
 

 

 

 

Zápis ze setkání chovatelské rady KCHJ ČR 
 

 

Přítomni: Ing. M. Přibáňová, A. Mottlová, Bc. M. Chodilová, V. Robertsová, Mgr. L. Burešová  

Omluvena: H. Spalová 

Hosté: Ing. J. Horský 

 

 

Od 25.5. platí nařízení GDPR 
• Zabezpečení dat: princip kontroly 

• Zašifrování adresáře – Ing. Horský nabízí šifrovací prográmek pro zašifrování 

klubových souborů (VeraCrypt– nástupce TrueCrypt) 

• Vytvořena klubová směrnice aplikující směrnici GDPR. Podmínky pro osoby, které 

nakládají s osobními daty členů nebo chovatelů (např. nutnost hesla na PC, ideálně 

zašifrovaný adresář – klub nabízí zakoupení flash disků, nutnost ochrany dokumentů – 

nenechat válet někde veřejně na stole a podobně) 

• Likvidace materiálů: při velkém množství je možnost hromadného skartování na 

zakázku 

• Posudky – pravděpodobně už je výstavy předávat nebudou – viz zápis z posledního 

jednání P ČMKU.  Pokud nebudou posudky k dispozici, bude se ročenka vydávat bez 

poslední části – budou tam tedy jen výsledky dle otců a matek, narozené vrhy a galerie 

šampionů. Pokud bude možné zveřejňovat pouze posudky z klubových výstav, zvážit 

zda na příští konferenci nenavrhnout absolvování klubové výstavy jako podmínku 

chovnosti s tím, že možná bude nutné zvýšit počet klubových výstav (bez zadání 

čekatelství CAC).  

• Databáze – kontakty se dají hromadně vypnout. Lze pak znovu zaškrtávat, nebo poslat 

psy, u kterých byl dán souhlas se zveřejněním jako soubor Ing. Horskému – stačí seznam 

člp čísel psů, a ten kontakty v databázi opět jednorázově obnoví.  

• Zda budeme dostávat výpisy z PK – zatím se neví, podle toho jak bude znění zákona. 

• Hromadný souhlas – když má majitel více plemen, poslat HPCH, ta rozešle. I vyřazené 

a mrtvé, pokud chce chovatel zveřejnit jméno a kontakty, je nutný souhlas.  

• Chovná karta – bude na A4, aby se to tam vešlo i se souhlasem. Je potřeba dát souhlas 

již před uchovněním, takže zaslat i souhlas na formuláři jako mají feny.  

• Chovný jedinec bez souhlasu (např. seznam chovných psů) – psa lze zveřejnit, ale bez 

kontaktu na majitele. 

• Bez souhlasu nejde zasílat PP a přihlášku k zápisu vrhu na plemennou knihu.  

• Krycí listy zaslané mailem – souhlas neplatí, je potřeba originální podpis. Lze zveřejnit 

pouze existenci vrhu a např. město.  

• Přihláška k zápisu vrhu – na titulní stranu se přidá kolonka na podpis. Druhá strana se 

souhlasem by měla zůstávat poradci. 

• Seznam neplatičů – bez souhlasu již nelze zveřejňovat. 

• Již uchovnění chovní psi: nutno poznamenávat souhlasy, oslovovat chovatele až po 

vydání zpravodaje, neobesílat dopisem (lze mailem, telefonem). Pokud souhlas nedá, 

bude zveřejněn jen pes, ale bez kontaktů.  



• Ing. Přibáňová – prosí o text souhlasu na krycí list v cizím jazyce pro případy 

zahraničních krytí.  

• PK do ročenky – bude bez chovatelů. 

 

 

Ostatní:  
Ročenka – V. Robertsová informuje, že u části souborů jsou již propojeny data zkoušek a 

výstav, nutno „učesat“ data.   

 

 

Přepis knihy ing. Vochozky 
• HPCH úkol trvá.  

• Ozvali se lidé s tím, že by bylo dobré znovu vydat i jiné knihy s tématikou jezevčíků.  

 

Šampion WUT – nutno dodávat hlavní poradkyni i kopii rodokmenu. Majitelé by neměli 

posílat do Německa žádosti bez potvrzení klubu (potvrzení dává hlavní poradkyně chovu) 

 

Stížnost členek chovatelské rady: Pokud člen výboru nevystupuje jako soukromá osoba, ale 

z titulu své funkce např. na spádové schůzi, měl by zvážit své výroky vůči ostatním 

funkcionářům klubu (resp. členům poradních orgánů klubu). Konkrétně jde o výroky Ing. 

Chrpové na spádové schůzi Jihomoravské pobočky ke členkám chovatelské rady, ve smyslu, 

že házejí klacky pod nohy hlavní poradkyni chovu. Paní Chrpová by si měla uvědomit, že jí 

zmíněné poradkyně chovu (H. Spalová, V. Robertsová a M. Přibáňová) pracují pro klub již více 

než 10 let (např. paní Robertsová sestavovala klubovou ročenku ještě daleko dříve, než začala 

působit ve funkci poradce chovu). Hlavní poradkyně chovu s výrokem paní Chrpové 

nesouhlasí.  

   

 

 
 

V Horních Počernicích, dne 25.5.2018 zapsala 

Ing. Michaela   P ř i b á ň o v á 

 


