
 

KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ 
 
Výroční členská schůze – 23. 2. 2008, Jevany 
 
Přítomno: 15 členů 
Za výbor:  - přítomni: Mgr. Nosál, Mgr. Adamová, Švarcová, Červená 

- omluveni: Ing. Mayerová, Smržová 
 
Za RKK:  - přítomni: Rajský, Kocíková 
                 - omluven: Vykus 
 
Program schůze: 
 

1. zpráva o činnosti klubu v roce 2007 
2. zpráva předsedy revizní a kontrolní komise 
3. dovolba člena výboru  
4. klubové akce v roce 2008 
5. různé, diskuse 

 
Ad 1) Zpráva o činnosti klubu v roce 2007 – Mgr. Nosál, předseda klubu 

- počet členů k 31.12.2007 – 115 členů 
- vyhodnocení klubových akcí za rok 2007 (1 x speciální výstava, 2 x klubová 

výstava, 2 x bonitace, 20 x klubové setkání s pracovními soutěžemi, 1x 
pracovní utkání Čechy-Morava) 

- zpráva o hospodaření klubu v roce 2007 
- od 1.1.2008 je chov MSP přesunut pouze do našeho klubu 

 
Ad 2) Zpráva předsedy RKK – p. Rajský 
 
Ad 3) dovolba člena výboru – návrh: Eva Kubínová, pro: 15 členů, proti: 0. Novou 
členkou výboru byla zvolená paní Eva Kubínová, ve výboru bude zodpovídat za účetnictví 
klubu. 
  
Ad 4) Klubové akce v roce 2008  
 
5.4.2008 Bonitace, střední Čechy rozhodčí: Andraš Polgár (CZ) 
14.6.2008 Klubová výstava se zdáváním CAC, 

Rokycany 
pouze KAO, SAO, MSP, rozhodčí: 
p. Hodan (CZ) 

14.6.2008 Klubová výstava se zdáváním CAC, 
Mohelnice 

pouze JRO, rozhodčí: M. Redlicki 
(PL) 

15.6.2008 Speciální výstava CAC, Mohelnice pouze JRO, rozhodčí: P. Řehánek 
(CZ) 

23.8.2008 Speciální výstava CAC, Brno pouze SAO, MSP: rozhodčí: Ing. E. 
Mayerová (CZ) 

6.9.2008 Klubová výstava se zadáváním CAC, KV, 
Heřmanův Městec 

Rozhodčí: M. Patrina (RUS) 

20.9.2008 Bonitace, střední Čechy rozhodčí: Andraš Polgár (CZ) 
Viz. web klubová setkání, 12 x Žižice, 12 x Morava  Sjednocení poplatků, viz. dále 
6.9.2008 2. pracovní utkání Čechy – Morava, 

Heřmanův Městec 
 

 



 

Ad 5) Různé, diskuse 
 
5.1. Návrh na zrušení členských poplatků pro výbor a RKK od roku 2008:  – pro: 15 
členů, zdrželo se: 0 členů, proti: 0  členů, návrh byl přijat, platnost od roku 2008  
 
5.2. Návrh na zvýšení bonitačního poplatku pro nečleny klubu, poplatek 2 000,- Kč 
v termínu přihlášek, 2 500,- Kč po termínu: – pro: 15 členů, zdrželo se: 0 členů, proti: 0  
členů, návrh byl přijat, platnost okamžitá  
 
5.3. Návrh na zvýšení poplatku za krycí list pro nečleny klubu, poplatek 1 000,- Kč: – 
pro: 15 členů, zdrželo se: 0 členů, proti: 0  členů, návrh byl přijat, platnost okamžitá  
 
5.4. Návrh na zavedení poplatku za „expresní“ vyhotovení krycího listu pro členy 
(vyhotovení do 3 dnů), poplatek 300,- Kč: – pro: 15 členů, zdrželo se: 0 členů, proti: 0  
členů, návrh byl přijat, platnost okamžitá  
 
5.5. Návrh na zavedení nového sankčního poplatku za vyhodnocení DKK u jiného 
oficiálního vyhodnotitele, než klubem sjednaného vyhodnotitele, poplatek 6 000,- Kč: – 
pro: 14 členů, zdržel se: 1 člen, proti: 0  členů, návrh byl přijat, platnost okamžitá (věnujte 
pozornost i nové variantě vyhodnocení DKK – viz. dále) 
 
5.6. S ohledem na platnou legislativu a závěry z poslední Valné hromady ČMKU týkající 
se zákazu uchovnění jedinců s DKK (i jednostrannou) o hodnotě „4“ je návrh zavést 
novou podmínku pro úspěšné absolvování bonitace – vyhodnocení DKK musí být max. 
do hodnoty „3“ (i jednostranně):  – pro: 13 členů, zdrželi se: 2 členové, proti: 0  členů, 
návrh byl přijat, platnost okamžitá 
 
5.7. Kontroloři vrhu byli doplněni o paní Hanu Chudomelovou 
 
5.8. Návrh na možnost nechat si vyhodnotit DKK mimo smluvní oficiální vyhodnotitele 
v ČR (MVDr. Decker pro KAO a MSP, MVDr. Nytra pro SAO a JRO) u O.F.A. (USA) 
– je na majiteli psa, kterou variantu zvolí, do bonitační karty se zapíše výsledek, který si 
přinese na bonitaci, oprava zápisu dodatečně není možná, podmínky vyhodnocení u 
O.F.A. budou zveřejněny na klubovém webu a v nejbližším čísle Klubového zpravodaje: 
– pro: 15 členů, zdrželo se: 0 členů, proti: 0  členů, návrh byl přijat, platnost okamžitá  
 
5.9. Pro rok 2008 byly sjednoceny poplatky na klubových setkáních: člen klubu: 1. pes 
100,- Kč, další zvířata á 50,- Kč, nečlen + 100%:  – pro: 15 členů, zdrželo se: 0 členů, proti: 
0  členů, návrh byl přijat, platnost okamžitá  
 
Zapsal: 23.2.2008, Mgr. Štefan Nosál 


