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VVýýbboorroovváá  sscchhůůzzee  kklluubbuu  KKRRaaAAOOPP  

 

 

Datum konání: 9. 2. 2013 

Hodina a místo konání: od 11,00 hod., Veselá 24, Brno  

 

 

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 

 

Hosté: 

Ing. Dagmar Novosadová – náhradní člen výboru 

 

Omluveni: 

Milan Brízgala – člen výboru 

 

Nepřítomni: 

Mgr. Denisa Adamová – členka výboru 

Eva Červená - HPCH 

Ivo Masopust - pokladník 

 

Za revizní komisi přítomni: 

Jana Gabrielová 

 

Za revizní komisi nepřítomni: 

Petr Rajský – předseda 

Eva Kubínová  

 

Program: 

 

1) Zahájení 

2) Kontrola plnění usnesení z minulé schůze výboru 

3) Zpráva předsedkyně KRaAOP za uplynulé funkční období 

4) Zpráva hlavního poradce chovu za uplynulé funkční období 

5) Zpráva pokladníka klubu 

6) Zpráva revizní komise klubu 

7) Návrh rozpočtu klubu na rok 2013 

8) Klubové výstavy, speciální výstavy, srazy a bonitace na rok 2013 

9) Finanční zhodnocení všech akcí klubu za období 2011 a 2012 

10) Kontrola zápisů z uplynulých členských schůzí a návrhy na revokace usnesení 

11) Návrhy na změny zápisního řádu a bonitačního řádu 
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12) Návrhy na úpravu stanov - úprava pravomocí a náplně činnosti členů výboru a poradců chovu 

jednotlivých plemen, zastřešených KRaAOP 

13) Návrhy na změnu vedení a obsahu chovatelského infa 

14) Přehled pohledávek a závazků KRaAOP 

15) Inventura majetku KRaAOP 

16) Revize agendy HPCH za období 2011 a 2012 

17) Projednání stížnosti na HPCH 

18) Projednání postupu HPCH ve věci doposud navrhovaného věku RTG DKK 

19) Návrhy na úpravy a zpřesnění pravidel klubových pracovních soutěží 

20) Zhodnocení činnosti jednotlivých členů výboru klubu za uplynulé funkční období 

21) Nominace do orgánů KRaAOP, volených členskou schůzí – výbor klubu, revizní komise klubu 

22) Příprava členské schůze 

23) Různé 

24) Závěr a rekapitulace usnesení 

 

 

 

Ad. 1) Zahájení 
 

Předsedkyně KRaAOP  v 11:00 hod. zahájila řádnou schůzi výboru KRaAOP. Konstatovala, že dle 

prezenční listiny je přítomno 5 z 9ti členů výboru a schůze je usnášeníschopná. Členové výboru poté 

předsedkyni na její dotaz potvrdili, že také obdrželi elektronickou poštou oznámení neúčasti 

na dnešní výborové schůzi Mgr. Denisy Adamové – členky výboru KRaAOP zaslanou i jménem p. 

Evy Červené – hlavního poradce chovu KRaAOP (dále případně jen HPCH) a p. Ivo Masopusta – 

pokladníka KRaAOP (dále případně jen pokladník) (viz. příloha č. 1). 

Jako zapisovatel byla dle Stanov klubu navržena Soňa Vágnerová, ověřovatelem zápisu navržena 

Mgr. Natálie Bezvodová. 

 

Usnesení č. VS/001/9/2/13: 

„VS schvaluje zapisovatele Soňu Vágnerovou a ověřovatele zápisu Mgr. Natálii Bezvodovou.“ 

Hlasování: 

        Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 

 

 

Ad. 2) Kontrola usnesení z výborové schůze ze dne 16. 12. 2012 v Hustopečích nad 

Bečvou 
 

Usnesení č. VS/001/16/12/12 

Usnesení č. VS/002/16/12/12 

Usnesení č. VS/003/16/12/12 

Usnesení č. VS/006/16/12/12 

Usnesení č. VS/008/16/12/12 

Úkoly splněny. 

 

Usnesení č. VS/004/16/12/12 

Usnesení č. VS/005/16/12/12 

Usnesení č. VS/007/16/12/12 
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Usnesení č. VS/009/16/12/12 

Usnesení č. VS/010/16/12/12 

Usnesení č. VS/011/16/12/12 

Usnesení č. VS/012/16/12/12 

Usnesení č. VS/013/16/12/12 

Úkoly trvají. 

 

Usnesení č. VS/002/9/2/13: 

„VS konstatuje průběžné plnění usnesení VS, konané v Hustopečích nad Bečvou dne 16. 12. 2012 

dle shora uvedeného stavu.“ 

Hlasování: 

        Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 

 

 

Ad. 3) Zpráva předsedkyně KRaAOP za uplynulé funkční období 
  

Předsedkyně klubu seznámila přítomné členy výboru s obsahem Zprávy předsedkyně KRaAOP za 

uplynulé funkční období, která je připravena v tomto znění k předložení a ke schválení na 

nadcházející výroční členské schůzi 9. 3. 2013 v Brně.   

 

Usnesení VS/003/9/2/13: 

„VS bere na vědomí Zprávu předsedkyně KRaAOP za uplynulé funkční období a doporučuje 

výroční členské schůzi Zprávu předsedkyně ke schválení.“ 

        Hlasování: 

        Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 

 

 

 

Ad. 4) Zpráva hlavního poradce chovu za uplynulé funkční období 
 

Vzhledem k nepřítomnosti hlavní poradkyně chovu nebyla Zpráva hlavního poradce chovu za 

uplynulé funkční období výborové schůzi přednesena, neboť nebyla ani jiným vhodným způsobem 

doručena tak, aby mohla být přednesena alespoň v zastoupení.   

