
Zápis z jednání  valné hromady  
Pannonia Klubu, z.s.  

konané dne  8. dubna 2017 v Šenově, okr. Frýdek Místek, restaurace u Ryšky
od 17:30 hod

Místo konání: restaurace„U Ryšky“, Václavovická 145, Šenov,okr. Frýdek–Místek, 739 
34

Přítomno: celkem 15 členů spolku (z toho 11 osobně, 4 v plné moci) , prezenční listina
je součástí tohoto zápisu 

Valná hromada byla svolána výborem spolku, a to emailovou pozvánkou zaslanou všem 
členům spolku nejméně 15 dní před termínem konání valné hromady.

 Program Valné hromady ( dále jen VH )

1. Zahájení VH, volba předsedy zasedání VH, volba zapisovatele a sčítacího komisaře.
2. Zpráva o hospodaření a činnosti spolku, zpráva hlavního poradce chovu pro plemeno 
komondor, kuvasz, zpráva hlavního poradce chovu pro plemeno carpatin, mioritic, bukovina, 
corb, zpráva hlavního poradce chovu pro plemeno mudi, puli, pumi, zpráva revizora spolku
3. Plán na rok 2017
4. Plán na rok 2018
5. TOP jedinci klubu - ocenění - kokardy a podmínky
6. Návrh - 100 % slevu na výstavní poplatky pro členy klubu na SpVP v Mladé Boleslavi 2017
7. Sleva na výstavním poplatku  pro nečleny klubu při SpVP v MB 2017
8. Návrh - Příspěvek řádnému členovi 1000,-kč na Světovou výstavu psů v Německu 11/2017
9. Návrh výroby - Banner pro prezentaci klubu a plemen
10. Žádost o členství v klubu - Klarman Agnieszka, Polsko
11. Úprava Směrnice č.2 DKK a DLK
12. Různé – diskuse 
13. Usnesení
14. Závěr

AD 1. _     Zahájení VH, volba předsedy zasedání VH, volba zapisovatele a sčítacího komisaře
1.1 Předseda, resp. předsedkyně přivítala členy a zahájila valnou hromadu. Ověřila, zda je 

valná hromada schopna se usnášet – vzhledem ke skutečnosti, že je přítomno z 15 členů 
spolku z celkového počtu 16 členů a je tak přítomna nadpoloviční většina všech členů, je 
valná hromada usnášeníschopná. 

1.2 Předsedkyně spolku jako osoba, jež zahájila valnou hromadu, předkládá nutnost volby 
předsedy zasedání. Předsedou zasedání je navržena Kamila Hrachovcová. 

Proběhlo hlasování: PRO – 15 členů, PROTI -.0., ZDRŽEL SE – 0 
Předsedou zasedání byla zvolena Kamila Hrachovcová 

1.3 Předseda zasedání dále předkládá návrh volby zapisovatele, jímž navrhuje osobu Kamilu 
Hrachovcová a sčítacího  komisaře, jímž navrhuje Mgr. Mikoláše Přemysla. 
Proběhlo hlasování: PRO – 15 členů, PROTI -.0., ZDRŽEL SE – 0 
Zapisovatelem byla určena Kamila Hrachovcová, sčítacím komisařem Mgr.Mikoláš 
Přemysl
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AD 2. _     Zpráva o hospodaření a činnosti spolku, zpráva hlavního poradce chovu pro 
plemeno komondor, kuvasz, zpráva hlavního poradce chovu pro plemeno carpatin, 
mioritic, bukovina, zpráva hlavního poradce chovu pro plemeno mudi, puli, pumi, 
zpráva revizora spolku

Jednotlivé zprávy předložili a přečetli: zprávu o hospodaření a činnosti spolu  - 
přednesl(a) Ing.Veřmiřovská S., zpráva hlavního poradce chovu pro plemeno komondor, 
kuvasz – přednesl(a) Mikolášová K., zprávu hlavního poradce chovu pro plemeno carpatin,
mioritic, bukovina – přednesl(a) Andlová R., zprávu hlavního poradce chovu pro plemeno 
mudi, puli, pumi – přednesl(a) Hrachovcová K. a zprávu revizora spolku – přednesl 
Mgr.Mikoláš P.

