Zápis z členské schůze konané dne 19.5.2018
v restauraci Koi, Praha - Běchovice

Celkový počet členů: 66
Plné moci: 46
Počet přítomných: 20
1. Schůzi zahájila v 10.05 hodin předsedkyně klubu p. Slapničková a přivítala přítomné
členy KCHB. Dále informovala, že výbor navrhl, aby vedením schůze byla pověřena
Mgr. Nováková – předseda revizní komise. Návrh byl členy schválen.
2. Mgr. Nováková přečetla návrh programu. P. Frühbauer seznámil přítomné se svými
připomínkami a požadavky – změnu v bodě 3, sloučení bodů 4 až 6, zprávě o
hospodaření a informace o vyplacených odměnách).
- hlasování o sloučení bodů 4 až 6: PRO = 16, PROTI = 48, ZDRŽEL SE = 2
3. Sčítací komise: Lenka Červinková, Irena Koláčná, Aleš Frühbauer
Zapisovatel: Mgr. Olga Dmejchalová
Ověřovatel zápisu: MUDr. Renata Chmelová
PRO: 66
4. Návrh na změnu stanov dle bodu 4 programu (změna se týkala čl. VII, odst. 1, odrážky
1.2) vyústil v dlouhou diskusi.
Následně proběhlo hlasování o navrhované změně – PRO = 49, PROTI = 17
P. Frühbauer vyjádřil svůj nesouhlas s přijatou změnou a oznámil, že okamžitě podá
trestní oznámení na KCHB.
Mgr. Nováková upozornila na pomalou akceschopnost soudů a s tím související
předpokládanou časovou náročnost takovéhoto sporu, který bude pro KCHB finančně
náročný až likvidační. Podala protinávrh, a to na ponechání stanov v původním znění.
PRO: 66
5. Návrh na změnu stanov dle bodu 5 programu (změna se týkala čl. VII, odst. 2,
písmene b)
P. Frühbauer navrhuje větší volnost, co se počtu členů výboru týče, a to v počtu 3-7.
Dále navrhl další úpravy. Návrh této části stanov po úpravách zní: „Výbor má
nejméně 3-7 členů, funkční období je pětileté. Současně s členy výboru je zvolen 1
náhradník. Pokud v průběhu období mezi členskými schůzemi zvolený člen i přes
výzvy k nápravě se stane zcela nečinným po dobu delší než 6 měsíců nebo bude
porušovat své povinnosti plynoucí z této funkce, či případně ze své funkce z osobních
důvodů odstoupí, výbor klubu na jeho místo aktivuje náhradníka. V případě, že žádný
náhradník není k dispozici, výbor kooptuje nového člena, jehož funkci musí potvrdit
nejbližší členská schůze.“
Pozn.: Před hlasováním se počet účastníků schůze snížil na 64
PRO: 64
1

6. Návrh pro doplnění do stanov o povinnosti a podmínky pro odstupujícího člena
voleného orgánu – doplnění do čl. VII o nový odst. 5
P. Frühbauer vyjádřil přání, aby podmínky pro odchod člena z výboru byly těžší. Mgr.
Nováková upozorňuje, že nelze „ztížit“ podmínky mimo to co umožňuje zákon.
Navrhuje, aby změna byla přijata tak, jak je navrženo – tedy přímou citací § 160
zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku) s tím, že bude pro lepší pochopení ve
stanovách doplněno vysvětlení.
Znění nového odstavce 5: „Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce
prohlášením došlým právnické osobě, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití
prohlášení. Rezignaci je třeba doručit písemně na adresu KCHB“.
PRO: 64
7. Volba náhradníka do výboru KCHB
Mgr. Nováková informovala, že jediným kandidátem na náhradníka výboru je p.
Vítězslav Klika.
P. Frühbauer navrhl, aby hlasování proběhlo aklamací a nikoliv tajnou volbou.
Pozn.: Před hlasováním se počet účastníků schůze snížil na 62

