
Zápis ze schůze výboru KCHČ z.s., konané dne 26.7.2020 ve Sportcentrum Hector Praha 10 

 

Přítomni – výbor: Regina Plouharová, Ing. Petra Kurucz, Lucie Šimková, Markéta Palmová, Roman Souček 

Přítomni – kontrolní komise: Mgr. Zdena Kučerová, Hana Pertlová, omluvena – Blanka Saksová 

1.) Kontrola zápisu z 29. 6. 2020 

 Změny do Spolkového rejstříku zaslány, klub byl vyzván k doložení čestných prohlášení  
(pí Kurucz, pí Plouharová, pí Palmová, pí Pertlová) – ÚKOL TRVÁ 

 Změna oprávněné osoby + adresa klubu v bance, po zápisu ve veřejném rejstříku (pí Kurucz) – ÚKOL 
TRVÁ 

 Zajištění změn v souvislosti s datovou schránkou klubu, po zápisu ve veřejném rejstříku (pí Kurucz) – 
ÚKOL TRVÁ 

 Zajištění změn v souvislosti správy Webnode  z pí NK na p. Souček ( p. Souček) – pí. NK kontaktována, 
změnu provede – ÚKOL TRVÁ 

 Upřesnění organizace ohledně Klubových výstav ve dnech 19 – 20. 9. 2020 ve Vílanci (pracovníci, 
ubytování pro rozhodčí, příprava cen v kruhu) stále chybí po jednom pracovníkovi do kruhu na každý 
den – ÚKOL TRVÁ 

 Zajištění nového právního zástupce – dle doporučení JUDr. Radek Spurný, čekáme na zaslání návrhu 
smlouvy, bylo přislíbeno, že by nás zastupoval ve stejných cenových relacích jako předchozí právní 
zástupkyně 

2.) Neproběhlo předání platební karty od NK. Karta vedena na její jméno, bude dořešeno se změnou 
oprávněné osoby v bance po změně ve Spolkovém rejstříku, pí NK kontaktována (pí Kurucz) 
3.) Oslovení rozhodčích pro Klubové výstavy ve dnech 19-20.6.2021 (Šuster – Hradská) – pí Plouharová 
4.) GDPR – ověření informací ohledně administrativy (pí Kurucz) 
5.) Dotaz na Plemenné knize, zda je klub oprávněný používat razítko vyřazující jedince z chovu (pí Šimková) 
6.) Projednání podnětu k prošetření sporu mezi členy klubu, pí GK a pí IS na nekorektní jednání, výbor 
podnět prověřil a rozhodl, že nebyly porušeny žádné normativy spolku, takto bude oznámeno. (pí 
Plouharová) 
7.) Projednání podnětů Kontrolní komise zaslaného emailem dne 14. 7. 2020 
   Bod 1) - Dořešení přestupku pí NK – popisného svodu feny v Brně 1. 2. 2020. Přestupek byl projednán na 
Členské schůzi dne 20. 6. 2020. Paní NK musí doplatit částku 300 Kč, kdy platba v den konání svodu či 
opožděná činí 600 Kč a bylo zaplaceno pouze 300,- Kč. Popis feny byl ukončen a podepsán rozhodčí, proto 
nemůže být znovu proveden. Pro: Kurucz, Plouharová, Šimková, Palmová, Souček, (s pí NK vyřeší pí 
Plouharová) 
 Bod 2) - termíny výborových schůzí budou dopředu oznámeny předsedkyni kontrolní komise 
 Bod 3) - ukončení smlouvy s JUDr. LD- JUDr. LD vypověděla právní zastupování na základě plné moci ze dne 
17. 2. 2017, V návaznosti na ukončení zastupování nám vyúčtovala náklady prvoinstančního řízení s JH 
(10.406Kč). 
8.) výklad Stanov Klubu KCHČ, Kárného řádu a Etického kodexu s vyjasněním pravomocí výboru a kontrolní 
komise 
9.) Na místě KK (pí Kučerová a pí Pertlová) provedla za přítomnosti ekonoma klubu (p. Souček) kontrolu 
účetnictví, a to bez zjištěných závad. O kontrole byl vyhotoven zápis. Dále bylo dohodnuto, že kontrola 
účetnictví bude prováděna dle stanov na vyzvání KK KCHČ, z.s., s tím, že bude kontrolováno vždy 1x za 
pololetí. 



10.) Zajištění změn ve smlouvě „O poskytování obchodního sídla“ – změna zástupce spolku a 
korespondenční adresy – po zápisu do rejstříku (pí Kurucz) 
11.) Úprava podmínek bodovací tabulky TOP Čivava – CAC VDH 
        TOP ČIVAVA – odloženo na další výborovou schůzi 
        CAC VDH – zůstává za stejných podmínek (pro: Souček, Plouharová, Palmová, Šimková, proti: Kurucz) 
12 Výbor schválil možnost Převážení jedinců, kteří se účastnili popisného svodu v Praze dne 26. 7. 2020 na 
NV v Mladé Boleslavi, v případě, že se vážení zúčastní alespoň dva členové výboru. (pro: Kurucz, 
Plouharová, Palmová, Šimková, Souček) 
14.) Projednání přestupku pí AP, která zapomněla zaplatit členský poplatek, poslala krycí list a v ten stejný 
den i platbu za členský poplatek na rok 2020, protože s pí AP v minulosti nebyly žádné problémy, pod naším 
klubem chová již delší dobu, výbor rozhodl, že paní AP bude zasláno písemné napomenutí, byl odsouhlasen 
finanční postih 1.000 Kč, a členství pro rok 2020 uznáno. Pro: Kurucz, Plouharová, Šimková, Souček, proti: 
Palmová. (Paní AP oznámí pí Kurucz) 
 
 
v Praze, dne 26. 7. 2020 
 
 
zapsala: Ing. Petra Kurucz 
 
 
 
 
 

 


