
Členská schůze KRaAOP 

Praha, 12.11.2011 

 

Za výbor KRaAOP  a revizní komisi přítomni : 

                                             Mgr. Denisa Adamová (DA) 

                                             Eva Červená (EČ) 

                                             Táňa Sobíková (TS) 

                                             Soňa Vágnerová (SV) 

                                             Ester Románková (ER) 

                                             Ivo Masopust (IM) 

                                             Petr Rajský (PR) 

                                             Eva Kubínová (EK) 

                                             Tomáš Vágner (TV) 

 

Za výbor KRaAOP omluveni : 

                                             Mgr. Natálie  Bezvodová (NB) 

 

 Počet přítomných členů klubu KRaAOP : 

                                            5 členů  ( 4 členové od začátku, 1 se dostavil později ) 

 

 

 

 

 

 

 



Nové body do programu členské schůze  

• Předsedkyně doplnila do programu členské schůze dva nové body a to :  

změna stanov a rozšíření počtu členů výboru . 

Hlasování – 13 pro, 0 se zdrželo, 0 proti 

      DA 

 

Bývalý jednatel a bývalý pokladník klubu (ing. Eva Mayerová a Josef Svoboda)  

• Předseda revizní komise přednesl ČS důvody, které vedly výbor k návrhu odvolání člena výboru a 

současně shrnul a vysvětlil všechny kroky, které členové výboru a revizní komise podnikli, aby získali 

zpět, od bývalé jednatelky klubu KRaAOP kompletní členskou agendu,která je stále v jejím držení,což 

se do dnešního dne nepodařilo. Z důvodu ukončení členství ing. Mayerové v klubu, na vlastní žádost, 

odpadá tedy bod programu – odvolání člena výboru. 

• Předseda revizní komise shrnul a vysvětlil všechny kroky, které členové výboru  a revizní komise 

podnikli , aby získali zpět kompletní účetní a pokladní agendu klubu, která je stále v držení bývalého 

pokladníka klubu, pana Josefa Svobody. 

• Stav k dnešnímu dni : ing. Mayerová není členem klubu,  ale neoprávněně zadržuje klubové 

dokumenty. 

• Stav k dnešnímu dni : Josef Svoboda není členem klubu, ale neoprávněně zadržuje účetní a pokladní  

agendu klubu. 

• Nejrychlejší způsob, jak převít klubové dokumenty od bývalé jednatelky klubu,shodli se členové 

výboru i revizní komise,  jedině  formou cenného psaní, protože není člen výboru, který by byl 

nadále ochoten přebírat dokumenty osobně a vystavovat se zbytečnému napadání, předseda revizní 

komise pověřen vyzvat znovu písemně bývalou jednatelku k předání kompletní dokumentace 

členské agendy, k rukám  předsedy PR, formou cenného psaní. 

• Způsob, jak získat kompletní účetní a pokladní agendu klubu zpět, vzhledem k tomu, že bývalý 

pokladník absolutně nekomunikuje , po konzultaci  a na radu  právního zástupce , zbývá již poslední, 

a to : podat trestní oznámení. 

• V návaznosti na klubové Stanovy je potřeba neprodleně upravit bod , kdo je oprávněn samostatně 

jednat za klub . V současné době je ve Stanovách  řečeno, že za klub jsou oprávněny jednat 3 osoby, 

což je ze zákona  nepřípustné. Za klub je oprávněn samostatně jednat pouze předseda, všichni 

ostatní členové výboru jednají na základě usnesení výboru nebo na základě usnesení členské schůze 

nebo z pověření předsedy. 

• Rozšířit  výbor na minimální počet 9 členů výboru, vzhledem k počtu klubových akcí za rok a míst 

konání, tak aby byla zajištěna  přítomnost minimálně jednoho člena výboru, který je  za akci 

zodpovědný . 

• Do příští členské schůze připravit , ve spolupráci s právním zástupcem, doplnění Stanov , kde budou 

vymezena práva a povinnosti ostatních členů výboru, případné možné sloučení funkcí. 
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Hlasování  

• Předseda vybídl k diskusi a případným otázkám ohledně bývalé jednatelky ing. Mayerové                                     

a bývalého pokladníka klubu, pana Josefa Svobody. Do diskuse se nikdo nepřihlásil. 