PRO: 62
Hlasování ohledně kandidáta na náhradníka výboru – PRO: 62
8. Změna v podmínkách pro udělování Klubových šampionů
P. Slapničková informovala o změnách, a to:
8.1 Klubový šampion mladých:
Tento titul se uděluje na základě písemné žádosti majitele tomu jedinci, který
získal: 3x výstavní ocenění CAJC od dvou různých rozhodčích. Nejméně jedno
výstavní ocenění CAJC musí pocházet z klubové výstavy konané Klubem
chovatelů bišonků, z.s. nebo ze speciální výstavy pro dané plemeno. Jeden CAJC
může být nahrazen titulem CAC získaným do 24. měsíců věku jedince.
Žádost musí být podána vždy do 25. března toho kalendářního roku, který následuje
po roce získání příslušných ocenění, které jsou podmínkou získání titulu Klubový
šampion mladých. Diplom a věcná cena bude majiteli psa, který splnil podmínky,
předány vždy na klubové výstavě v tom roce, kdy si podal žádost. Podmínkou pro
získání titulu Klubový šampion mladých je, že majitel psa nebo feny musí být
členem KCHB i v době vyřizování žádosti o udělení tohoto titulu. Platnost titulu od
1. 1. 2018.
8.2 Klubový šampion šampionů:
Tento titul se uděluje na základě písemné žádosti majitele tomu jedinci, který
získal: titul „klubový šampion“ udělený Klubem chovatelů bišonků, z.s. (netýká se
klubového šampiona dorostu, mladých, veterán šampiona a čestného šampiona) +
další 2 libovolné šampionáty.
Žádost musí být podána vždy do 25. března toho kalendářního roku, který
následuje po roce získání příslušných ocenění, které jsou podmínkou získání titulu
Klubový šampion šampionů. Diplom a věcná cena bude majiteli psa, který splnil
podmínky, předány vždy na klubové výstavě v tom roce, kdy si podal žádost.
Podmínkou pro získání titulu Klubový šampión šampionů je, že majitel psa nebo
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feny musí být členem KCHB i v době vyřizování žádosti o udělení tohoto titulu.
Platnost titulu od 1. 1. 2018.
Členové vzali změny v podmínkách pro udělování Klubových šampionů na vědomí.
9. Zpráva o činnosti a plán činnosti na rok 2019
P. Slapničková informovala o uskutečněných výstavách a plánu výstav na rok 2019, a
to:
- 30. 3. 2019 – Klubová výstava Rychnov nad Kněžnou (rozhodčí: p. Jílková)
- 21. 9. 2019 – dopoledne Klubová výstava bez KV pro všechna plemena (rozhodčí:
v jednání p. Šimek nebo p. Volšická)
- 21. 9. 2019 – odpoledne samostatná Speciální výstava pro RBB (rozhodčí:
Brotánková)
Příští termín konání členské schůze je 25. 5. 2019.
Členové vzali zprávu o činnosti na vědomí.
10. Zpráva o hospodaření
Zprávu o hospodaření za rok 2017 přednesla paní Staňková. Co se odměn pro členy
výboru týče, v roce 2017 nebyly žádné odměny vyplaceny.
P. Frühbauer požaduje doplnění zprávy o podrobné informace o hospodaření a
kontrolu plateb ČMKU za rodokmeny. Požaduje provedení kontroly RK a prověřit
tyto platby v roce 2016 a 2017.
Mgr. Nováková, předsedkyně RK připomíná, že dle zákona č. 89/2012 Sb. revizní
komise podléhá členské schůzi a požaduje uvolnění finančních prostředků na tuto
činnost. Informuje, že některé spolky mají ve stanovách stanovené procento
z vybraných členských příspěvků, které tvoří rozpočet revizní komise. KCHB nic
takového nemá. Navrhuje, aby členům RK byly proplaceny cestovní náhrady a výkaz
činnosti RK předloží na příští členské schůzi, která rozhodne o odměně členům RK za
práci.
PRO: 62
Členská schůze rozhodla, že RK v minimálně dvoučlenném složení provede kontrolu a
po kontrole bude zveřejněna revidovaná (nebo potvrzená) zpráva o hospodaření na
webu klubu (termín do 31. 8. 2018).
PRO: 62
11. Zpráva revizní komise
Mgr. Nováková informovala, že na činnost klubu nebyly žádné připomínky nebo
stížnosti, klub pracuje rychle a kvalitně, zajišťuje chovatelský servis, pořádané
výstavy jsou na vysoké úrovni. Dále sdělila, že stávající místopředseda výboru pan
Čermák oznámil svou rezignaci, avšak tato postrádala formální náležitosti řádné
rezignace a p. Čermák na výzvy k tomuto nereagoval. Poštou k rukám předsedkyně
klubu p. Slapničkové zaslal razítko klubu. Na přímý dotaz Mgr. Nováková p. Čermák
tyto skutečnosti potvrdil. Nejprve oznámil, že svůj záměr rezignovat bere zpět.
Následně oznámil, že na své rezignaci trvá a po nějaké době tento svůj záměr opět
odvolal.
Pozn.: Odchodem dalšího člena se počet účastníků schůze snížil na 61

