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Zápis z jednání  Valné hromady 
Chovatelského klubu Pannonia Klub Česká republika,

ze dne 11. dubna 2015 v Šenově, okr. Frýdek Místek, restaurace u Ryšky.

Program Valné hromady ( dále jen VH )

1. Zahájení / Řídící VH – místopředseda - R. Andlová /.
2. Návrh programu VH, doplnění – schválení / Řídící VH /.
3. Zpráva o činnosti Klubu / Hrachovcová Kamila/.
4. Zpráva hlavního poradce chovu pro plemena pumi,mudi,puli / Hrachovcová   
Kamila /.
5. Zpráva hlavního poradce chovu pro plemena komondor, kuvasz / Mikolášová /.
6. Zpráva hlavního poradce chovu pro plemena mioritic, bucovina a carpatin / 
Andlová /.
7. Zpráva hospodáře.
8. Zpráva revizora Klubu.
9. Pracovní třída pro plemeno mudi a puli.

                  10. Směrnice pro TOP jedince Klubu.
11.100% sleva pro  členy Klubu na členské příspěvky 2015, klub obdržel finanční 
bonus za účast na EDS Brna 2014.
12. Úprava Stanov Klubu v souladu s novým Občanským zákoníkem.
13. Úprava Zápisního řádu, čl. I. - Obecné podmínky, bod 3).
14. Výstavy pro rok  2016, místo konání KV a SVP.
15. Výběr rozhodčích na KV a SVP pro rok 2016.
16. Návrh na 100% slevu na výstavní poplatek pro členy Klubu na SVP ve 
Verneřicích 9/2015.

                  17. Různé – diskuse / Řídící VH /.
18. Návrh usnesení Valné hromady / Řídící VH /.
19. Přijetí usnesení Valné hromady / Řídící VH /.
20. Závěr / Řídící VH /.
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 Valná hromada schvaluje

1. Řídícího VH Klubu.
2. Program Valné hromady ( dále jen VH ) Pannonia Klubu ( dále jen Klub ).     
3. Zprávu hlavního poradce chovu pro plemena komondor a kuvasz /Mikolášová K. /.
4. Zprávu hlavního poradce chovu pro plemena mioritic, bukovina a carpatin / 

Andlová R. / 0 vrhů.
5. Zprávu hlavního poradce chovu pro plemena pumi, mudi, puli / Hrachovcová 

Kamila / 
            1 vrh pumi, 1 vrh mudi, 0 vrhů puli.

6. Zprávu hospodáře Klubu / Ing. Veřmiřovská S. /.
7. Odvolání Ladislava Beka z funkce revizora Klubu / opakovaná neúčast na VH /.
8. Návrh nového revizora Klubu – Mgr. Přemysla Mikoláše.
9. Zažádání o pracovní třídu na ČMKU- mudi, puli / Hrachovcová K. /.
10. Směrnici pro TOP jedince Klubu – členové musí zasílat výsledky do 3 týdnů po akci,

max. do 15.1., info o bodování a podmínky budou ke konci roku zveřejněny na 
stránkách Klubu, pověřená osoba – Hrachovcová Kamila.

11. 100% slevu na členský poplatek 2015 / nevztahuje se na nové členy /.
12. Úpravu Stanov klubu v souladu v novým Občanským zákoníkem, čekání na 

podklady z ČMKU do 31.5.2015, posléze jednáme sami.
13. Maximální počet vrhů pro plemena pumi, puli, mudi – 4 vrhy.
14. Kárný řád : nedodržování termínů dodání dokladů, problematika odchovů bez 

chovatelské smlouvy s Klubem = varování na webu – veřejné sdělení – doporučený 
dopis poradce chovu  - podklady pro předání k rozhodnutí na ČMKU.

15. KV 2016 při NVP v Ostravě, SVP 2016 - místo a termín bude upřesněn.
16. Rozhodčí pro rok 2016 - Beradze, Kochan, Cseglédi.
17. Návrh na 100% slevu na výstavní poplatek  na SVP Verneřice 2015 pro členy 

Klubu, členové výboru, kteří se nezúčastní, mají právo využít slevu na příští  SVP v 
roce 2016.

18. Uzavření smlouvy s Klubem pro členy výboru, kteří mají zapůjčeny věci v majetku 
Klubu ( razítka, míry, čtečky ).

19. Pro platbu výstavního poplatku ve spolumajitelství – spolumajitel musí být členem 
Klubu, poplatek za spolumajitelství je  částka 100,-.
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20. Oznamovací povinnost – informovat na klubový email o změnách, vystavení krycích
listů, vrhy, apod., jak pro výbor, poradce, tak i členy.

21. Předání dárkového koše na KV v Ostravě Mgr. Mikolášovi za jeho dlouholetou 
práci ve vedení Klubu.

22. Povinnou omluvu za neúčast na Valné hromadě na klubový email.

             
                                                                  

                                                  Valná hromada ukládá                         

1. Všem členům Klubu řídit se Etickým kodexem.
2. Jednotlivým poradcům chovu – nadále řídit chov svých plemen a dodržovat 

Zápisní řád Klubu a ČMKU.
3. Výboru Klubu zpracovat návrhy pro výstavní sezónu 2016 a jednat s pořadateli 

výstav – Klubová výstava CAJC, CAC, BOJ, BOB, BOV se zadáváním titulu 
Klubový vítěz mladých 2016 a Klubový vítěz 2016. Speciální výstava CAJC, 
CAC, BOJ, BOB, BOV, se zadáváním titulu Vítěz speciální výstavy mladých 
2016 a Vítěz speciální výstavy 2016.

4. Výboru Klubu zajistit organizaci a přípravu Valné hramady a Klubové večeře v 
roce 2016.

Usnesení bylo přečteno řídícím Valné hromady a schváleno členy Klubu.

V Šenově, okr. Frýdek Místek                                                                                    11.04.2015
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