• Následné hlasování  o : podání   trestní oznámení na ing. Mayerovou, pokud nebude reagovat na 

dopis PRK a nepředá dokumenty, které jsou v majetku klubu . Hlasování : 14  pro, 0 se zdrželo, 0  

proti 

• Následné hlasování  o : podání  trestního oznámení na Josefa Svobodu. Hlasování : 14 pro, 0 se 

zdrželo,  0  proti 

DA 

 

Změna Stanov  

• Volba změny Stanov: předseda je jediná osoba oprávněná jednat za Klub. Hlasování : 14 pro, 0 se 

zdrželo, 0 proti 
DA 

 

Navýšení počtu členů ve výboru  

• Volba o rozšíření počtu členů ve výboru na  9 členů. Hlasování :  14 pro, 0 se zdrželo, 0 proti DA 

 

Dovolba nových členů výboru a nových členů revizní komise  

Členové výboru : 

     Mgr. Natálie Bezvodová  (14 členů pro, 0 se zdrželo, 0 bylo proti ) - člen výboru 

     Ester Románková (14 členů  pro, 0 se zdrželo, 0 bylo proti) - člen výboru 

     Ivo Masopust ( 14 členů pro, 0 se zdrželo, 0 bylo proti) - člen výboru 

     Ing.Zdeňka Vašková ( 14 členů pro, 0 se zdrželo, 0 proti) - člen výboru, poradce pro chov SAO 

     Milan Brízgala ( 13 členů pro, 1 se zdržel, 0 proti ) - člen výboru 

 

Členové revizní komise : 

      Eva Kubínová ( 13 pro, 1 se zdržel, 0 proti) - člen revizní komise 

      Jana Gabrielová ( 11 pro , 3 se zdrželi, 0 proti ) - člen revizní komise 

      Tomáš Vágner (  10 pro,  0 se zdrželi,  4 proti)  - náhradník 

DA 

 

 

 



Kynologické akce na rok 2012  

• Naplánované 2 klubové výstavy,  2 předvedení za účelem uchovnění a svody,  

• 7.4. jarní Předvedení za účelem uchovnění (Čechy) 

• 9.9. podzimní Předvedení za účelem uchovnění (Zbraslav u Brna) 

• 9.6. Klubová výstava bez zadávání titulu KV v Rokycanech, posuzovat bude pan Havelka 

• 8.9. Klubová výstava se zadáváním titulu KV ve Zbraslavi, zahraniční rozhodčí 

• 7.10. Speciální výstava pro plemeno JRO, SAO a MSP, při podzimní krajské výstavě v Praze, Rychety 

 

 

       DA 

 

Různé  

• Klubové setkání, které se mělo konat 3.12. 2011 v Žižicích z technických důvodů cvičiště nebude,  

první klubový sraz v Čechách předběžně domluven na první polovinu ledna roku 2012, přesný 

termín se objeví co nejdříve na klubovém webu, termíny pro srazy na rok   2012 budou přichystané 

během měsíce. Termíny pro klubové srazy na Moravě již jsou přichystané, na klubovém webu se 

objeví co nejdříve. 

• Na VČS předložit návrh : klubové srazy konat opět bez předchozího přihlášení, i s možností možného 

doplatku z klubového účtu. 

• Ing. Zdeňka Vašková  - poradce pro chov SAO. 

• Eva Červená informovala ČS o žádosti prodloužení chovnosti Dastyna Nart- Sano a o rozhodnutí 

výboru. 

• Do rubriky : „ Starší, ale stále aktuální informace“ na klubovém webu doplnit: Kupírovaný jedinec, 

z českého chovu, nebude klubem KRaAOP  uchovněn. 

• Změna v Občanském zákoníku § 487 „ Zvíře není věc , ale tvor nadaný smysly „. Zákon dnes také 

umožňuje  dojít si pro vlastní zvíře na cizí pozemek, majitel pozemku nemá právo bránit vstupu 

majitele zvířete. Zákon schválen, ale vstoupí v platnost v roce 2014. 

• Ze zákona povinnost pro chovatele mít Živnostenský list. Pořízení chovné feny se záměrem prodávat  

odchovy je  podnikání , k němuž je nezbytně nutný Živnostenský list na chov zvířat, v jehož rámci lze 

prodávat zvířata z vlastního chovu. Bez ŽL možné problémy, přestupek, za který může Živnostenský 

úřad udělit pokutu až do výše 500 000,- Kč. 

 

     

 

Zapsala: Soňa Vágnerová 

 

 

 