 

Usnesení VS/004/9/2/12: 

„VS konstatuje že HPCH nebyla přítomna na výborové schůzi a Zpráva hlavního poradce chovu 

nebyla předložena, ani jiným vhodným způsobem doručena tak, aby k této mohla VS zaujmout 

stanovisko.“  
        Hlasování: 

        Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 
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Ad. 5) Zpráva pokladníka klubu 
 

Vzhledem k nepřítomnosti pokladníka nebyla Zpráva pokladníka klubu za uplynulé funkční období 

výborové schůzi přednesena, neboť nebyla ani jiným vhodným způsobem doručena tak, aby mohla 

být přednesena alespoň v zastoupení.  

 

Usnesení VS/005/9/2/13: 

„VS konstatuje, že pokladník nebyl přítomen na výborové schůzi a Zpráva pokladníka klubu 

nebyla předložena, ani jiným vhodným způsobem doručena tak, aby k této mohla VS zaujmout 

stanovisko. 

VS vyzývá p. Ivo Masopusta k předložení a přednesení Zprávy pokladníka klubu na členské schůzi 

9. 3. 2013.“ 
   Hlasování: 

        Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 
 

Ad. 6) Zpráva kontrolní komise klubu 

 
Předseda kontrolní komise klubu nebyl přítomen na výborové schůzi, Zpráva kontrolní komise 

nebyla VS přednesena, neboť nebyla ani jiným vhodným způsobem doručena tak, aby mohla být 

přednesena alespoň v zastoupení. VS vyzývá předsedu KK, aby výroční členské schůzi předložil 

Zprávu kontrolní komise Klubu za rok 2012 a zároveň aby stejně tak členské schůzi předložil Zápisy 

z jednání KK, které proběhly v roce 2012. 

 

Usnesení VS/006/9/2/13: 

„VS konstatuje, že předseda revizní komise nebyl přítomen na výborové schůzi a Zpráva kontrolní 

komise klubu nebyla předložena, ani jiným vhodným způsobem doručena tak, aby k této mohla VS 

zaujmout stanovisko.“ 

VS vyzývá předsedu kontrolní komise klubu k předložení a přednesení Zprávy kontrolní komise 

klubu na členské schůzi 9. 3. 2013." 
Hlasování: 

        Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 

 

 

Ad. 7) Návrh rozpočtu klubu na rok 2013 

 
Vzhledem k nepřítomnosti pokladníka nebyl Návrh rozpočtu klubu na rok 2013 výborové schůzi 

přednesen, neboť nebyl ani jiným vhodným způsobem doručen tak, aby mohl být přednesen alespoň 

v zastoupení.  

VS vyzývá p. Ivo Masopusta, aby výroční členské schůzi, která se bude konat dne 9. 3. 2013 v Brně 

předložil Návrh rozpočtu klubu na rok 2013. 

 

Usnesení VS/007/9/2/13: 

„VS konstatuje, že pokladník klubu nebyl na výborové schůzi přítomen a návrh rozpočtu klubu na 

rok 2013 nebyl předložen ani jiným vhodným způsobem VS doručen. VS vyzývá p. Ivo Masopusta, 
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aby výroční členské schůzi v Brně, dne 9. 3. 2013 předložil Návrh rozpočtu klubu na kalendářní 

rok 2013.“ 

Hlasování: 

        Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 
 

 

Ad. 8) Klubové výstavy, speciální výstavy, srazy a bonitace na rok 2013 

 
Předsedkyně klubu předložila Zprávu o plánovaných akcích na rok 2013. VS Zprávu předsedkyně 

vzala na vědomí a doporučila předložit výroční členské schůzi ke schválení. 

  
Usnesení VS/008/9/2/13: 

„VS bere na vědomí a doporučuje členské schůzi ke schválení Zprávu předsedkyně o plánovaných 

akcích klubu na rok 2013.“ 

Hlasování: 

        Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 

 

 

Ad. 9) Finanční zhodnocení všech akcí klubu za období 2011 a 2012 
 

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, p. 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 o sdělení podrobnějších informací ani 

vyúčtování, týkající se jím pořádaných klubových setkání předsedkyni nedodal. Vzhledem k jeho 

nepřítomnosti, stejně jako k nepřítomnosti pokladníka klubu p. Ivo Masopusta, nebylo možné 

klubové akce v Čechách zhodnotit. 

Předsedkyně předložila VS podrobně zpracovanou finanční zprávu o proběhlých akcích, které klub 

uspořádal v roce 2012.  

Jednalo se o: 

 předvedení za účelem uchovnění , které se uskutečnilo dne 9. 4. 2012 v Žižicích 

 speciální výstavu pořádanou dne 9. 6. 2012 v Rokycanech  

 samostatnou klubovou výstavu se zadáváním titulu Klubový vítěz, která proběhla dne 9. 9. 

2012 ve Zbraslavi u Brna,  

 celostátní soutěže v handlingu, které se konaly dne 9. 9. 2012 ve Zbraslavi u Brna 

 celostátní pracovní soutěže, které proběhly dne 9. 9. 2012 ve Zbraslavi u Brna 

 

Vyhodnocení všech klubových akcí, které se uskutečnily v roce 2011, nebyly na VS předneseny z 

důvodu nepřítomnosti odpovědné osoby. Materiály nebyly předány ani jiným vhodným způsobem, 

tudíž nemohly být ani předneseny v zastoupení. VS konstatuje, že za zhodnocení každé jednotlivé 
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akce klubu je zodpovědný především organizátor – pověřený člen výboru, což jednoznačně vyplývá 

ze Stanov klubu, řádně schválených členskou schůzí dne 6. 3. 2011, konkrétně:  

Výbor zejména: u) zřizuje pro potřeby své činnosti pracovní komise a týmy, jejichž členem musí být 

nejméně jeden člen výboru 

VS dále konstatuje, že za veškerou činnost členů výboru je zodpovědný předseda Klubu, tedy pokud 

organizátor proběhlých klubových akcí z roku 2011 nepředložil, ani jiným vhodným způsobem 

nedodal jejich zhodnocení, je za zhodnocení zodpovědný předseda klubu, který byl v této funkci 

v roce 2011. 

