
 Zápis z 2. sch ůze výboru KCHGB 
konané dne 21. 11. 2009 

 

 

Místo: Brno, hotel Kozák 

Přítomni: Malý, Dufek, Pellerová, Velenová, Kadlec, Rotterová, Hřebačková,  
 
Omluveni: Nečáskova 
 
Za revizní komisi přítomni: Davídková, Kshyshovsky, Wagnerová 
 
 
 
 
Program: 
 

A. Kontrola plnění úkolů z 1. schůze 

B. Kooptace nového člena za  p. Matoulkovou 

C. Hospodaření klubu – stav a pravidla do budoucna 

D. Pravidla komunikace a pravomoci v rámci výboru a výboru směrem k členům klubu 

E.   Různé 

 
  
 
 

A. Kontrola pln ění  úkolů z 1. schůze 
 
1. Podařilo se spuštění nových stránek. 
2. Ročenka vyjde na konci roku 2010. 
3. V lednu 2010 vyjde poslední tištěný Zpravodaj, kde budou: 

• informace k webu 
• zápis ze  2.schůze výboru 
• vyhlášení soutěže „logo KCHGB“ a „můj grifonek“ 
• výsledek hospodaření za poslední výstavu 
• výsledek kontroly hospodaření revizní komisí 
• atd.. (dle zaslaných příspěvků)  

4. Nadále je zájem pouze čtyř členů (Pidrmanová, Kopečný,Buňatová, Davídková) o tištěné 
Zpravodaje, což jednatel zajistí, ostatní členové akceptovali elektronickou podobu Zpravodaje. 

 
 
 
 
B. Kooptace nového člena za p. Matoulkovou 

 
Byla zvolena p. Bačíková Věra. Kooptaci oznámí p. Bačíkové jednatel. 
 
 
 
 
 
 
 



C. Hospodaření klubu – stav a pravidla do budoucna 
 
1.  P. Rotterová do středy 25.11.2009 zašle výboru výpis  z účtu k 30. 10. 2009 a přesný stav pokladny. 
2. Ve Zpravodaji bude zveřejněn výsledek hospodaření za poslední klubovou výstavu. 
3. Do každého pátého dne následujícího měsíce bude výbor znát stav bankovního účtu a pokladny. 
4. Při  plánovaném výdaji do 1000 Kč bude předem zaslána  informace ostatním členům výboru, 

výdaje nad 1000 Kč  musí schválit výbor. 
5. S účinností od 1.1.2010 budou veškeré platby probíhat pouze bezhotovostně, převodem na 

účet. Nebude již možné používat složenku typu C. 
6. Revizní komise je pověřena kontrolou příjmů a výdajů za rok 2008 (všechny doklady).Kontrola bude 

provedena nejpozději do 22.12.2009. Výsledek práce RK bude zveřejněn ve Zpravodaji. 
7. P. Rotterová bude nadále rozdělovat příjmy na členské příspěvky, krycí listy, bonitace, štěňata, 

plemenná kniha, ostatní příjmy (dary, pokuty). Výdaje budou rozděleny na výstava ( ceny, 
poplatky,náklady na rozhodčí), zpravodaj, poštovné, kancelářské potřeby, ostatní. Výbor se dohodl 
na ročních výkazech v této podobě. 

8. Možnost používat elektronické bankovnictví, pro sekundární kontrolu pohybů na účtu klubu zajistí 
předseda v součinnosti s pokladníkem klubu, nejpozději do 31.12.2009 

 
 
 
 
 

D. Pravidla komunikace a pravomoci v rámci výboru a výboru směrem k 
členům klubu 

 
1. Veškerá rozhodnutí jednotlivých členů výboru směrem k členské základně budou před jejich 

zveřejněním minimálně konzultována s výborem.  
2. Návrh rozhodčích na bonitace – výběr je v kompetenci PCH (nutné splnit podmínku nejméně tří 

různých rozhodčích na rok). 
3. Výstavní referent zašle návrh obsahu Zpravodaje vždy před odesláním do tisku na všechny členy 

výboru k připomínkování. 
4. Výbor uděluje napomenutí pokladníkovi klubu p. Rotterové za nedostatečnou komunikaci s ostatními 

členy výboru při objasňování hospodaření klubu v roce 2008. 
5. Výbor uděluje napomenutí  PCH p. Velenové za nedostatečnou komunikaci s ostatními členy výboru. 