Předseda zasedání předkládá návrh na schválení shora uvedených  zpráv.

Proběhlo hlasování: PRO – 15 členů, PROTI -.0., ZDRŽEL SE – 0 

Usnesení:
Valná hromada schválila zprávu o hospodaření a činnosti spolku, zprávu hlavního 

poradce chovu pro plemeno komondor, kuvasz, zprávu hlavního poradce chovu pro 
plemeno carpatin, mioritic, bukovina, zprávu hlavního poradce chovu pro plemeno 
mudi, puli, pumi a zprávu revizora spolku.

AD 3. Plán na rok 2017
Předseda zasedání předkládá plán spolku na rok 2017, kdy jsou již náplánované a 

předschválené:

..Valná hromada 8.4.2017

..XVI Klubová výstava psů 9.4.2017, Ostrava + bonitace, rozhodčí: Ilona Lukács Udvardiné

..Speciální výstava psů Mladá Boleslav 16.7.2017 + bonitace, rozhodčí: Řehánek Petr

Proběhlo hlasování: PRO – 15 členů, PROTI -.0., ZDRŽEL SE – 0  

Usnesení:
Valná hromada schvaluje plán činnosti spolku na rok 2017

AD 4. Plán na rok 2018
Předseda zasedání předkládá plán spolku na rok 2018, kdy jsou již náplánované:

..Valná Hromada - U Ryšky,  den před konáním KlVP v Ostravě.

..XVII. KlVP při NVP v Ostravě + bonitace, návrh rozhodčí - Ferenc Antal.

..SpVP při NVP v Mladé Boleslavi + bonitace, návrh rozhodčí Mgr.Střalková Naděžda.

Proběhlo hlasování: PRO – 15 členů, PROTI -.0., ZDRŽEL SE – 0 

Usnesení:
Valná hromada schvaluje plán činnosti spolku na rok 2018
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AD 5. TOP jedinci klubu - ocenění - kokardy a podmínky

Výbor klubu předkládá
každý oceněný jedinec získá kokardu, Top jedinec klubu + hodnotnější kokardu 
předání - vždy při klubových akcích, kde je možnost si kokardu vyzvednout, případně si majitel 
oceněného psa převzetí musí zajistit sám; kokarda není nároková
- posléze je každý povinen poslat foto psa s danou kokardou pro uveřejnění

Proběhlo hlasování: PRO – 15 členů, PROTI -.0., ZDRŽEL SE – 0 .

Usnesení:
Valná hromada schválila podmínky oceňování TOP jedinců klubu

AD 6. Sleva na výstavním poplatku  pro nečleny klubu při SpVP v MB 2017

Návrh na tyto ceny pro nečleny klubu: 
700 1.pes 500 2.pes
400 3. a další pes 200 dorost, štěně, veterán, soutěže

Proběhlo hlasování: PRO – 15 členů, PROTI -.0., ZDRŽEL SE – 0 

Usnesení:
VH schválila snížení výstavního poplatku pro nečleny klubu na SpVP v MB 2017

AD 7. Návrh - 100 % slevu na výstavní poplatky pro členy klubu na SpVP v Mladé 
Boleslavi 2017

Z důvodů motivace účasti na SpVP v MB 2017, sleva pouze na tuto výstavu, nelze převádět

Proběhlo hlasování: PRO – 15 členů, PROTI -.0., ZDRŽEL SE – 0 

Usnesení:
Valná hromada schválila 100% slevu na výstavní poplatek pro SpVP psů v MB 2017

AD 8. Návrh - Příspěvek řádnému členovi 1000,-kč na Světovou výstavu psů v Německu 
11/2017

pouze pro řádného člena, ten může převést slevu na spolumajitele, rodinného příslušníka, pokud 
ji on sám nevyužije; proplacení na základě vstupního listu

Proběhlo hlasování: PRO – 15 členů, PROTI -.0., ZDRŽEL SE – 0 
Usnesení:
VH schválila 1000,- příspěvek na SVP pro řádného člena za přesných podmínek.
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AD   9  .   Návrh výroby - Banner pro prezentaci klubu a plemen

vzhled, železná smontovatelná konstrukce s plachtou o rozměru 2x1m, v ceně kolem 10000,- 
cena je orientační
Každý člen dodá fotky, snaha o propagaci plemene, nikoliv chs, tedy barevné rázy plemene,  
společná fotka, postoj, hlava, na co vše se dá plemeno využít
forma nástěnky, aby lidé viděli vše možné
garant výroby a banneru v budoucnu: Kamila Hrachovcová                                                           
termín dokončení do SpVP MB

Proběhlo hlasování: PRO – 15 členů, PROTI -.0., ZDRŽEL SE – 0 

Usnesení:
Valná hromada schválila předložený návrh na klubový Banner.