VS tedy vyzývá organizátory zodpovědné za všechny proběhlé klubové akce v roce 2011 a člena 

výboru, který byl ve funkci předsedy Klubu v roce 2011, aby zhodnocení všech klubových akcí, které 

proběhly v roce 2011, předložili výroční členské schůzi ke schválení. 

 

Usnesení VS/009/9/2/13: 

„VS bere na vědomí a doporučuje ke schválení výroční členské schůzi Zprávu a vyúčtování 

moravských srazů za období od 6/2011 do 12/2011 a za rok 2012 předloženou organizátorkou 

moravských klubových sraz a Zhodnocení všech klubových akcí za rok 2012, předložené 

předsedkyní klubu. 

VS současně vyzývá členy výboru, kteří byli pověřeni organizováním klubových akcí v roce 2011 a 

členku výboru, která byla v roce 2011 ve funkci předsedkyně klubu, aby předložili výroční členské 

schůzi ke schválení zhodnocení všech akcí, které klub v roce 2011 zorganizoval." 

Hlasování: 

        Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 

 

 

Ad. 10) Kontrola zápisů z uplynulých členských schůzí a návrhy na revokace 

usnesení 

 
1). Ze zápisu z výroční členské schůze KRaAOP v Brně, dne 6. 3. 2011, zveřejněné na klubovém 

webu: „Zápis z výroční členské schůze KRaAOP v Brně, dne 6. 3. 2011": 

Předseda: Mgr. Denisa Adamová 

Zápis provedla: Mgr. Denisa Adamová 

 

E. Červená navrhla nové možnosti uchovnění pro všechna plemena, a to: 

 Stávající možnost uchovnění 

 Posouzení exteriéru psa na akci "předvedení za účelem uchovnění" je možno nahradit 

posudkem z CAC výstavy, se známkou min. VD (pes/fena by se ale stále účasnil/a měření, 

předvedení zubů a zkoušky povahy). Možnost posoudit exteriér psa přímo při "předvedení za 

účelem uchovnění" zůstává zachována. 

 Celé předvedení za účelem uchovnění nahradit 3 posudky z min. 2 CAC výstav a se známkou 

min. VD 

Členská základna rozhodla o uchovňování druhým způsobem (29 hlasovalo pro a 1 se zdržel 

hlasování), a to: posouzení exteriéru psa přímo na akci "předvedení za účelem uchovnění" je 

možno nahradit posudkem z CAC výstavy, minimálně se známkou VD (pes/fena by se ale stále 

účasnil/a měření, předvedení zubů a zkoušky povahy). Možnost posoudit exteriér psa přímo při 

"předvedení za účelem uchovnění" zůstává zachována“. 
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Po této členské schůzi již žádná další členská schůze podmínky uchovnění KRaAOP neupravovala, 

byly upraveny pouze podmínky uchovnění pro importované jedince členskou schůzí v Žižižcích dne 

9. 4. 2012. Přesto je na klubovém webu informace ohledně postupu uchovnění v rozporu s výše 

uvedeným usnesením ČS ze dne 6. 3. 2011, viz. níže. Vzhledem k nepřítomnosti p. Adamové – 

bývalé předsedkyně klubu a zároveň zhotovitelky zápisu z členské schůze s datem 6. 3. 2011 na 

jednání VS a k nepřítomnosti hlavní poradkyně chovu nemohly být shora uvedené skutečnosti jimi 

vysvětleny. 

 

Skutečný stav postupu při uchovňování dle klubového webu: 

A. „K uchovnění musí pes splňovat tyto podmínky: 

1. Minimálně věk 15 měsíců, ale jeho chovnost je platná od 18 měsíců.  

2. Úspěšně absolvovat „předvedení za účelem uchovnění“. Na něm ukázat chrup podle 

pokynů komise. U chrupu se hodnotí aktuální stav v době konání předvedení (tj. co je 

viděno v tlamě), při chybění zubu nad rámec standardu musí chovatel prokazatelně 

doložit dřívější existenci zubu nebo výsledek svodu mladých, s potvrzeným záznamem 

o počtu zubů. Ovladatelnost psa musí být na takové úrovni, aby bylo možno posoudit 

chrup psa (u samců rovněž varlata) a provést celkové měření jedince. U importů platí 

výjimka z „předvedení“ dle bodu E. tohoto bonitačního řádu.  

3. 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. Vyhodnocení musí být 

max. do hodnoty „3“ (i jednostranně).  

4. Musí podstoupit povahový test.“ 

Usnesení VS/010/9/2/13: 

„VS doporučuje výroční členské schůzi revokovat usnesení členské schůze ze dne 6. 3. 2011 a 

upravit podmínky uchovňování pod klubem KRaAOP tak, aby byla odstraněna stávající zmatečnost 

a rozpor mezi skutečným stavem věci a usnesením členské schůze, zveřejněným na webu KRaAOP 

Zápisem z členské schůze ze dne 6. 3. 2011 zpracovaným bývalou předsedkyní KRaAOP.“ 

Hlasování: 

        Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 

 

2). Ze zápisu v Klubovém zpravodaji 1/2007: „Bonusy" Novinka 

Výbor Klubu se na poslední výborové schůzi rozhodl motivovat členy klubu k získávání nových členů 

zavedením tzv. „bonusů“. Princip je velmi jednoduchý, stávající člen dostane za každého nového 

zaplativšího člena slevu (bonus) ve výši 100,- Kč z členského příspěvku na následující rok. Tj. pokud 

získá např. 6 nových členů, tak v následujícím roce nemusí platit žádný členský příspěvek. Za tímto 

účelem přibyla na přihlášce do klubu kolonka „od koho jsme se dozvěděl/a o členství v klubu“, která 

slouží pro evidenci bonusů. Žádné dodatečné uplatňování bonusů není možné, tj. prokazatelně 

evidované budou pouze takto řádně vyplněné přihlášky. Bonus je možno čerpat pouze v 

bezprostředně následujícím roce!!! Žádné další „převody“ bonusů nejsou možné. Maximální výše 

bonusu je rovna výši členského příspěvku na daný rok, tj. nelze tvořit „záporný členský příspěvek“!!! 