Členové vzali zprávu revizní komise na vědomí.
12. Zpráva o chovu
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Paní Štěpničková jakožto hlavní poradce chovu projevila spokojenost s chovem,
přičemž nejvyšší kvalitu chovu reprezentují bišonci, chovatelé RBB se mnohem
zlepšují.
Členové vzali zprávu o chovu na vědomí.
13. Diskuse
Mgr. Nováková informovala, že dne 25. 5. 2018 nabude účinnosti nařízení
Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů známé pod zkratkou GDPR, které nahradí
současný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zásadně promění právní
úpravu ochrany osobních údajů v členských státech EU. V souvislosti s tímto
nařízením musí i KCHB řešit ochranu osobních údajů svých členů. V praxi to bude
znamenat, že od 25. 5. 2018 bude členská sekce na webových stránkách KCHB
pozastavena.
Mgr. Nováková vyzvala p. Čermáka, zda splnil úkol, ke kterému se zavázal na minulé
členské schůzi dne 29. 7. 2017. Jednalo se o návrh (varianty návrhu) oslav výročí
vzniku KCHB. P. Čermák sdělil, že žádný návrh nezpracovat.
Na místě se rozvinula diskuse o způsobu oslav výročí KCHB. P. Koláčná a p.
Čermáková navrhly udělat „něco“ pro členy klubu (např. zajistit občerstvení na
členskou schůzi, jednorázové snížení členského příspěvku atp.). Další návrhy byly
upomínkové předměty s motivem KCHB nebo jménem KCHB věnovat finanční dar
těm, kteří pečují o psy v nouzi.
Přítomní členové našli shodu, že v listopadu t.r. bude vypsána anketa a jednotliví
členové jejím prostřednictvím vyjádří své návrhy. Hlasování bude ukončeno k 31. 12.
2018 a vyhodnocení bude předneseno členské schůzi v roce 2019.
PRO: 61
P. Koláčná měla dotaz na barvy u RBB v angličtině. P. Slapničková informovala, že
ohledně této problematiky poptala ČMKU, ale dosud nedostala žádnou odpověď.
Bude toto vyjádření urgovat.
P. Frühbauer navrhuje na příští členské schůzi zvolit náhradníka do revizní komise.

Usnesení
1. Čl. VII, odst. 1, odrážky 1.2 Stanov zůstává bez změny.
2. Čl. VII, odst. 2, písmene b) nově zní: „Výbor má nejméně 3-7 členů, funkční období je
pětileté. Současně s členy výboru je zvolen 1 náhradník. Pokud v průběhu období mezi
členskými schůzemi zvolený člen i přes výzvy k nápravě se stane zcela nečinným po
dobu delší než 6 měsíců nebo bude porušovat své povinnosti plynoucí z této funkce, či
případně ze své funkce z osobních důvodů odstoupí, výbor klubu na jeho místo
aktivuje náhradníka. V případě, že žádný náhradník není k dispozici, výbor kooptuje
nového člena, jehož funkci musí potvrdit nejbližší členská schůze.“
3. Čl. VII, odst. 5: „Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým
právnické osobě, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení.
Rezignaci je třeba doručit písemně na adresu KCHB“.
4. Náhradníkem do výboru byl zvolen p. Vladimír Klika.
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5. Členská schůze vzala změny v podmínkách pro udělování Klubových šampionů na
vědomí.
6. Členská schůze vzala zprávu o činnosti na vědomí.
7. Členská schůze pověřila revizní komisi provedením kontroly hospodaření za rok 2016
a 2017.
8. Členská schůze požaduje doplnění zprávy o hospodaření
9. Členská schůze vzala na vědomí zprávu revizní komise.
10. Členská schůze vzala zprávu o chovu na vědomí.

V Praze 19. 5. 2018
Zapsala: Mgr. Olga Dmejchalová
Ověřovatel zápisu: MUDr. Renata Chmelová (byla přítomna jednání do bodu 10 včetně)
– dne: 22. 5. 2018
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