 
 
 
  

E. Různé 
 
1. Krycí listy 

• S okamžitou platností je zrušeno volné stahování KL z webu. KL budou vystavovány na základě 
písemné žádosti a zaplaceného krycího poplatku. KL budou zasílány na adresu chovatele.  

• K 21.11. 2009 je zrušen expresní poplatek za vystavení KL. PCH vyhoví žádosti o KL v době i 
kratší než 6 týdnů bez nárokování expresního poplatku. 

• Na KL bude nadále na výběr:  „ Souhlasím-nesouhlasím  se zpracováním a zveřejněním 
osobních údajů........“.  

• KL se odesílá do 7 dnů po narození štěňat. Poplatek 100,- Kč za zapsané štěně musí být uhrazen 
před podáním přihlášky k zápisu.   

2. Do 31.12.2009 budou přijímány žádanky o tet. čísla s podpisem p. Bertrandové. 
3. Výbor projednal stížnosti na poradce chovu. Odpovědi na dopisy (p. Bertrandové, p. Kabourkové, p. 

Pidrmanové, p. Jedličkové)  - odpovědi realizovat nejpozději do 4.12.2009 (zodpovídá předseda a 
jednatel) 

4. Bonitační karta – do 4.12.2009 PCH předloží BK k připomínkování členům výboru uvažované 
změny, aby případně mohla vyjít ve Zpravodaji.  

5. Přihlášky na bonitaci v Praze a Ostravě je nutné podat nejpozději 21 dní před konáním bonitace. 
Tento termín si vyhrazuje pořadatel výstavy pro nahlášení počtu psů. 

6. Odpověď na připomínky pana Petra na klubovém webu realizovat nejpozději do 30.11.2009 – 
koncipováno jako odpověď výboru 



7. Kauza Petrová – KVS zatím neodpověděla. P. Pellerová prověří, zda má KVS zákonné lhůty pro 
odpovědi na stížnosti. 

8. Členské příspěvky hrazené po 31.3. v kalendářním roce činí 400,-Kč  tzn. včetně nového zápisného. 
9. S účinností od 1.1. 2010 budou neidentifikovatelné platby( chybící specifický nebo variabilní 

symbol) vnímány jako dar klubu, tzn. nebudou dále klíčovány pomocí doplňujících komunikací          
10. Klubový šampion –  S účinností od 1.12.2009 zrušen poplatek 200,-Kč. Diplomy budou předávány  

na nejbližší KV se zadáváním titulu  KV. 
11. Členství u ČMKU je výhodnější než v KJ. P. Pellerová projedná datum a způsob přestupu na Čmku. 

Výbor se usnesl na přestupu  31.12.2009 a své usnesení předloží členské zakladně na členské schůzi. 
KJ zaplaceno za rok 2009 za 128 členů. 

12. Speciální a Evropská klubová výstava 2010 
• Rozhodčí z Aglie, Ameriky a ČR 
• Výstavní výbor : Kadlec,Dufek, Rotterová, Nevšímalová,Bertrandová. 
• Místo konání: Kadlec projedná možnost na Výstavišti v MB (pro  jiné místo konání bude 

potřeba všem členům výboru zaslat podrobné info,ale pouze v případě , že nebude místo 
konání v MB potvrzeno.   

13. Výbor bude hledat  řešení možnosti překladu výstavního posudku na spec. a klub. výstavách. 
14. Den grifonka a brabatíka  - do příští schůze se zamyslet nad náplní dne. P. Kadlec navrhuje 

uspořádání „ Klubového šampiona šampionů“. 
15. Výbor před každou bonitací, pokud to bude třeba, schvaluje na návrh PCH svého zástupce. 
16. Výbor se dohodl, že v kruhu, kde bude probíhat bonitace budou pouze členové bonitační komise a ve 

výstavním kruhu při posuzování nesmí být zapisovatel ani vedoucí kruhu blízkým příbuzným, 
druhem, družkou k majiteli vystavovaného jedince nebo dokonce vlastníkem, spoluvlastníkem nebo 
držitelem vystavovaného psa – feny. 

 
 
Zapsal: Pellerová Jaroslava – jednatel KCHGB  
Revize a schválení: výbor KCHGB 
 
 