Pevně věříme, že tato sympatická novinka bude přijata veskrze kladně. Stav aktuálního bonusu je 

možno ověřit u jednatele či předsedy klubu. Výše bonusů bude každoročně zveřejněna v posledním 

čísle zpravodaje.“ 
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VS konstatuje, že žádným následným usnesením výboru ani žádným následným usnesením členské 

schůze nebyl nikdy tento „bonus“ pro členy klubu zrušen, je tedy stále platný pro všechny členy 

klubu a bude zveřejněn na klubovém webu v sekci „ Starší, ale stále platné novinky“ a opětovně bude 

do přihlášky do klubu přidána kolonka „od koho jsem se dozvěděl/a o členství v klubu“.  

VS pověřuje předsedkyni, aby neprodleně zajistila.  

 
Usnesení VS/011/9/2/13: 

„VS pověřuje předsedkyni zajistit zveřejnění „bonusů“ pro členy Klubu a upravit Přihlášku do 

klubu.“ 

Hlasování: 

        Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 

 

 

Ad. 11) Návrhy na změny chovatelského řádu a bonitačního řádu  

 
Členové výboru na návrzích na změnu chovatelského a bonitačního řádu klubu pracují. Termín dle 

Usnesení VS/007/16/12/12 bude dodržen a návrh bude předložen výroční členské schůzi ke schválení. 

Návrhy na změny chovatelského a bonitačního řádu budou zveřejněny společně s pozvánkou na 

výroční členskou schůzi. 

 

Usnesení VS/012/9/2/13: 

„VS bere na vědomí zpracovávání návrhů na změny chovatelského a bonitačního řádu a schvaluje 

jejich zveřejnění spolu s pozvánkou na výroční členskou schůzi v Brně dne 9. 3. 2013.“ 

Hlasování: 

        Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 

 

 

Ad. 12) Návrhy na úpravu stanov - úprava pravomocí a náplně činnosti členů 

výboru a poradců chovu jednotlivých plemen, zastřešených KRaAOP  

 
Na návrzích na úpravu Stanov klubu se průběžně pracuje, úpravy budou řádně dokončeny a předloženy 

členům klubu. Návrhy na změny Stanov KRaAOP budou zveřejněny společně s pozvánkou na 

výroční členskou schůzi. 

 
Usnesení VS/013/9/2/13: 

„VS bere na vědomí zpracovávání návrhů na změny Stanov a schvaluje jejich zveřejnění spolu 

s pozvánkou na výroční členskou schůzi v Brně dne 9. 3. 2013.“ 

Hlasování: 

        Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 

 

Ad. 13) Návrhy na změnu vedení a obsahu chovatelského infa 

 
Návrhy na změnu vedení a obsahu chovatelského infa připraví poradci chovů pro jednotlivá plemena 

a zveřejní svoje předběžné návrhy na výroční členské schůzi dne 9. 3. 2013 v Brně. 
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Usnesení VS/014/9/2/13: 

„VS bere na vědomí přípravu návrhů na změnu vedení a obsahu chovatelského infa a schvaluje 

jejich předložení k projednání na výroční členské schůzi dne 9. 3. 2013 v Brně.“  

Hlasování: 

        Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 

 

Ad. 14) Přehled pohledávek a závazků KRaAOP 
 

Z dostupných účetních materiálů za rok 2011 se výbor klubu pokusil o finanční zhodnocení 

klubových akcí (např. bonitace, výstavy), které v aktuálním roce proběhly. Důvodem bylo nedodání 

finančního zhodnocení akcí pokladníkem p. Masopustem. Porovnáním účastníků klubových bonitací, 

svodů a výstav s dostupnými účetními materiály z roku 2011 byly zjištěny, mimo jiné, následující 

skutečnosti:  

 

1) Dne 10. 9. 2011 se konala Klubová výstava ve Zbraslavi. Dle katalogu byla na výstavu 

přihlášena, i se dle výstavního posudku výstavy zúčastnila, fena Zidzil Lištička. Úhrada výstavního 

poplatku nebyla dle dostupných materiálů, na bankovních účtech klubu (171508896/0300, 

6249900001/5500) nalezena, stejně tak nebyl nalezen příjmový pokladní doklad v klubové pokladně. 

Z této skutečnosti je nutno konstatovat, že klub v důsledku toho eviduje pohledávku vůči majiteli 

feny Zidzil Lištička, výše pohledávky bude zveřejněna na členské schůzi. 

 

2) Dne 10. 9. 2011 se konal 5. ročník celostátního pracovního přeboru ve Zbraslavi, kterého se 

mimo jiné zúčastnili i dále uvedení psi v majetku majitelů, kteří byli povinni uhradit účastnické 

poplatky: Erinie Baintha Brakk, Donchuán Lištička, Nicole Lištička, Charzo z Azgiru, Winner 

Lištička, Zidzil Lištička, Baška Tengzi Chau, Jirgin Barsuk, Cnori z Darganova dvora 

Úhrady účastnických poplatků nebyly, dle dostupných materiálů, na bankovních účtech klubu 

(171508896/0300, 6249900001/5500) nalezeny, stejně tak nebyly nalezeny příjmové pokladní 

doklady v klubové pokladně. Výbor klubu následně kontaktoval majitele jedinců Cnoriho z 

Darganova dvora, Bašky Tengzi Chau a Jirgina Barsuka s žádostí o doložení úhrady účastnického 

poplatku, přičemž ti výboru klubu místopřísežně potvrdili, že účastnický poplatek hradili v den 

konání přeboru v hotovosti, ve výstavní kanceláři. Je pravděpodobné, že i ostatní majitelé výše 

uvedených jedinců účastnické poplatky uhradili ve výstavní kanceláři, neboť jinak by do soutěží 

nebyli připuštěni.  

