p. Smahová, Bc. Janková  
▫ Složení mandátové komise MVDr. Macků, p. Jakubíková, p. Čiháková  

 

Bod 4)  

Předsedkyně seznámila přítomné s předem anoncovaným programem ČS a vyzvala k jeho 

případnému doplnění.  

ČS schválila navržené body programu jednohlasně. 

 

Bod 5)  

Členská schůze vzala na vědomí zprávu předsedkyně klubu zahrnující mimo jiné: 

▫ shrnutí procesních aktivit a výstupů vedoucích k provizornímu uznání plemene v 

uplynulém roce, aktuální vývoj situace a kroky do budoucna 
▫ poděkování všem chovatelům za celou dobu regenerace plemene, bez nichž by nevznikla 

potřebná základna jedinců 
▫ hledisko efektivní populace, status prozatímního uznání FCI, zápis a vystavování ve všech 

členských státech FCI, komunikace s příslušnými institucemi, mezinárodní spolupráce 

▫ význam a dopady změny pro PK ad chov a výstavy, zařazení do IX.skupiny FCI 
▫ informace ohledně nastavení rutinních servisních úkonů pro členy a chovatele, 

provozního a finančního chodu klubu, databáze, úkoly a zadání pro tento rok 

▫ organizace a zajištění všech akcí klubu a veškerých náležitostí s tím souvisejících 
▫ poděkování činovníkům za dobrovolnickou práci ve prospěch klubu a podporovatelům za 

součinnost 
▫ poděkování paní Jitce Pöchmannové za její dlouholetou práci poradce chovu 
▫ připomínku výročí založení klubu 
▫ informace ke Světové výstavě psů 2021 (BRNO 30.09.-03.10.2021) - personální a 

materiální zajištění chodu propagačního stánku národního plemene, ukázky/představení 

plemene 
▫ možnost uspořádání mimořádné SV PK při WDS 2021 - otázka případného termínu a 

místa + celkového zajištění příprav a průběhu 
▫ Světová výstava PK 2020 - veškeré organizační a logistické záležitosti 

ČS jednohlasně pověřuje výbor klubu rozhodnutím o organizaci a přípravách Mimořádné SV PK 

při Světové výstavě psů, Brno 2021 a Světové výstavy PK 2020  
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Bod 6)  

ČS vzala na vědomí souhrnnou zprávu předsedkyně Kontrolní a revizní komise paní Machálkové. 

 

Bod 7)  

ČS vzala na vědomí přednesenou finanční zprávu za rok 2019 zahrnující rozpis příjmů a výdajů 

za jednotlivé segmenty.  

ČS vzala na vědomí navrhovaný rozpočet příjmů a výdajů klubu pro rok 2020.  

Originální účetní doklady byly předány do správy předsedkyni KRK p. Machálkové.  

 

Bod 8)  

ČS vzala na vědomí zprávu HPCH Ing. Krčkové obsahující zejména: 

▫ informace o vývoji chovu PK  

▫ sestavení a vyhodnocení statistik výšky bonitovaných jedinců, výsledků vyšetření patel, 

výskytu barev za roky 2015-2019 
▫ předloženy byly statistické výstupy z kontrol vrhů narozených v roce 2019 a rozšířené 

statistiky narozených štěňat za roky 2015-2019  
▫ komunikace s chovateli a vyřizování administrativy s plemennou knihou ČMKU probíhá 

flexibilně v pravidelných intervalech 
▫ zorganizovány byly 4 bonitace v uplynulém roce  
▫ pravidelně je doplňována klubová databáze na základě výstupů kontrol vrhů a bonitací 

 

Bod 9)  

ČS vzala na vědomí informaci o výstupech projektu “Unikátní genom plemene” a jeho důležitost 

v rámci uznávacího procesu a doložení jedinečnosti plemene. 

 

Bod 10)  

ČS vzala na vědomí zprávu správkyně webu paní Čihákové, která prezentovala zejména vznik, 

obsah a spuštění nového webu klubu s jasným vlastnictvím a přístupovými právy v rámci plnění 

usnesení ČS KPPPK 2019.  

Informovala o zpracování nového klubového loga dle zadaných parametrů v různých formátech a 

dodržení chváleného rozpočtu na zřízení nového klubového webu + loga. 

 

Bod 11)  

ČS byla seznámena s reprodukovanou zprávou nepřítomné jednatelky p. Hrbkové, která vznikla 

po vyžádání KRK, přednesena v zastoupení p. Machálkovou.  

