
 
Zápis z jednání  valné hromady  

Pannonia Klubu, z.s.  
konané dne  7. dubna 2018 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 12 osobně, 3 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, zpráva           
hlavního poradce chovu pro plemeno mudi, puli, pumi, zpráva revizora spolku 
3. Úprava stanov - změna v rámci vyjmutí plemene Corb a Bukovina  
4. Úprava Směrnice č.1 -Členské,.. 
5. Úprava Směrnice č.2 - DKK,..  
6. Úprava Směrnice č.3 - Kontrola vrhu..  
7. Úprava Bonitačního řádu  
8. Úprava Zápisního řádu  
9. Plán na rok 2018 
10. Plán na rok 2019 
11. TOP jedinci klubu 
12.  Návrh -  sleva na výstavní poplatky pro členy klubu na SpVP v Mladé Boleslavi 2018 
13. Sleva na výstavním poplatku  pro nečleny klubu při SpVP v MB 2018 
14. WDS 2021 - konání speciální výstavy - plány, návrhy, vize,.. 
15. Žádost o členství  
16. klubové oblečení - kšiltovka s logem klubu pro každého člena zdarma, pro ostatní za cenu                
výrobní + poštovné 
17. Různé – diskuse . 
18. Usnesení. 
19. Závěr . 

 
AD 1. _ Zahájení VH, volba předsedy zasedání VH, volba zapisovatele a sčítacího komisaře 
1.1 Místopředseda, resp. místopředsedkyně 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 21 členů a je tak přítomna nadpoloviční většina všech             
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členů, je valná hromada usnášeníschopná.  

1.2 Místopředsedkyně 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 

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 - 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           
– 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, zprávu o             
činnosti spolku - přednesla Kamila Hrachovcová 
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, zprávu hlavního poradce chovu pro plemeno mudi, puli,           
pumi a zprávu revizora spolku. 

 
 
AD 3. Úprava Stanov 

Místopředsedkyně předkládá návrh na úpravu z důvodů vyjmutí plemene corb a bukovina            
z klubu, klub oficiálně již toto plemeno nezastřešuje, spadá do KCHMPP 

 
I. Základní ustanovení , 5. c) bucovina, d) corb - zrušit oba body 

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

Usnesení: 

 
 

2 



 
Zápis z jednání  valné hromady  

Pannonia Klubu, z.s.  
konané dne  7. dubna 2018 v Šenově, okr. Frýdek Místek, restaurace u Ryšky 

od 17:30 hod 
 

Valná hromada schvaluje změnu stanov  
 
AD 4. Úprava Směrnice č.1/2014  

v rámci vyjmutí plemen corb a bukovina, a zjištěných zbytečných údajů, dochází k             
tomuto návrhu 
 
IV. Klubové poplatky 
1. smazat - bod d 
2. smazat - výstavní poplatek II.uzávěrka  
3. ponechat jen poplatek za klubový zpravodaj, smazat v textu bod d), pravit směrnice č.1/2014 
 
V. Variabilní symboly 
b) členský příspěvek - příznivec  - změna příznivec na rodinný příslušník 
body e), i), j) zrušeny 
+ přidat nově e)Smlouva o chovatelském servisu  004 
 

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

Usnesení: 
Valná hromada schválila úpravu směrnice ve zmíněném obsahu. 

 
 
AD 5. Úprava Směrnice č.2 DKK a DLK 
 
v rámci vyjmutí plemen corb a bukovina, a novému označování DKK, dochází k tomuto návrhu 
 
II. 3. - smazat: bucovina a corb 
    9., 10. 11. 
 
Proběhlo hlasování: PRO – 15. členů, PROTI -0., ZDRŽEL SE – 0.. 
 

Usnesení: 
Valná hromada schválila úpravu směrnice ve zmíněném obsahu. 

 
 
AD 6. Úprava Směrnice č.3/2014 Kontrola vrhu 
 
v rámci předejití problémů  
přidán text  
 
III. 2. Kontrola vrhu je u člena klubu povinná pouze v případě prvního vrhu plemene               
zastřešených klubem, u dalších vrhů je kontrola na uvážení hlavního poradce (např. z             
důvodů přesného uvedení barvy, či nestandartních jedinců) 
 
Proběhlo hlasování: PRO – 15. členů, PROTI -0., ZDRŽEL SE – 0.. 
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Usnesení: 
Valná hromada schválila úpravu směrnice ve zmíněném obsahu. 

