Výborová schůze klubu KRaAOP
Datum konání: 16. 12. 2012
Místo konání: Hustopeče nad Bečvou
Za výbor Klubu přítomni:
Soňa Vágnerová - předsedkyně
Mgr. Natálie Bezvodová – místopředsedkyně, poradce chovu pro JRO
Ing. Zdeňka Vašková – poradce chovu pro SAO
Táňa Sobíková – jednatel, poradce chovu pro MSP
Ester Románková – člen výboru
Za náhradní členy výboru přítomni hosté:
Ing. Dagmar Novosadová
Omluveni:
Eva Červená - HPCH
Ivo Masopust - pokladník
Milan Brízgala – člen výboru
Za revizní komisi omluveni:
Petr Rajský - předseda
Eva Kubínová
Jana Gabrielová
Mgr. Denisa Adamová nebyla na výborovou schůzi pozvaná, na základě její vlastní žádosti, kterou
zaslala prostřednictvím elektronické pošty všem členům výboru dne 7. 3. 2012 a dále na základě
jejího pasivního postoje na ostatní zasílaná pozvání na konání předešlých VS.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Volba zapisovatele
Kontrola usnesení z výborové schůze ze dne 16. 6. 2012 v Uničově
Určení termínu a místa pro výroční členskou schůzi v roce 2013
Organizace a zajištění jarní bonitace Klubu
Připomínkování Zápisního řádu na Valnou hromadu ČMKU
Dohody o sjednocení chovných podmínek s kluby zastřešujícími stejná plemena
Směrnice FCI – určení věku při stanovení oficiálního vyhodnocení rtg.DKK/DLK
Elektronická komunikace a hlasování členů výboru
Různé
1.
Chovatelské info
2.
Importovaní uchovnění jedinci
3.
Vystavené KL v roce 2012
4.
Vyúčtování klubových srazů
10. Návrhy pro ČS na změnu poplatků
11. Rekapitulace usnesení
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Ad. 1) Volba zapisovatele
Usnesení č. VS/001/16/12/12:
„VS schvaluje zapisovatele Soňu Vágnerovou.“
Hlasování:
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato

Ad. 2) Kontrola usnesení z výborové schůze ze dne 16. 6. 2012 v Uničově
1. Zhodnocení podzimní bonitace, která se konala dne 8. 9. 2012 ve Zbraslavi u Brna, z
hlediska organizačního zajištění a vyčíslení finančních nákladů vynaložených na
zabezpečení bonitace. Podrobné finanční zpracování nákladů zpracovala S. Vágnerová a
před konáním výborové schůze byla finanční zpráva zaslaná elektronicky členům výboru,
bude předložena členům Klubu na členské schůzi.
2. Zhodnocení XII. samostatné klubové výstavy a 6. ročníku celostátních pracovních
přeborů a 2. ročníku celostátních soutěží v handlingu, které se konaly dne 9. 9. 2012 ve
Zbraslavi u Brna, z hlediska organizačního a podrobné vyčíslení finančních nákladů na
všechny 3 akce, které proběhly na Zbraslavi u Brna, zpracovala a předložila S.
Vágnerová. Před konáním výborové schůze byla zpracovaná finanční zpráva zaslaná
elektronicky členům výboru. Zpráva bude předložena členům Klubu na členské schůzi.
3. Změna propozic pracovních soutěží byla provedena a propozice v upraveném znění byly
přidány na klubový web.
4. Podmínka pro získání titulu KCHP byla přidaná a zveřejněná na klubovém webu.
5. Výbor konkurz vyhlásil, ale vzhledem k tomu, že na českých i moravských srazech již
pracují kromě „hlavních“ figurantů i figuranti náhradní, po vzájemné dohodě výbor od
konání konkurzu ustoupil. Všichni zájemci, kteří se do konkurzu přihlásili, byli
předsedkyní Klubu obesláni písemně a na žádost mnohých z nich jsou tito dále vedeni
jako náhradní figuranti pro náš Klub.
Usnesení č. VS/002/16/12/12:
„VS konstatuje, že všechna usnesení VS, konané v Uničově dne 16. 6. 2012, byla splněna.“
Hlasování:
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato

Ad. 3) Určení termínu a místa pro výroční členskou schůzi v roce 2013
Členové výboru předběžně elektronicky schválili místo a termín konání výroční členské schůze,
která se bude konat v roce 2013. Přítomní členové výboru schválili znovu na místě konání VS
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místo a termín konání VČS jednohlasně. Výroční členská schůze se bude konat dne 9. 3. 2012,
v Brně.
Usnesení VS/003/16/12/12:
„VS schvaluje datum a místo pro konání VČS v roce 2013 na 9. 3. 2013 v Brně.“
Hlasování:
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato

Ad. 4) Organizace a zajištění jarní bonitace Klubu
Členové výboru elektronicky schválili místo a konání jarní klubové bonitace, všechny informace
jsou již řádně vyvěšeny na klubovém webu. Členy bonitační komise vyberou společně členové
výboru, po konání VČS.
Jarní bonitace se bude konat dne 6. 4. 2013 v Mělníku.
Rozhodčí exteriéru: Karel Hořák
Usnesení VS/004/16/12/12:
„VS schvaluje dohodnuté datum a místo konání jarní klubové bonitace. Jarní bonitace Klubu
se bude konat v Mělníku dne 6. 4. 201. Rozhodčí exteriéru – Karel Hořák.“
Hlasování:
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato

Ad. 5) Připomínkování Zápisního řádu na Valnou hromadu ČMKU
Dne 16. 3. 2013 se bude konat Valná hromada ČMKU, na níž bude klubům předložen ke
schválení návrh nového Zápisního řádu ČMKU. Výbor Klubu některé změny připomínkoval a
v řádném termínu doručil na sekretariát ČMKU. ČMKU stanovilo na dodání případných
připomínek velmi krátký termín, pouze v trvání 4 dnů. Vzhledem k případným možným změnám,
ke kterým bude muset dojít v našem chovatelském i bonitačním řádu tak, aby Klub dodržoval
upravené znění ZŘ ČMKU, výbor změny zapracuje a předloží VČS ke schválení tak, aby byly
v souladu chovatelský řád Klubu KRaAOP, bonitační řád Klubu KRaAOP a Zápisní řád ČMKU.
Termín na navržené změny a návrhy na znění změn – do 15. února 2013.
Usnesení VS/005/16/12/12:
„VS souhlasí s vypracování návrhů na změny bonitačního i chovatelského řádu Klubu tak, aby
byly v souladu s návrhem nového znění Zápisního řádu ČMKU v termínu nejpozději do 15.
února 2013.“
Hlasování:
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato

Ad. 6) Dohody o sjednocení chovatelských podmínek s kluby, zastřešujícími
stejná plemena
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P ČMKU na svém zasedání dne 9. 8. 2012 projednalo požadavek DR ČMKU na doložení smluv
o jednotných chovných podmínkách pro kluby, které zastřešují stejná plemena, a stanovilo
podmínky, které musejí být v Dohodách uvedeny. Současně P ČMKU určilo termín, do kterého
musejí být vzájemné uzavřené Dohody zaslané P ČMKU.
Klub KRaAOP uzavřel vzájemnou Dohodu s Klubem málopočetných dogovitých plemen psů
(KMDPP) a s Mollos Clubem CZ (MC CZ), originály uzavřených Dohod s oběma Kluby jsou
uložené u předsedy Klubu, elektronické kopie u HPCH, u poradců chovu pro dotčená plemena a
u předsedy Kontrolní komise.
S Klubem kavkazských pasteveckých psů (KKPP) nebyla vzájemná Dohoda uzavřena, proto
předseda Klubu o této skutečnosti v řádném termínu informoval sekretariát ČMKU. Na základě
sdělení sekretariátu ČMKU je vyřešení vzájemné dohody mezi kluby KRaAOP a KKPP předáno
DR ČMKU.
Usnesení VS/006/16/12/12:
„VS bere na vědomí informaci předsedkyně výboru ohledně uzavření dohod o jednotných
chovatelských podmínkách.“
Hlasování:
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato

Ad. 7) Směrnice FCI – určení věku při stanovení oficiálního vyhodnocení rtg.
DKK/DLK
Na základě směrnice FCI ze dne 18. 5. 2006, kterou zveřejnila ČMKU teprve nedávno, a která
stanovuje věk psů pro oficiální vyhodnocení rtg/DKK, případně DLK pro velká a obří plemena
na 18 měsíců věku jedince je nutné uvést do souladu i náš chovatelský a bonitační řád. Výbor
Klubu zpracuje návrhy na změny a předloží VČS ke schválení. Termín, do kdy budou návrhy
zpracované a přichystané k předložení ke schválení VČS - 15. únor 2013.
Usnesení VS/007/16/12/12:
„VS souhlasí se sesouladěním zápisního a bonitační řádu Klubu se směrnicí FCI ze dne 16. 5.
2006. Termín zpracování návrhů pro předložení ke schválení VČS - 15. únor 2013.“
Hlasování:
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato

