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Zápis ze zasedání výboru 
za účasti chovatelského kolegia a dozorčí rady  

konaného dne 17. února 2019 ve Zdibech 
 
Přítomni: Mgr. Martin Novák   Ilona Potůčková 
       JUDr. Lenka Šlaufová  Zdena Lojková 
     Denisa Šamánková   Martina Saulichová 
                Kateřina Pejšová   Ing. Evžen Lojka 
     Bc. Karolína Husková  Iveta Vetýšková 
     Jana Vaněčková 
                  
 
Řešené záležitosti: 

1. Rezignace a kooptace hlavního poradce chovu 

Na svou funkci rezignoval hlavní poradce chovu p. Pavel Kolář, a to e-mailem ze dne 
31.1.2019. Ze strany p. Pavla Koláře nebyly, ani přes opakované žádosti, předány žádné 
klubové dokumenty, jež souvisí s výkonem funkce hlavního poradce chovu. 
Do funkce hlavního poradce chovu byla kooptována pí. Ilona Potůčková, která dlouhá léta 
vykonávala funkci regionálního poradce chovu, je chovatelkou a rozhodčí pro plemeno. Pí. 
Ilona Potůčková před svou kooptací rezignovala na funkci člena dozorčí rady. Ze strany 
hlavního poradce chovu pí. Potůčkové bylo sděleno, že schůze chovatelského kolegia budou 
konány na klubových akcích, a to rovněž z důvodů ušetření klubových nákladů, na což bylo 
opakovaně apelováno a bylo o to žádáno. 
Chovatelské kolegium bylo zároveň upozorněno na nutnost vyřešení úkolů, jež byly 
chovatelskému kolegiu uloženy na členské schůzi konané dne 1.12.2018. 
Chovatelkému kolegiu byl uložen úkol, aby zpracovalo: relevantní výklad pojmu "ocas 
zanořený do zádi" dle standardu plemene, metodiku postupu řešení dané problematiky - 
zejména RTG apod., úpravu bonitační karty dle standardu plemene, včetně vyřešení 
problematiky tzv. chybějících zubů apod., které nejsou uvedeny jako vylučující vada ve 
Standardu, a to v termínu do 28.2.2019. 
 
2. Facebookové profily a web klubu 

Na facebookových profilech klubu se množí příspěvky a komentáře obsahující urážky a 
osobní ataky, postrádající jakékoliv nároky na slušnost, opomíjející věcnou stránku řešené 
problematiky apod. Takovéto příspěvky a komentáře jsou nepřípustné. V tomto duchu budou 
upravena pravidla na facebookových pravidlech s tím, že členové profilů budou vyzváni 
k dodržování zejména pravidel slušného chování a mezilidských vztahů, k uvádění 
pravdivých informací a zdržení se jakýchkoliv osobních ataků vůči dalším členům. Jakékoliv 
odchylky jsou nepřípustné, budou mít za následek vymazání takovýchto příspěvků či 
komentářů a popř. i blokaci či vyloučení člena porušujícího pravidla ze skupiny. 
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Určité záložky klubového webu budou uzamknuty a informace v nich obsažené budou 
přístupné pouze členům klubu. 

 

3. Jednotná sazba cestovních výdajů poradců chovu 

Vzhledem k jednotnosti sazeb na cestovní výdaje poradců chovu bylo dohodnuto, že 
jednotliví poradci chovu si budou účtovat náklady ve výši max. 6 Kč/km. 

 
4. Potřeba zajistit personál na klubovou výstavu a bonitaci dne 2. června 2018 

Pí. Potůčková informovala o zájmu pí. Zajíčkové podílet se na zajištění klubové výstavy. 
S pí. Zajíčkovou bude dohodnuta konkrétní forma její pomoci s výstavou, o čemž ji bude pí. 
Potůčková informovat. Zájem dalších členů o pomoc s výstavou do současné doby není. 
S důvodu již dlouho omluvené nepřítomnosti pí. Karolíny Huskové na klubových akcích 
konaných ve dnech 31.5. až 2.6.2019 bylo dohodnuto předání bonitačních podkladů pí. Ivetě 
Vetýškové, která pí. Huskovou na bonitaci zastoupí. 
 

5. Kalendáře 

Vzhledem k přetrvávajícím a stále se opakujícím problémům s vracením (často i 
poškozených) kalendářům a zejména s ohledem na vzrůstající náklady související 
s distribucí kalendářů, budou kalendáře členům k předání na akcích klubu. S tím, že 
v případě zájmu o zaslání toto bude učiněno pouze na základě předchozí objednávky 
s úhradou poštovného před vytištěním kalendáře. 

 
6. Zápis provedených testů DNA a výsledků luxace pately do PP 

Výstavní a bonitační referentka Bc. Karolína Husková informovala o dohodě s ČMKU, kdy 
bude do PP potomků uvedeno, že jejich rodiče mají certifikovaný DNA profil. U jedinců, kteří 
už mají svůj DNA Profil porovnaný s rodiči, je do PP navíc přidáváno hologramové označení 
v češtině i angličtině o ověřeném původu. Zároveň budou do PP dopisovány výsledky luxace 
pately. 

 

7. Krycí list 

Dozorčí radě byl předán k posouzení krycí list, na němž nejsou vyplněny údaje o provedení 
kontroly vrhu. 

 
 

Přijatá usnesení: 

Výbor klubu: 

1. Bere na vědomí rezignaci p. Pavla Koláře na funkci hlavního poradce chovu. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0  
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2. Bere na vědomí rezignaci pí. Ilony Potůčkové na funkci člena dozorčí rady. 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0  
 

3. Kooptuje pí. Ilonu Potůčkovou do funkce hlavního poradce chovu. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0  
 

4. Souhlasí s uskutečněním schůzí chovatelského kolegia při klubových akcích. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0  
 

5. Schvaluje úpravu pravidel na facebookových pravidlech klubu ve smyslu výše 
uvedeném a uzamknutí určitých záložek webu. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

6. Schvaluje jednotnou výši sazby na cestovní výdaje jednotlivých poradců chovu ve 
výši max. 6,- Kč/km. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

7. Schvaluje distribuci kalendáře prostřednictvím přepravce pouze na základě předchozí 
objednávky s úhradou poštovného před vytištěním kalendáře. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

8. Bere na vědomí informace pí. Karolíny Huskové o zápisu DNA profilu a výsledku 
luxace pately do PP. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
 
 

Zapsala: JUDr. Lenka Šlaufová  

 