 
 
AD 7. Úprava Bonitačního řádu 
 

v rámci vyjmutí plemen corb a bukovina 
 
I.2. smazat plemena bucovina a corb 
II. 1. I.2. smazat plemena bucovina a corb 
 

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

Usnesení: 
Valná hromada schválila úpravu Bonitačního řádu ve zmíněném obsahu. 

 
 
AD 8. Úprava Zápisního řádu 
 

v rámci vyjmutí plemen corb a bukovina 
 
I.2. smazat plemena bucovina a corb 
II. 1. I.2. smazat plemena bucovina a corb 
 
Proběhlo hlasování: PRO – 15. členů, PROTI -0., ZDRŽEL SE – 0.. 
 

Usnesení: 
Valná hromada schválila úpravu Zápisního řádu ve zmíněném obsahu. 

 
 
AD 9. Plán na rok 2018 

Předseda zasedání předkládá plán spolku na rok 2018, kdy jsou již náplánované a             
schválené: 
 

..Valná hromada 7.4.2018 

..XVI Klubová výstava psů 8.4.2017, Ostrava + bonitace, rozhodčí: Ferenc Antal, Maďarsko 

..Speciální výstava psů Mladá Boleslav 15.7.2017 + bonitace, rozhodčí: Grzegorz Robak, Polsko 
 

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

Usnesení: 
Valná hromada schvaluje plán činnosti spolku na rok 2018 

 
 

AD 10. Plán na rok 2019 
Předseda zasedání předkládá plán spolku na rok 2019, kdy jsou již náplánované: 
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..Valná Hromada - U Ryšky,  den před konáním KlVP v Ostravě. 
..XVII. KlVP při NVP v Ostravě + bonitace, návrh rozhodčí - Emese Kazskás, Katalin              
Szaboné Iványi, Mihály 
..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 2019 

 
 
AD 11. TOP jedinci klubu  
 
místopředsedkyně předkládá, zda je vůbec zájem toto dělat, neboť většina členů prostě neposílá             
výsledky a nic během roku, a vše je děláno pro pár jedinců, plus časopis Pes přítel člověka již                  
nebude výsledky zveřejňovat 
 
11.1. Setrvání TOP DOG za podmínek stávajícíh + nově: poslat navíc 1x za rok (minimálně)               

další oficiální aktivitu (nepočítají se akce klubu) 
 

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

11.2. započítávání bodů i za chov a chovnost a to následovně: 

chovnost - 200b. (v daný rok bonitace, podmínkou je oznámit výsledek) 
narození štěňat u feny - 400b. (opět třeba oznámit na TG, aby byl výsledek započítán) 
krytí psa - 100b. (opět třeba oznámit na TG, aby byl výsledek započítán) 

Proběhlo hlasování: PRO – 12. členů, PROTI -3., ZDRŽEL SE – 0.. 

Usnesení: 
Valná hromada schválila TOP DOG za doplnění podmínek, že účast ve vyhodnocení            

se týká členů, kteří k platným podmínkám dodají i další oficiální aktivitu (nepočítají se              
klubové akce), alespoň 1x ročně.  
Plus nově se boduje i chovnost 200b., narození štěňat u feny 400b. a krytí psa 100b., kde                 
podmínkou je doložení stejně jako u výsledků y akcí pro TOP DOG. 
 
 
AD 12. Návrh - sleva na výstavní poplatky pro členy klubu na SpVP v Mladé Boleslavi                
2018 
 
Z důvodů motivace účasti na SpVP v MB 2018, sleva pouze na tuto výstavu, nelze převádět 
 
12.1. 100% sleva  
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Proběhlo hlasování: PRO – 3. členů, PROTI -12 ., ZDRŽEL SE – 0.. 

12.2. 50% sleva 

Proběhlo hlasování: PRO – 12. členů, PROTI -3., ZDRŽEL SE – 0.. 

Usnesení: 
Valná hromada schválila 50% slevu na výstavní poplatek pro SpVP psů v MB 2018 

 
AD 13. Sleva na výstavním poplatku  pro nečleny klubu při SpVP v MB 2018 
 
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 – 0. členů, PROTI 13, ZDRŽEL SE – 2. 