Ad. 8) Elektronická komunikace a hlasování členů výboru
Výbor projednal neoficiální stížnost člena výboru, že výbor pouze na základě elektronického
hlasování odsouhlasil podmínky pro udělování titulů Klubový Grand šampion práce a Klubový
Grand šampion exteriéru. Na základě stejného postupu, tedy hlasování elektronickou cestou, byly
schváleny rovněž tak podmínky a mnohé změny u podmínek pro udělování titulů Klubový
šampion a Klubový šampion práce, stejným způsobem, tedy hlasováním elektronickou cestou,
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byly zapracovány a odsouhlaseny změny v bodovacích tabulkách i pro klubovou soutěž Nej
pes/fena roku exteriéru i práce za kalendářní rok. Stejným postupem dochází k mnoha úpravám,
které s sebou nese chod Klubu a požadavky na změny při zajišťování všech klubových akcí,
včetně výběrů rozhodčích pro nadcházejí klubové a speciální výstavy, stejným postupem, tedy
elektronickou cestou, se zpracovávají všechny požadavky, které jsou na výbor Klubu kladeny ze
strany ČMKU. Není v silách a časových možnostech členů výboru a finančních možnostech
klubu, aby se pro řešení těchto požadavků svolávaly výborové schůze. Proto se výbor kontaktuje
prostřednictvím elektronické pošty a většinu změn a požadavků musí vzhledem k dodržení někdy
velmi krátkých termínů, zpracovat a odsouhlasit touto, tedy elektronickou formou.
Usnesení VS/008/16/12/12:
„VS považuje neoficiální stížnost na způsob schválení podmínek pro udělení titulů KGCH
exteriéru i KGCH práce za neopodstatněnou. VS schvaluje elektronickou poštu jako
prostředek ke komunikaci členů výboru a zároveň schvaluje tuto formu komunikace využít i
pro účely hlasování.“
Hlasování:
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato

Ad. 9) Různé
1. Chovatelské info – s ohledem na omluvenou nepřítomnost HPCH, která chovatelské info
spravuje, nebylo možné projednat nedostatky a opakující se časové výpadky při aktualizacích,
na které upozorňuje řada členů Klubu a nebylo tedy současně možné navrhnout nějaké možné
budoucí změny.
Záležitosti, týkající se správy chovatelského infa byly odloženy k projednání na příští
výborovou schůzi nebo přímo k projednání VČS.
Usnesení VS/009/16/12/12:
„VS odkládá projednání bodu, týkajícího se správy chovatelského infa k projednání na
nejbližší nadcházející VS nebo k přímému projednání na VČS.“
Hlasování:
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato
2. Uchovnění importovaných jedinců Klubem KRaAOP, kteří byli uchovnění v roce 2012 podle
bonitačního řádu, který byl přijat ČS dne 9. 4. 2012 – předseda i další členové výboru
dlouhodobě opakovaně, prostřednictvím elektronické pošty na emailové adrese HPCH žádali
o předložení seznamu importovaných jedinců a záznamů (dle jakých pravidel a s jakým
výsledkem byli tito jedinci Klubem uznáni chovnými), týkajících se jejich uchovnění v našem
Klubu v roce 2012.
Výbor konstatuje, že přes mnohé, prokazatelně doručené emailové žádosti, nebyly ke dni
konání výborové schůze žádné z těchto záznamů předloženy.
Z tohoto důvodu nebylo možné na klubovém webu aktualizovat seznamy uchovněných
importovaných jedinců, v důsledku čehož jsou tyto zveřejněné seznamy neúplné. Dále v
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důsledku toho nebylo předsedkyni klubu umožněno zkontrolovat, zda uchovňování
importovaných jedinců probíhalo v souladu s bonitačním řádem, přijatým klubem dne 9. 4.
2012.
S ohledem na omluvenou nepřítomnost HPCH nebylo možné zjistit důvod nedodání a tedy
přítomní členové výboru schválili v této věci usnesení:
Usnesení VS/010/16/12/12:
Výbor opakovaně důrazně vyzývá HPCH, aby předložil nejpozději do 31. 1. 2013 kopie
požadovaných materiálů, a to prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu
předsedkyně Klubu, případně doporučenou poštou na adresu jejího bydliště.
Konkrétně se jedná o:
1. Seznam všech importovaných jedinců v majetku členů Klubu, kteří byli v roce 2012
Klubem uchovněni
2. Dokumenty, jež prokazují splnění všech nutných podmínek k potvrzení chovnosti
naším Klubem
Výbor klubu ukládá předsedkyni klubu ze zaslaných materiálů zabezpečit bezodkladně
aktualizaci klubového webu a splnit povinnosti vyplývající ze schválených Stanov klubu, tj.
ukládá předsedkyni provést kontrolu činnosti HPCH a s jejím výsledkem bezodkladně
písemně, elektronickou formou seznámit členy výboru klubu a následně výroční členskou
schůzi.“
Hlasování:
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato
3. Vystavené Krycí listy v roce 2012.
Předseda i další členové výboru dlouhodobě opakovaně, prostřednictvím elektronické pošty
na emailové adrese HPCH žádali o předložení seznamu Klubem vydaných krycích listů v roce
2012, a to v rozsahu uvedení:
- čísla vydaného KL,
- jména feny pro kterou byl KL vystaven
- datum vystavení KL
Výbor konstatuje, že přes mnohé, prokazatelně doručené emailové žádosti, nebyl ke dni
konání výborové schůze žádný seznam předán.
Z tohoto důvodu nemohl být tento seznam zveřejněn ani na klubovém webu, tak jak bylo
většinou členů výboru předem dohodnuto.
Rovněž v důsledku toho nebylo možné ze strany předsedkyně klubu zkontrolovat, zda byly
všechny krycí listy vydané v roce 2012 vystaveny řádně a v souladu se zápisním řádem
Klubu.
S ohledem na omluvenou nepřítomnost HPCH nebylo možné ani na místě konání VS zjistit
důvod, proč HPCH nechce s vydanými KL seznámit alespoň členy výboru a tedy přítomní
členové výboru schválili v této věci usnesení:
Usnesení VS/011/16/12/12:
„Výbor opakovaně důrazně vyzývá HPCH, aby předložil nejpozději do 31. 1. 2013
požadovaný seznam krycích listů vydaných v roce 2012, a to prostřednictvím elektronické
pošty na emailovou adresu předsedkyně Klubu, případně doporučenou poštou na adresu
jejího bydliště v rozsahu:
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1. čísla vydaného KL,
2. jména feny, pro kterou byl KL vystaven
3. datum vystavení KL
Výbor klubu ukládá předsedkyni klubu ze zaslaných materiálů zabezpečit bezodkladně
aktualizaci klubového webu a splnit povinnosti vyplývající ze schválených Stanov klubu, tj.
ukládá předsedkyni provést kontrolu činnosti HPCH a s jejím výsledkem bezodkladně
písemně, elektronickou formou seznámit členy výboru klubu a následně výroční členskou
schůzi.“
Hlasování:
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato
4. Vyúčtování klubových srazů
Organizátoři klubových setkání v Čechách a na Moravě byli předsedkyní klubu vyzváni, aby
předložili zprávu a finanční vyúčtování z konaných setkání v roce 2012.
Organizátorka většiny klubových setkání na Moravě, Ester Románková, informovala VS o
všech proběhlých akcích od počátku roku 2012. Zhodnotila jednotlivá moravská setkání po
organizační, finanční a kvalitativní stránce, včetně počtu přihlášených jedinců, kteří se aktivně
klubových moravských setkání v roce 2012 účastnili. Rovněž informovala o počtu majitelů
jedinců, členů i nečlenů Klubu, kteří na klubová setkání na Moravě během roku přijeli. Zpráva
bude předložena VČS.
Organizátor setkání v Čechách i přes několikeré urgence podrobnější informace ani vyúčtování,
týkající se jím pořádaných klubových setkání předsedkyni Klubu nedodal. Vzhledem k jeho
omluvené nepřítomnosti, stejně jako k omluvené nepřítomnosti pokladníka klubu Ivo
Masopusta, nebylo možné klubové akce v Čechách zhodnotit.
Usnesení VS/012/16/12/12:
„VS odkládá projednání části bodu 8.4, týkajícího se informací a vyúčtování klubových srazů
v Čechách k projednání na nejbližší nadcházející VS nebo k přímému projednání na VČS.“
Hlasování:
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato

Ad. 9) Návrhy pro ČS na změnu poplatků
Vzhledem k finančním výsledkům některých akcí, u kterých bylo provedeno řádné vyúčtování,
se přítomní členové výboru dohodli, že VČS předloží návrhy na změny klubových poplatků, a
doporučí jejich schválení. Členové výboru návrhy společně vypracují tak, aby byly návrhy
nových poplatků uvedené již v programu výroční členské schůze.