Následně byl výborem klubu opětovně učiněn pokus o dohledání příjmových pokladních dokladů, 

které byly vydané v den konání pracovních přeborů, v dostupných materiálech roku 2011 opětovně 

nebyly nalezeny. Z těchto skutečností nelze jinak, než konstatovat, že tímto klub eviduje pohledávku 

vůči osobě, která ve výstavní kanceláři účastnické poplatky inkasovala. Vzhledem k tomu, že se 

nepodařilo tuto osobu konkretizovat, je nutné konstatovat, že klub v této souvislosti eviduje 

pohledávku vůči ředitelce výstavy a celostátních pracovních přeborů. 

Výše pohledávky bude zveřejněna na výroční členské schůzi, podkladem a současně přílohou bude 

Katalog Zbraslav u Brna, 10. 9. – 11. 9. 2011 

 

3) Dne 11. 9. 2011 se konala Speciální výstava ve Zbraslavi. Dle katalogu byla na výstavu 

přihlášena, fena Zidzil Lištička. Úhrada výstavního poplatku nebyla dle dostupných materiálů, na 

bankovních účtech klubu (171508896/0300, 6249900001/5500) nalezena, stejně tak nebyl nalezen 

příjmový pokladní doklad v klubové pokladně. Z této skutečnosti je nutno konstatovat, že klub v 
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důsledku toho eviduje pohledávku za neuhrazený výstavní poplatek u majitele feny Zidzil Lištička, 

která se speciální výstavy zúčastnila. Výše pohledávky bude zveřejněna na výroční členské schůzi. 

 

4) Dne 28. 9. 2011 se konala bonitace v Žižicích, které se zúčastnila a současně byla uchovněna 

fena JRO Etot Babettte Moravia Tauri. Úhrada bonitačního poplatku nebyla, dle dostupných 

materiálů, na bankovních účtech klubu (171508896/0300, 6249900001/5500) nalezena, stejně tak 

nebyl nalezen příjmový pokladní doklad v klubové pokladně. Z tohoto důvodu byla majitelka feny 

oslovena s žádostí o prokázání úhrady bonitačního poplatku. Ta následně předložila kopii pokladního 

dokladu, který stvrzuje, že poplatek za uchovnění spolu s úhradou zápisního a členského poplatku na 

rok 2011 od ní v den konání bonitace v hotovosti převzala HPCH. Následně byl výborem klubu 

opětovně učiněn pokus o dohledání tohoto příjmového pokladního dokladu v dostupných materiálech 

roku 2011 a opětovně nebyl nalezen. Z těchto skutečností nelze jinak, než konstatovat, že tímto klub 

eviduje pohledávku, jejíž výše bude zveřejněna na výroční členské schůzi současně s předložením 

kopie vystaveného příjmového dokladu. 

Této bonitace se zúčastnily a byly uchovněny rovněž feny KAO Furi Nufira, Giurza Echinus a 

Listicka Armaghedon. Úhrady poplatků za uchovnění nebyly, dle dostupných materiálů, na 

bankovních účtech klubu (171508896/0300, 6249900001/5500) nalezeny, stejně tak nebyly nalezeny 

příjmové pokladní doklady v klubové pokladně. Na základě této skutečnosti nelze jinak, než 

konstatovat, že v důsledku toho klub eviduje pohledávku vůči majitelce těchto fen, výše pohledávky 

bude předložena výroční členské schůzi.  

Vzhledem k tomu, že podmínkou účasti na „předvedení za účelem uchovnění“ jehož důsledkem je 

uznaná či neuznaná chovnost předvedeného jedince, je úhrada poplatku na účet klubu, popř. úhrada 

zvýšeného poplatku na místě konání před zahájením akce, je na zvážení členské schůze, zda uzná 

chovnost jedinců, jejichž majitel řádně poplatek k dnešnímu dni neuhradil a tím nesplnil klubem 

stanovené podmínky účasti na předvedení za účelem uchovnění. 

 

V souvislosti s tím, že k dnešnímu dni nejsou výboru klubu dostupné účetní materiály týkající se roku 

2012 (z důvodu zpracování roční účetní závěrky a z toho vyplývající potřeby dispozice dokladů 

účetní, která tuto závěrku zpracovává, a současně nepředložení žádných, předsedkyní klubu 

vyžádaných materiálů od pokladníka klubu), nebylo prozatím možné vyčíslit případné pohledávky za 

rok 2012. 

 

5). Hrubé porušení povinností pokladníka klubu 

VS na základě výše uvedených skutečností konstatuje, že vzhledem k tomu, že pokladník Klubu o 

zjištěných nedoplatcích uvedených v bodech 1 až 4) členy výboru neinformoval, porušil hrubým 

způsobem povinnosti, které mu při výkonu funkce pokladníka jednoznačně ze Stanov vyplývají, 

konkrétně: 

„Pokladník vede finanční evidenci Klubu a zodpovídá za řádné hospodaření s finančními prostředky 

a ostatním majetkem Klubu, o hospodaření Klubu informuje členskou schůzi předložením roční 

zprávy o hospodaření Klubu, zpracovává návrh rozpočtu Klubu pro kalendářní rok, kontroluje 

finanční pohyby Klubu, v případě zjištění nedostatků, či pochybení členů Klubu je povinen ihned 

informovat výbor a kontrolní komisi Klubu písemně s uvedením negativních zjištění, vyhodnocuje 

každou akci Klubu z hlediska pohybů finančních prostředků, kontroluje správnost a pravost dokladů 

ke každé akci Klubu, zajišťuje doplnění všech chybějících dokladů ke každé akci Klubu, plní úkoly z 

přijatých usnesení výborových a členských schůzí.“ 
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6) Nehospodárné využívání finančních prostředků klubu 

VS konstatuje skutečnost, že bývalá předsedkyně klubu v souladu s § 11, odst.1 Zákona o 

občanských sdruženích 83/1990 Sb. neoznámila ministerstvu změnu stanov klubu, důsledkem čehož 

bylo, že jí nebyl v ČSOB umožněn přístup na původní účet klubu (171508896/0300) a založila u 

Raiffeisen bank účet nový (6249900001/5500), pro klub značně finančně náročný (cca 335,- 

Kč/měsíčně). Za této situace, kdy účet u ČSOB nebyl zrušen (z důvodu odepření přístupu ze strany 

ČSOB tehdejší předsedkyni, a to z důvodu uvedeného v první větě tohoto odstavce), narůstaly na 

něm dluhy, mimo jiné za upomínky k dorovnání debetního zůstatku klubu, a poplatky za vedení účtu. 