ČS jednohlasně schválila a bere na vědomí zprávy o činnosti výboru a KRK.  
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Bod 12)  

Byl přednesen a schválen plán klubových akcí na rok 2021.  

KV PK + bonitace - Jesenice - 20.03.2021  

SV PK+ bonitace - Hostouň - 24.- 25.07.2021  

KV PK + bonitace - Křivoklát - 11.- 12.09.2021  

MSV PK při SV Brno - bude upřesněno, případná realizace 10/2021  

Mimořádná bonitace - Hostouň 06.11.2021  

ČS jednohlasně schválila předložené termíny a místa navrhovaných akcí roku 2021.  

Výbor je pověřen zajištěním příprav a realizace akcí.  

Výbor je oprávněn provést změny v případě nutnosti při zachování kvality akce. 

 

Bod 13)  

ČS jednohlasně schválila termín a místo pro volební členskou schůzi v roce 2021 - 20.02.2021 v 

KD Hostouň. 

 

Bod 14)  

Byla projednávána výše příspěvků na rok 2021 pro českou členskou základnu. Diskutováno i 

datum splatnosti členského příspěvku. Pro rok 2021 je termín splatnosti 31.12.2020.  

Navržené výše poplatků: 

Členský příspěvek – 300,- Kč  

Nový člen – 400,- Kč  

Čl. příspěvek pro nezletilé a důchodce – 150,-Kč  

Poplatky pro člena KPPPK  

Poplatek za stažení krycího listu - 300,-Kč  

Bonitace - 500,-Kč  

Bonitace jedince do pomocného registru - 1500,-Kč  

Přejímka vrhu (hradí se přímo PCH)  

(auto max 5 Kč/km, bus/vlak dle jízdenek) 200 Kč+ cestovné  

Poplatky pro nečlena KPPPK  

Poplatek za stažení krycího listu - 600,-Kč  

Bonitace - 1000,-Kč  

Bonitace jedince do pomocného registru - 1500,-Kč  

Přejímka vrhu (hradí se přímo PCH)  

(auto max 5 Kč/km, bus/vlak dle jízdenek) 200 Kč+ cestovné  
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ČS schválila výše uvedené poplatky s platností od 01.04.2020. 

7 pro/ 1 proti /1 zdržel se  

 

Bod 15)  

ČS byl předložen návrh paní Čihákové na změnu Zápisního řádu KPPPK bod VIId)/VIIId).  

Návrh p.Čihákové: 

“Pokud žlutá pochází ze spojení obou rodičů v barvách s pálením nebo testovaných rodičů (tudíž 

z genetického hlediska je jeho zbarvení nezpochybnitelné) je jedinec nadále považován za 

testovaného.  

Pokud lila štěně pochází z rodičů s pálením a heterozygotů a po ověřených lila rodičích (tudíž z 

genetického hlediska je jeho zbarvení nezpochybnitelné) je jedinec nadále považován za 

testovaného.”  

 

MVDr. Macků předložil protinávrh ve znění:  

“Žlutá barva bude zapsána u štěněte pouze v případě, že bude pocházet ze spojení obou rodičů 

ověřeně žlutých nebo ze spojení dvou jedinců v jakékoli barvě s pálením (se znaky), nebo ze 

spojení geneticky ověřeného žlutého jedince a partnera v jakékoli barvě s pálením. Ve všech 

těchto případech bude jedinec po ověření parentity považován za ověřeně žlutého, bez nutnosti 

dalšího genetického vyšetření. V ostatních případech, pokud nebude provedeno genetické 

vyšetření a nebude vyloučena přítomnost vlohy pro červenou, bude štěně zapsáno jako červené.  

Lila barva bude zapsána u štěněte pouze v případě, že bude pocházet ze spojení obou rodičů 

ověřeně lila, nebo narodí-li se ze spojení dvou jedinců hnědých s pálením, či pochází-li ze spojení 

geneticky ověřeného lila jedince a jedince hnědého s pálením. Ve všech těchto případech bude 

jedinec po ověření parentity považován za ověřeně lila, bez nutnosti dalšího genetického 

vyšetření. V ostatních případech, pokud nebude provedeno potvrzení genetického založení hnědé 

barvy, bude zapsáno jako modré.”  

ČS jednohlasně schválila předložený protinávrh MVDr. Macků.  

