
HOVAWART  KLUB  ČR -   Zápis č. 2/2002  
 z mimořádné chůze výboru a chovatelského kolegia konané 

 v Kroměříži dne 23. 3. 2002. 
 
 
Přítomni :  Ing. Luděk Novák, Václav Peroutka, Hana Jemelková, Květoslava Gillarová – 
Valušová, Martin Slezák, Radka Mikysková, Soňa Krůtová, Tereza Havlíčková, Jana 
Svobodová 
Za revizní komisi : RNDr. Vladan Pecha, PhDr. Romana Stejskalová 
 
  Vzhledem k tomu, že byl dne 23.3.2002 předán předsedovi klubu návrh na 
zahájení kárného řízení a v ten den byla při bonitaci v Kroměříži přítomna většina členů 
výboru, bylo rozhodnuto o konání mimořádné výborové schůze, při níž bylo možno projednat 
i další naléhavé úkoly. 
 

1. RNDr. Vladan Pecha předal výboru Hovawart klubu ČR návrh na zahájení kárného 
řízení proti Ing. Ondřeji Chocovi, bytem Studánecká 305, 463 03  Stráž nad Nisou.  

2. Výbor klubu na základě návrhu Dr.Pechy rozhodnul o zahájení kárného řízení 
proti ing.Chocovi a jmenoval kárnou komisi ve složení : 

Svobodová Jana (předsedkyně) 
Slezáková Šárka  
PhDr. Stejskalová Romana 
Valušová Květoslava 
Peroutka Václav 

3. Na výbor klubu se obrátila H.Jemelková s prosbou o pomoc v souvislosti se 
zajištěním včasného zpracování a podání daňového přiznání za rok 2001. Ing. Choc 
dosud nevrátil doklady, které převzal při VS v Přerově dne 16.2.2002 údajně za 
účelem provedení revize. Dosud doklady nevrátil, ani nepodal žádnou zprávu. 

4. Předseda Hovawart klubu ČR  Ing. Novák vyzve ing. Choce k předání účetních 
dokladů klubu za rok 2000 a 2001 do 5. 4. 2002. K převzetí dokladů je klubem 
pověřena paní Jana Svobodová.  

5. Odvolání paní Vlasty Rohlové k rozhodnutí kárné komise – výbor klubu na základě 
všech předložených materiálů potvrdil rozhodnutí kárné komise. 

6. Dr.Pecha požádal výbor klubu o poskytnutí podkladu pro provedení kontroly plnění 
daňových povinností klubu vůči státu, jmenovitě daňových přiznání za kalendářní 
roky 1998-2001 a dokladu o zaplacení přiznaných daní. Bylo uloženo předsedovi 
předložit doklady do 15.5.2002. 

7. Změna termínu svodu a bonitace v Kroměříži na 31.8.2002.  
8. Bylo uloženo ing.Havlíčkové a pí.Svobodové zajistit vzorky krve od Elvise z Páralovy 

zahrady a feny Fram z Pešíkova kraje za účelem kontroly rodičovství jejich potomků. 
9. Byl odsouhlasen paušál za využívání telefonů a mailu předsedovi klubu  ve výši 

200,-/měs. Ostatním budou hrazeny náklady dle vlastního vyúčtování provedené na 
předaném formuláři. 

10. ČKS poskytl dotaci na Zpravodaj ve výši 16.100,-Kč. Jednatelka bude od čísla 3/01 
zasílat pravidelně Zpravodaj na ČKS. 

 
 
V Kroměříži dne  23. 3.  2002 
 
 
Zapsala : Jemelková Hana 
Ověřovatelé: Ing.Novák, p.Peroutka 
 