AD 10. Žádost o členství v klubu - Klarman Agnieszka, Polsko

Proběhlo hlasování: PRO – 15 členů, PROTI -.0., ZDRŽEL SE – 0

Usnesení:
Valná hromada schválila členství v klubu pro Klarman A.

AD 11. Úprava Směrnice č.2 DKK a DLK

po kunzultaci s MVDr.Deckerem a zájmem některých majitelů o další zdravotní vyšetření

Změna názvu na směrnice č.2/2013 Dysplazie kyčelního kloubu, DLK , OCD a spondyloza v 
podmínkách Pannonia Klubu, z.s. ČR

II.
1. Účelem sledování DKK, DLK, OCD a spondylozy v podmínkách …
8. Výsledek DLK, OCD a spondylozy nerozhoduje …
III. Pracoviště pro snímkováni a vyhodnocování DKK, DLK, OCD a spondylozy 
v bodě 1., 2. 3. doplnění  OCD a spondylozy 
bod 5. zrušen
IV. Dokumentace DKK, DLK, OCD a spondylozy 
4. doplnění OCD a spondylozy 
V.
2. doplnění OCD a spondylozy 

Proběhlo hlasování: PRO – 15 členů, PROTI -.0., ZDRŽEL SE – 0

Usnesení:
Valná hromada schválila úpravu směrnice ve zmíněném obsahu.
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AD   12  . Různé - diskuze

Předseda zasedání dává prostor členům spolku pro diskusi, předložení námětů k řešení 
apod. Po té diskuse ukončena. 

Bez připomínek a návrhů

AD 1  3  .   Usnesení
13.1 Předseda zasedání valné hromady předkládá přehled usnesení, jež byla učiněna valnou 

hroamdou v roce 2016 a je provedena kontrola úkolů zadaných pro rok 2016. Bylo 
konstatováno, že úkoly byly splněny. 

13.2 Valná hromada spolku Pannonia Klub, z.s. dne 8. dubna 2017  přijala formou usnesení tato 
rozhodnutí: 

VH schválila zprávu o hospodaření a činnosti spolku, zprávu hlavního poradce chovu pro 
plemeno komondor, kuvasz, zprávu hlavního poradce chovu pro plemeno carpatin, 
mioritic, bukovina, zprávu hlavního poradce chovu pro plemeno mudi, puli, pumi a zprávu
revizora spolku.
Valná hromada schvaluje plán činnosti spolku na rok 2017
Valná hromada schvaluje plán činnosti spolku na rok 2018
Valná hromada schválila podmínky oceňování TOP jedinců klubu
VH schválila snížení výstavního poplatku pro nečleny klubu na SpVP v MB 2017
VH schválila 100% slevu na výstavní poplatek pro SpVP psů v MB 2017
VH schválila 1000,- příspěvek na SVP pro řádného člena za přesných podmínek.
Valná hromada schválila předložený návrh na klubový Banner.
Valná hromada schválila členství v klubu pro Klarman A.
Valná hromada schválila úpravu směrnice ve zmíněném obsahu.

Proběhlo hlasování: PRO – 15 členů, PROTI -.0., ZDRŽEL SE – 0

Ad 1  4  . Závěr
Předseda zasedání poděkoval všem členům spolku za účast a zasedání valné hromady 
ukončil. 

Zápis z valné hromady byl vyhotoven dne 8.4.2017

Zápis vyhotovil (zapisovatel) : pan/í …Hrachovcová Kamila…… podpis:  ………………………

Zápis podepsal předseda: pan/í …Hrachovcová Irena……… podpis: …………………………
 
Zveřejněno 11.4.2017       