Souběžně s těmito poplatky však klub hradil i poplatky za účet vedený u Raiffeisenbank. Výborová 

schůze v důsledku toho konstatuje nehospodárné využívání a špatnou správu finančních prostředků 

klubu po celou dobu, kdy klub byl v důsledku nesplněné povinnosti tehdejší předsedkyně klubu, 

uvedené v § 11, odst.1 Zákona o občanských sdruženích 83/1990 Sb., nucen po dobu 13ti měsíců 

platit poplatky za vedení dvou klubových bankovních účtů. 

 

Usnesení VS/015/9/2/13: 

 

1. „VS bere na vědomí, že eviduje pohledávku vůči majiteli feny Zidzil Lištička, která se zúčastnila 

klubové výstavy ve Zbraslavi u Brna dne 10. 9. 2011, přičemž doklad o uhrazení výstavního 

poplatku nebyl v dostupných materiálech klubového účetnictví za rok 2011 nalezen. 

Výše pohledávky bude zveřejněna na výroční členské schůzi, výroční členské schůzi bude 

předložen Katalog Zbraslav u Brna, 10. 9. 2011 – 11. 9. 2011, ve kterém je fena zapsaná pod 

katalogovým číslem 22, k nahlédnutí bude předloženo klubové účetnictví z roku 2011. 

 

2. "VS bere na vědomí, že eviduje pohledávky vůči některým majitelům jedinců, kteří se zúčastnili 

Celostátních pracovních přeborů ve Zbraslavi u Brna dne 10. 9. 2011, přičemž doklady o uhrazení 

účastnických poplatků nebyly v dostupných materiálech klubového účetnictví za rok 2011 

nalezeny. 

Výše pohledávky bude zveřejněna na výroční členské schůzi, současně bude předložen Katalog 

Zbraslav u Brna, 10. 9. – 11. 9. 2011, ve kterém jsou jedinci zapsaní jako přihlášení do 5. ročníku 

celostátních pracovních soutěží KRaAOP, k nahlédnutí bude předloženo klubové účetnictví z roku 

2011. 

 

3. "VS bere na vědomí, že eviduje pohledávku vůči členu klubu - ředitelce výstavy, při které byl 

celostátní přebor organizován, a to za účastnické poplatky, které byly uhrazeny majiteli některých 

účastnících se jedinců celostátního pracovního přeboru 10. 9. 2011 ve Zbraslavi u Brna, a nebyly 

zaevidovány do příjmů klubu roku 2011. 

Výše pohledávky bude zveřejněna na výroční členské schůzi, současně bude předložen záznam – 

video z celostátního pracovního přeboru ze dne 10. 9. 2011 ve Zbraslavi u Brna a bude předloženo 

místopřísežné prohlášení majitelů jedinců, kteří se celostátních pracovních přeborů zúčastnili a 

uhradili účastnické poplatky na místě konání akce. Současně bude předloženo k nahlédnutí 

účetnictví z roku 2011. 

 

4. "VS bere na vědomí, že eviduje pohledávku vůči členu klubu - majiteli jedince, který se 

prokazatelně zúčastnil speciální výstavy ve Zbraslavi u Brna dne 11. 9. 2011, přičemž doklady o 

uhrazení výstavního poplatku nebyly v dostupných materiálech klubového účetnictví za rok 2011 

nalezeny. 
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Výše pohledávky bude zveřejněna na výroční členské schůzi, kde bude předložen také Katalog 

Zbraslav u Brna, 10. 9. 2011 – 11. 9. 2011, ve kterém je fena zapsaná pod katalogovým číslem 15. 

K nahlédnutí bude předloženo klubové účetnictví z roku 2011. 

 

5. "VS bere na vědomí, že eviduje pohledávku vůči členu klubu - majiteli jedinců, kteří se 

prokazatelně zúčastnili klubové akce předvedení za účelem uchovnění, přičemž doklady o uhrazení 

poplatků nebyly v dostupných materiálech klubového účetnictví za rok 2011 nalezeny. 

Výše pohledávky bude zveřejněna na výroční členské schůzi, současně budou předloženy kopie 

bonitačních karet všech uchovněných jedinců, z nichž je patrné, že všichni jedinci se předvedení za 

účelem uchovnění zúčastnili a byla jim udělena chovnost. Bude předloženo k nahlédnutí klubové 

účetnictví z roku 2011. 

 

6. "VS bere na vědomí, že eviduje pohledávku vůči členu klubu, který přijal poplatek za uchovnění 

a úhradu členského příspěvku a zápisného na kalendářní rok 2011 od nové členky klubu, přičemž 

příjem těchto finančních prostředků nebylo možné v dostupných materiálech klubového účetnictví 

za rok 2011 nalézt. 

Výše pohledávky a kopie vystaveného příjmového dokladu za řádně uhrazený členský příspěvek a 

zápisné, spolu s poplatkem za uchovnění na místě konání akce, bude předložena výroční členské 

schůzi. Současně bude předloženo k nahlédnutí účetnictví klubu z roku 2011.“ 

Hlasování: 

        Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 

Usnesení VS/016/9/2/13: 

„VS s okamžitou platností odvolává z funkce pokladníka KRaAOP p. Ivo Masopusta z důvodu 

porušování Stanov KRaAOP, konkrétně z důvodu neplnění povinností člena klubu, člena výboru 

klubu a pokladníka klubu.“ 

Hlasování: 

        Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 

Usnesení VS/017/9/2/13: 

„VS pověřuje výkonem  funkce pokladníka KRaAOP do doby konání výroční členské schůze p. 