9 pro/ 0 proti /0 zdržel se  
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Bod 16)  

ČS byla seznámena s porušením Zápisního řádu KPPPK u bodu V. Krytí chovatelkami p.Šíbovou 

a p.Hrbkovou.  

“... Jedinci s bonitační výškou v rozmezí 24-26 cm mohou mít partnera vždy pouze v rozmezí 

výšky 20-24 cm. 

Chovatel je povinen dodržet tato pravidla při výběru chovných jedinců bez výjimky. Při 

nedodržení nebudou pro potomky těchto jedinců vystaveny PP.”  

 

ČS schválila udělení napomenutí oběma chovatelkám za porušení Zápisního řádu KPPPK v bodě 

V. Krytí.  

ČS schválila další postup dle platných klubových normativů, tj. nevystavení PP na tento vrh.  

8 pro/ 0 proti /1 zdržel se  

 

Bod 17)  

ČS jednohlasně schválila přednesené usnesení z členské schůze ze dne 22.2.2020. 

9 pro/ 0 proti /0 zdržel se 

 

  

 

Zapsala Ing. Ivana Krčková  
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Klub přátel psů pražských krysaříků, z.s.  

 

Usnesení z členské schůze KPPPK  

konané dne 22.2.2020 v Hostouni  

 

1) Členská schůze (ČS) byla prohlášena za usnášení schopnou, při zahájení dle prezenční listiny 

přítomno 9 členů KPPPK z 81 stávajících členů na základě aktuální informace.  

 

2) ČS navrhla a schválila návrhovou a mandátní komisi.  

9 pro/0 proti /0 zdržel se  

 

3) ČS schválila navržený program jednání.  

9 pro/0 proti /0 zdržel se  

 

4) ČS vzala na vědomí zprávu předsedkyně klubu a byla seznámena s aktuálním statusem 

prozatímního uznání plemene, chodem klubu a věcí souvisejících a z uvedeného vyplývajících.  

 

5) ČS jednohlasně pověřuje výbor klubu rozhodnutím o organizaci a přípravě Světové výstavy 

PK 2020 a zajištěním realizace případné Mimořádné SV PK při Světové výstavě Brno 2021.  

9 pro/0 proti /0 zdržel se  

 

6) ČS vzala na vědomí zprávu předsedkyně Kontrolní a revizní komise.  

 

7) ČS vzala na vědomí finanční zprávu za rok 2019 a rozpočet příjmů a výdajů pro rok 2020.  

 

8) ČS vzala na vědomí zprávu hlavní poradkyně chovu. 

 

9) ČS vzala na vědomí informaci o realizaci a výsledcích projektu "Unikátní genom plemene”.  

 



   
 

ČS KPPPK  22.2.2020 

 

10) ČS vzala na vědomí zprávu správkyně webu včetně podoby nového loga a webu klubu.  

 

11) ČS jednohlasně schválila a bere na vědomí zprávy o činnosti výboru a KRK.  

9 pro/0 proti /0 zdržel se 

 

12) ČS jednohlasně schválila předložené termíny a místa navrhovaných akcí roku 2021 a 

oprávnění výboru provést případné nutné organizační změny při zachování kvality akce.  

9 pro/ 0 proti /0 zdržel se 

 

13) ČS jednohlasně schválila termín a místo příští volební ČS na 20.2.2021 v KD Hostouň.  

9 pro/ 0 proti /0 zdržel se 

 

14) ČS schválila zachování výše členských příspěvků 2020 ve stejné výši jako v roce minulém.  

9 pro/ 0 proti /0 zdržel se 

 

15) ČS rozhodla o navýšení poplatku za stažení krycího listu a bonitačního poplatku.  

ČS schválila uvedené poplatky s platností od 01.04.2020. 

7 pro/ 1 proti /1 zdržel se  

 

16) ČS prodiskutovala a schválila protinávrh MVDr. Macků na změnu Zápisního řádu KPPPK 

bod VIId)/VIIId).  

9 pro/ 0 proti /0 zdržel se 

 

17) Členská schůze schválila udělení napomenutí oběma chovatelkám p.Hrbkové a p.Šíbové za 

porušení Zápisního řádu KPPPK v bodě V. Krytí.  

ČS schválila nevystavení PP pro tento vrh dle platných klubových normativů.  

8 pro/ 0 proti /1 zdržel se  

 

18) ČS schválila přednesené usnesení členské schůze z 22.2.2020  

9 pro/ 0 proti /0 zdržel se  

 

Zapsala Ing. Ivana Krčková 