Usnesení VS/013/16/12/12:
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„VS ukládá členům výboru klubu vypracovat návrhy nových klubových poplatků tak, aby byly
tyto konkrétní návrhy nových poplatků uvedené již v programu výroční členské schůze.“
Hlasování:
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato

Ad. 10) Rekapitulace usnesení
Usnesení č. VS/001/16/12/12:
„VS schvaluje zapisovatele Soňu Vágnerovou.“
Usnesení VS/002/16/12/12:
„VS konstatuje, že všechna usnesení VS, konané v Uničově dne 16. 6. 2012, byla splněna.“
Usnesení VS/003/16/12/12:
„VS schvaluje datum a místo pro konání VČS v roce 2013 na 9. 3. 2013 v Brně.“
Usnesení VS/004/16/12/12:
„VS schvaluje dohodnuté datum a místo konání jarní klubové bonitace. Jarní bonitace Klubu
se bude konat v Mělníku dne 6. 4. 201. Rozhodčí exteriéru – Karel Hořák.“
Usnesení VS/005/16/12/12:
„VS souhlasí s vypracováním návrhů na změny bonitačního i chovatelského řádu Klubu tak,
aby byly v souladu s návrhem nového znění Zápisního řádu ČMKU v termínu nejpozději do 15.
února 2013.“
Usnesení VS/006/16/12/12:
„VS bere na vědomí informaci předsedkyně výboru ohledně uzavření dohod o jednotných
chovatelských podmínkách.“
Usnesení VS/007/16/12/12:
„VS souhlasí se sesouladěním zápisního a bonitační řádu Klubu se směrnicí FCI ze dne 16. 5.
2006. Termín zpracování návrhů pro předložení ke schválení VČS - 15. únor 2013.“
Usnesení VS/008/16/12/12:
„VS považuje neoficiální stížnost na způsob schválení podmínek pro udělení titulů KGCH
exteriéru i KGCH práce za neopodstatněnou. VS schvaluje elektronickou poštu jako
prostředek ke komunikaci členů výboru a zároveň schvaluje tuto formu komunikace využít i
pro účely hlasování.“
Usnesení VS/009/16/12/12:
„VS odkládá projednání bodu, týkajícího se správy chovatelského infa k projednání na nejbližší
nadcházející VS nebo k přímému projednání na VČS.“
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Usnesení VS/010/16/12/12:
„Výbor opakovaně důrazně vyzývá HPCH, aby předložil nejpozději do 31. 1. 2013 kopie
požadovaných materiálů, a to prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu předsedkyně
Klubu, případně doporučenou poštou na adresu jejího bydliště.
Konkrétně se jedná o:
1. Seznam všech importovaných jedinců v majetku členů Klubu, kteří byli v roce 2012
Klubem uchovněni
2. Dokumenty, jež prokazují splnění všech nutných podmínek k potvrzení chovnosti
naším Klubem
Výbor klubu ukládá předsedkyni klubu ze zaslaných materiálů zabezpečit bezodkladně aktualizaci
klubového webu a splnit povinnosti vyplývající ze schválených Stanov klubu, tj. ukládá
předsedkyni provést kontrolu činnosti HPCH a s jejím výsledkem bezodkladně písemně,
elektronickou formou seznámit členy výboru klubu a následně výroční členskou schůzi.“
Usnesení VS/011/16/12/12:
„Výbor opakovaně důrazně vyzývá HPCH, aby předložil nejpozději do 31. 1. 2013 požadovaný
seznam krycích listů vydaných v roce 2012, a to prostřednictvím elektronické pošty na emailovou
adresu předsedkyně Klubu, případně doporučenou poštou na adresu jejího bydliště v rozsahu:
1. čísla vydaného KL,
2. jména feny, pro kterou byl KL vystaven
3. datum vystavení KL
Výbor klubu ukládá předsedkyni klubu ze zaslaných materiálů zabezpečit bezodkladně aktualizaci
klubového webu a splnit povinnosti vyplývající ze schválených Stanov klubu, tj. ukládá
předsedkyni provést kontrolu činnosti HPCH a s jejím výsledkem bezodkladně písemně,
elektronickou formou seznámit členy výboru klubu a následně výroční členskou schůzi.“
Usnesení VS/012/16/12/12:
„VS odkládá projednání části bodu 8.4, týkajícího se informací a vyúčtování klubových srazů v
Čechách k projednání na nejbližší nadcházející VS nebo k přímému projednání na VČS.“
Usnesení VS/013/16/12/12:
„VS ukládá členům výboru klubu vypracovat návrhy nových klubových poplatků tak, aby byly
tyto konkrétní návrhy nových poplatků uvedené již v programu výroční členské schůze.“
Zapsala: Soňa Vágnerová

Příloha: Prezenční listina
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