Ester Románkovou.“ 

Hlasování: 

        Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 

Usnesení VS/018/9/2/13: 

„VS vyzývá p. Ivo Masopusta, aby v souladu se Stanovami KRaAOP doručil na adresu klubu, 

případně k rukám předsedkyně, všechny dokumenty a finanční hotovost pokladny tak, aby byla 

zachována kontinuita výkonu funkce pokladníka KRaAOP, členové klubu nebyli poškozeni na 

svých právech a nevznikla KRaAOP škoda.“  

Hlasování: 

        Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 
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Ad. 15) Inventura majetku KRaAOP  

 
Výborem Klubu byl vypracován „Seznam majetku“, ve kterém je uvedený jmenovitý seznam členů 

výboru a konkrétní seznam majetku klubu, který je v současném držení jednotlivých členů výboru. 

Z důvodu opakované nepřítomnosti některých členů výboru na výborové schůzi konané dne 16. 12. 

2012 v Hustopečích nad Bečvou a na schůzi výboru dne 9. 2. 2013 v Brně, nemohli být se Seznamem 

majetku seznámeni všichni členové výboru a tak nemohlo současně dojít k odsouhlasení a 

podpisovému stvrzení konkrétního klubového majetku, jež je v současném držení jednotlivých členů 

výboru. Z tohoto důvodu je v současné době seznam neúplný a ostatním členům výboru bude 

předložen k doplnění na výroční členské schůzi. 

 
Usnesení VS/019/9/2/13: 

„VS bere na vědomí vypracování neúplného Seznamu majetku KRaAOP, který je v momentálním 

držení členů výboru a doporučuje výroční členské schůzi, aby uložila všem zbývajícím členům 

výboru seznam řádně doplnit a pravdivost uvedených údajů stvrdit svými podpisy.“ 

Hlasování: 

        Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 
 

 

 

Ad. 16) Revize agendy HPCH za období 2011 a 2012 

 
Předsedkyně 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 pod KRaAOP v roce 2012.  VS již na svém minulém jednání konstatovala, že přes mnohé, 

prokazatelně doručené emailové žádosti, nebyly ke dni konání předcházející výborové schůze žádné 

z těchto záznamů předloženy. VS konstatuje, že ani k datu dnešní schůze nebyly požadované 

dokumenty ze strany HPCH předloženy. 

Z tohoto důvodu nebylo možné na klubovém webu aktualizovat seznamy uchovněných 

importovaných jedinců, v důsledku čehož jsou tyto zveřejněné seznamy neúplné. Dále v 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 na minulé VS nebylo možné zjistit důvod nedodání a 

tedy přítomní členové výboru schválili v této věci usnesení VS/020/12/12, kterým mimo jiné 

opakovaně důrazně vyzvali HPCH, aby nejpozději do 31. 1. 2013 předložil  

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  

 

Předsedkyně i další členové výboru stejně tak 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. 
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VS i v tomto bodě konstatuje, že přes mnohé, prokazatelně doručené emailové žádosti, nebyl ke dni 

konání předchozí ani této 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 předsedkyní 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 na minulé VS 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 VS/021/12/12, kterým mimo jiné opakovaně důrazně 

vyzvali HPCH, aby nejpozději do 31. 1. 2013 předložil požadovaný seznam krycích listů vydaných v 

roce 2012 v rozsahu  

1. čísla vydaného KL, 

2. jména feny, pro kterou byl KL vystaven 

3. datum vystavení KL 

 

VS má za to, že HPCH byl poskytnut dostatek času a prostoru k předložení požadovaných 

dokumentů. HPCH přesto vůli většiny členů výboru KRaAOP zcela ignoruje. Vzhledem k tomu, že 

přes veškerou snahu o smírné řešení ke dni 31. 1. 2013 HPCH žádné podklady nepředložila, obrátila 

se předsedkyně KRaAOP ke členům výboru elektronickým dopisem (viz. příloha č. 3) 

s konstatováním stávajícího stavu ve věci výše uvedených usnesení. 

 

VS konstatuje, že HPCH je s vedením KRaAOP  zcela nesoučinná, na emailové dotazy členů výboru 

reaguje vyhýbavě nebo vůbec, povinnosti vyplývající z funkce HPCH plní ve vztahu ke členům 

klubu s velkým zpožděním, popř. vůbec.  

Hromadí se stížnosti členů klubu na práci HPCH, zejména ze strany majitelů MSP, z nichž někteří 

dodnes, téměř po půl roce od dodání všech podkladů k rukám HPCH neobdrželi na svoje psy průkazy 

původu z registru PK ČMKU.  

HPCH svým nekonáním poškozuje tyto členy KRaAOP na jejich právech a znemožňuje jim 

vykonávat zamýšlenou chovatelskou a výstavní činnost, ale svým jednáním poškozuje zejména dobré 

jméno klubu. Vzhledem k tomu, že KRaAOP je jediným klubem v ČR, který zastřešuje plemeno 

MSP, nemají majitelé těchto psů možnost volby přejít z nespokojenosti k jinému klubu a nečinností 

HPCH se dostávají do neřešitelné situace.  

Dle slov pracovnice PK ČMKU ji řada členů KRaAOP kontaktuje telefonicky i emailem se 

stížnostmi na zdlouhavou práci zaměstnanců PK ČMKU a dožadují se urychlené nápravy stavu věci. 

Dle jejich tvrzení je HPCH KRaAOP utvrzuje v tom, že dlouhé dodací termíny jsou ze strany PK 

ČMKU běžným faktem. PK ČMKU se ústy jejího pracovníka od takových obvinění, způsobených 

nečinností HPCH KRaAOP distancuje a konstatuje, že PP ke štěňatům vydává PK ČMKU do měsíce 

od obdržení kompletních podkladů pro vystavení PP od HPCH, zápisy do PK, přeregistrace a registry 

vykonává PK řádově v průběhu dní, maximálně do týdne od doručení úplných podkladů od HPCH. 