Usnesení: 
Valná hromada neschválila snížení výstavního poplatku pro nečleny klubu na SpVP           

v MB 2018 
 
 
AD 14. WDS 2021 v čr, a tedy i výstava pořádaná klubem 
 
místo - Zbraslav ? 
termín - podzim 2021 
rozhodčí - Hargitai Gábor ? , rumunský pro rumunská plemena, pokud bude hojná účast 
na fb bude akce zveřejněna, kde bude třeba spolupráce všech 
případná tvorba papírových letáčků, která bude dávána cizincům v zahraničí  
 

Proběhlo hlasování: PRO – 13. členů, PROTI -0., ZDRŽEL SE – 2.. 

Usnesení: 
Valná hromada schválila pořádání a přípravy výstavy klubem během světové          

výstavy psů v roce 2021  
 
 
AD 15. Klubové oblečení 

nechat udělat pro každého člena 1 ks zdarma 
možnost koupit více, další za cenu výroby, produktu a poštovného 
pro letošní rok - kšiltovka  s logem klubu 
zpracuje Kamila Hrachovcová 
k předání pouze osobně či při SpVP Mladá Boleslav, což bude konečný termín 
každý člen bude osloven a vyjádří se, zda má či nemá zájem, bude se dělat přesný počet                 

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

Usnesení: 
Valná hromada schválila možnost klubových kšiltovek na člena 1 ks zdarma, pro            

ostatní za danou cenu produktu. 
 

AD 16. Žádost o členství v klubu - 
 
16.1. Dorota Korcz, puli bílý , Polsko 
 

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

16.2. Monika Bláhová, mudi, čr - bez vrácení rozdílu za KlVP v Ostravě 

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

 
Usnesení: 
Valná hromada schválila členství v klubu pro Korcz D. a Moniky Bláhové 

 
 
AD 17. Různé - diskuze 
 

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

17.1.Návrh rozdělení na webových stránkách klubu, na úspěchy členů čr a úspěchy zahraničních             
členů 

Proběhlo hlasování: PRO – 7. členů, PROTI -8., ZDRŽEL SE – 0… 

Valná hromada neschválila návrh na rozdělení úspěchů členů pro cz x cizina na webových              
stránkách klubu. 

 

17.2. Buletin k 20.výročí klubu, i jako reklama pro SVP, zpracuje dobrovolně p.Mgr.             
Mikoláš 

AD 18.   Usnesení 
17.1 Předseda zasedání valné hromady předkládá přehled usnesení, jež byla učiněna valnou           

hromadou v roce 2017 a je provedena kontrola úkolů zadaných pro rok 2017. Bylo             
konstatováno, že úkoly byly splněny.  

17.2 Valná hromada spolku Pannonia Klub, z.s. dne 7. dubna 2018 přijala formou usnesení tato               
rozhodnutí:  

Valná hromada schválila zprávu o hospodaření a činnosti spolku, zprávu hlavního poradce            
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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 2018 
 
Valná hromada schvaluje plán činnosti spolku na rok 2019 
 
Valná hromada schválila TOP DOG za doplnění podmínek, že účast ve vyhodnocení se             
týká členů, kteří k platným podmínkám dodají i další oficiální aktivitu (nepočítají se             
klubové akce), alespoň 1x ročně.  
Plus nově se boduje i chovnost 200b., narození štěňat u feny 400b. a krytí psa 100b., kde                 
podmínkou je doložení stejně jako u výsledků y akcí pro TOP DOG. 
 
Valná hromada schválila 50% slevu na výstavní poplatek pro SpVP psů v MB 2018 
 

Valná hromada schválila členství v klubu pro paní Korcz D. a Moniku Bláhovou. 
 
Valná hromada schválila možnost klubových kšiltovek na člena 1 ks zdarma, pro ostatní za              
danou cenu produktu. 
 
Valná hromada schválila úpravu Směrnice č.1, 2, 3, Bonitační řád a Zápisní řád ve              
zmíněném obsahu. 
 
Valná hromada schválila úpravu Stanov ve zmíněném obsahu.  
 
Proběhlo hlasování: PRO – 15. členů, PROTI -0., ZDRŽEL SE – 0... 
 
Ad 19. Závěr 

Předseda zasedání poděkoval všem členům spolku za účast a zasedání valné hromady            
ukončil.  

 
 
Zápis z valné hromady byl vyhotoven dne 7.4.2018 
 
 
Zápis vyhotovil (zapisovatel) : pan/í …Hrachovcová Kamila…… podpis:  ……………………… 
 
 
 
Zápis podepsal předseda: pan/í …Hrachovcová Irena……… podpis:       
……………………………… 
  
Zveřejněno 11.4.2018  
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