Mimořádná členská schůze Klubu KRaAOP
Datum konání: 9.4. 2012
Místo konání: Žižice
Za výbor Klubu přítomni.
Soňa Vágnerová
Mgr. Natálie Bezvodová
Eva Červená
Milan Brízgala
Ivo Masopust
Za Kontrolní komisi přítomni:
Petr Rajský
Za výbor Klubu a Kontrolní komisi omluveni:
Táňa Sobíková
Ing. Zdeňka Vašková
Ester Románková
Mgr. Denisa Adamová
Eva Kubínová
Jana Gabrielová
Přítomní členové Klubu:
3 členové Klubu

Program:
1. Návrh výboru na zařazení tří bodů do programu ČS:
1. - změna bonitačního řádu pro importované jedince
Hlasování:
Pro: 8 členů
Proti: 0
Zdrželi se: 1 člen
Na základě výsledků hlasování je tento bod zařazen do programu jednání ČS.
2. - změna pro přijetí jedince k předvedení za účelem uchovnění
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Na základě výsledků hlasování je tento bod zařazen do programu jednání ČS.
3. - návrh na zrušení části povahových testů u plemene JRO
Hlasování:
Pro: 9 členů
Proti: 0
Zdrželi se: 0
2. Schválení změny Stanov – sídla Klubu
3. Volba náhradních členů do výboru Klubu
4. Schválení finančního vyrovnání s účetní Klubu
5. Finanční zpráva
6. Informace o Evropské výstavě, která se bude konat v Brně 2014
7. Různé
8. Diskuse
9. Usnesení ČS

1. Změna bonitačního řádu:
Výbor navrhuje ČS schválit změnu podmínek pro uchovňování
importovaných jedinců, a to takto:
1.1.1. Majitel importovaného jedince je povinen doložit Rtg.DKK + absenci
dědičně podmíněných vad a vad, které standard konkrétního plemene
uvádí jako vady vylučující, platí pro:
a) jedince, dovezené před 10.4.2012, kteří k tomuto datu dovršili věk 18-ti
měsíců a více
b) jedince, dovezené po 10.4.2012, a to ve věku minimálně dovršených 18-ti
měsíců
1.1.2. Majitel importovaného jedince je povinen doložit Rtg.DKK + posudek
z absolvování 1 výstavy, na které se zadává titul CAC, a to ve třídě
dospívajících, otevřené či pracovní – a na ní získání minimálně známky VD,
platí pro:
a) jedince, dovezené před 10.4.2012, jejichž věk je ke dni 10.4.2012 nižší
než 18 měsíců
b) jedince, dovezené po 10.4.2012, ve věku nižším než 18 měsíců
Na přání majitele je možno s importovaným jedincem absolvovat, na předem
určené Klubové akci, povahový test.
1.1.

Hlasování:
Pro: 9 členů
Proti: 0
Zdrželi se: 0
1.2. Výbor navrhuje ČS schválit změnu pro přijetí jedince k předvedení za účelem
uchovnění, a to takto:
Majitel jedince nemusí k Přihlášce na předvedení za účelem uchovnění
dokládat vyhodnocený Rtg.DKK, chovnost jedince pak bude uznána až
po řádném doložení vyhodnoceného DKK smluvním veterinárním lékařem
Klubu.
Hlasování:
Pro: 9 členů
Proti: 0
Zdrželi se: 0

1.3. Výbor navrhuje ČS schválit pro plemeno JRO zrušení povahových testů
na úvaze, vzhledem k odlišným povahovým vlastnostem plemene JRO.
Nadále by však byly zachovány pro plemeno JRO hodnocení povahy
jedince, související s úkony měření a průchodu skupinou osob.
Hlasování:
Pro: 9 členů
Proti: 0
Zdrželi se: 0
2. Změna Stanov:
Výbor doporučil ČS změnit sídlo klubu, ze současného na :
Čechovická 57/108, 798 01 Prostějov.
Hlasování:
Pro: 9 členů
Proti: 0
Zdrželi se: 0
3. Volba náhradních členů do výboru Klubu:
Výbor navrhuje ČS schválit jako náhradní členy výboru:
Ing. Dagmar Novosadovou
Hlasování:
Pro: 9 členů
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Martina Zárubu
Hlasování:
Pro: 9 členů
Proti: 0
Zdrželi se: 0

4. Schválení finančního vyrovnání s účetní Klubu:
Výbor navrhuje finančně se vyrovnat s účetní Klubu, která zpracovala pro Klub
účetnictví za kalendářní rok 2011 a dále připravila daňové přiznání Klubu za
kalendářní rok 2011 k řádnému předání na příslušný finanční úřad.
Hlasování:
Pro: 9 členů
Proti: 0
Zdrželi se: 0
5. Finanční zpráva:
Petr Rajský, na doporučení výboru Klubu, přednesl podrobnou Finanční
zprávu o celkovém hospodaření Klubu v roce 2011,
ČS seznámil s veškerými výdaji a příjmy v minulém roce.
Současně konstatoval, že daňové přiznání, které zpracovala pro Klub pověřená
účetní, bylo řádně vypracované a bylo dodané na FÚ v řádném a předepsaném
termínu.
Podrobná písemná zpráva o finančním hospodaření Klubu bude uložena u
jednatele Klubu.

6. Informace o Evropské výstavě:
S. Vágnerová informovala ČS o Evropské výstavě a Národní výstavě, která
proběhne v Brně v roce 2014.
EV proběhne v termínu 23.- 26.10.2014 ( čtvrtek, pátek, sobota, neděle) v areálu
brněnského výstaviště BVV. Ve stejném termínu proběhne na BVV Národní
výstava všech plemen. Rozpis skupin FCI pro plemena zastřešená naším
Klubem jsou následující:
Pro FCI 1. skupinu EV čtvrtek, 23.10.2014
NV pátek, 24.10.2014
Pro FCI 2.skupinu a MSP - EV sobota, 25.10.2014
NV neděle, 26.10.2014

P ČMKU projednalo možnost konání Speciálních výstav Klubů v termínu EV a
přijalo, mimo jiná, toto rozhodnutí:
- Kluby mohou uspořádat mimořádnou SV v termínu EV, kdy plemeno nebude
vystavováno na EV ani NV .
S ohledem na všechna plemena zastřešená naším Klubem nelze uskutečnit
v jednom termínu SV, Klub nebude z tohoto důvodu žádat o povolení
mimořádné SV.
Důležitá informace pro členy Klubu, kteří aktivně vystavují a předpokládají, že
budou přihlašovat své psy na EV a na NV v Brně, v roce 2014.
P ČMKU přijalo toto rozhodnutí:
Pokud jedinec, který obdržel CAC na EV, obdrží zároveň CAC na mimořádné
SV nebo na NV pořádané při EV, může mu být na základě těchto dvou
udělených CAC udělen titul Český šampion.

7. Různé:
- E.Červená informovala ČS, že Mgr. Natálie Bezvodová pro náš Klub
vypracovala již v pořadí třetí překlad standardu, tentokrát pro plemeno SAO.
Překlad je prozatím ve fázi připomínkování členy výboru a poradcem chovu
pro SAO, po odsouhlasení bude zaslán na ČMKU s žádostí o přijetí za oficiální
verzi překladu z anglického jazyka a jeho vyvěšení na webových stránkách
ČMKU.
- výbor přednesl návrh na vyhlášení dvou kategorií u celoroční soutěže Nej
pes/fena Klubu, a to na kategorii exteriérovou a pracovní. Bodovou tabulku
vypracuje Hlavní poradce chovu ve spolupráci s ostatními členy výboru Klubu.
- výbor informoval ČS o zřízení nového účtu Klubu, výběr bankovního
ústavu a druhu účtu vybere předseda Klubu Soňa Vágnerová. Za výbor
Klubu budou pověřeni přístupem k účtu: předseda Soňa Vágnerová a
pokladník Ivo Masopust.
8. Usnesení:
1. Program schůze rozšířen o tři další body programu a současně
ČS schválila změnu v bonitačním řádu u:
a) importovaných jedinců
b) při přihlašování jedince k předvedení za účelem uchovnění
c) zrušila povahové testy pro plemeno JRO na úvaze
2. Byla schválena změna Stanov, sídla Klubu

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Byli zvoleni náhradní členové do výboru Klubu
Bylo schváleno finanční vyrovnání s účetní Klubu
Členové Klubu byli seznámeni s podrobnou finanční zprávou
Výbor dořeší přijetí přeloženého standardu SAO za oficiální verzi
Výbor vypracuje bodovou tabulku tak, aby celoroční soutěž Klubu o Nej
psa/fenu mohla být vyhlášena ve dvou kategoriích
Předseda Soňa Vágnerová vybere a zřídí nový bankovní účet Klubu

Zapsala:
Soňa Vágnerová