 

Vzhledem k nesoučinnosti HPCH a v souvislosti se všemi uvedenými skutečnostmi provedly 

předsedkyně KRaAOP p. Vágnerová a místopředsedkyně KRaAOP p. Bezvodová místní šetření 

agendy HPCH KRaAOP na PK ČMKU v Praze. Zjištěné skutečnosti následně sepsaly do „Zprávy 

pro KRaAOP ve věci prověření agendy HPCH na PK ČMKU“ (viz. příloha č. 4) 
 

Usnesení VS/020/9/2/13: 

„VS s okamžitou platností odvolává z funkce hlavního poradce chovu KRaAOP p. Evu Červenou 

z důvodu porušování Stanov KRaAOP, chovatelského řádu KRaAOP, zneužití funkce HPCH 
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KRaAOP a z důvodu neplnění povinností člena klubu, člena výboru klubu a hlavního poradce 

chovu.“ 

Hlasování: 

        Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení VS/021/9/2/13: 

„VS pověřuje výkonem  funkce hlavního poradce chovu KRaAOP do doby konání výroční členské 

schůze p. Natálii Bezvodovou, Mgr.“ 

Hlasování: 

        Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 

 
Usnesení VS/022/9/2/13: 

„VS vyzývá p. Evu Červenou, aby v souladu se Stanovami KRaAOP doručila na adresu klubu, 

případně k rukám předsedkyně, veškerou agendu HPCH, včetně klubového majetku a všech 

pomůcek, potřebných k plnění funkce HPCH tak, aby byla zachována kontinuita výkonu funkce 

hlavního poradce chovu KRaAOP, členové klubu nebyli poškozeni na svých právech a nevznikla 

KRaAOP škoda.“  

Hlasování: 

        Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 

 

 

Ad. 17) Projednání stížnosti na HPCH  

 
Předsedkyně KRaAOP zaslala dne 28. 12. 2012 elektronickou poštou členům výboru Žádost o 

vydání rozhodnutí ve věci porušení Stanov klubu hlavním poradcem chovu, ve které reaguje na 

oznámení HPCH o změně přístupového hesla k „chovatelskému infu“, za účelem zamezení 

předsedkyni přístupu k Chovatelskému Infu. Svůj krok zdůvodnila HPCH tím, že CHI bylo 

založeno pouze a jedině z její vlastní iniciativy a má za úkol informovat o klubových záležitostech v 

oblasti chovatelství a výhradně HPCH je odpovědna za jeho obsah, na což je stále poukazováno. 

Vzhledem k tomu, že – jak HPCH uvádí - ztratila k předsedkyni důvěru, i na základě jiných 

skutečností, které však neuvádí a označuje tyto za důvěrné a aby vyloučila případný zásah do jejích 

textů, vytvořila heslo nové, které poskytla dalším dvěma dlouholetým členům výboru, kterým dle 

svých slov plně důvěřuje. Současně sdělila, že o této skutečnosti informovala předsedu revizní 

komise. 

Předsedkyně KRaAOP konstatuje, že výše uvedeným skutkem HPCH porušila Stanovy klubu. 

Konkrétně se jedná o porušení povinnosti člena klubu, které je obsahem odstavce 3.2, písmene f), kde 

se uvádí, že člen klubu je povinen zejména zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práv 

ostatních členů Klubu a podstatně by tak omezoval nebo neumožňoval výkon jejich práv 
CHI je majetkem celého klubu, tedy všech jeho členů. Je hrazeno z finančních prostředků klubu, tedy 

opět z prostředků všech členů klubu, jak bylo schváleno na členské schůzi dne 2. 7. 2011 v Jihlavě a 

HPCH náleží CHI pouze spravovat. 

Činnost klubu se řídí platnými Stanovami, ze kterých jednoznačně vyplývají práva a povinnosti nejen 

pro členy klubu, ale také pro členy výboru.  
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Konkrétně pro předsedu klubu z odstavce 7.13 : 

- řídit a zodpovídat za činnost výboru Klubu,  

- pověřovat plněním úkolů ostatní členy výboru a kontrolovat jejich činnost  

Povinnosti členů výboru jsou uvedeny v odstavci 7.8, kde se uvádí, že výbor zejména: 

- jedná ve věcech správy Klubu, které nejsou ve výlučné pravomoci členské schůze nebo 

pokud si je členská schůze nevyhradila,  

- odpovídá za vedení písemností (vedení evidence členství), zápisů z členských schůzí, 

usnesení apod.,  

- rozhoduje o nakládání s majetkem Klubu 

Z výše uvedeného vyplývá, že HPCH svým jednáním omezila výkon práv a povinností předsedkyni 

klubu i všem ostatním členům výboru, kteří mají společně rozhodovat o nakládání s majetkem Klubu. 

Předsedkyně dále konstatuje, že výše uvedeným skutkem HPCH překročila pravomoci, které 

vyplývají z náplně její funkce a to tím, že sama určila členy výboru, kteří jsou oprávněni k přístupu 

na CHI. Tato pravomoc je udělena pouze předsedovi klubu, a to konkrétně Stanovami, v odstavci 

7.13: - pověřovat plněním úkolů ostatní členy výboru. 

 

Dne 30. 12. 2012 místopředsedkyně Klubu zaslala elektronickou poštou všem členům výboru 

Stanovisko k „Žádosti o vydání rozhodnutí ve věci porušení Stanov klubu hlavním poradcem 

chovu, podaným předsedkyní klubu, ve kterém zaujala k věci následující postoj s odůvodněním: 

„Žádost o vydání rozhodnutí ve věci porušení Stanov Klubu hlavním poradcem chovu“ zaslanou 

členům výboru KRaAOP jako disciplinární komisi Klubu osobou předsedkyně KRaAOP 

elektronickou poštou dne 28. 12. 2012 shledávám v celém rozsahu jako opodstatněnou. 

HPCH rozšířil mezi členy výboru Klubu zcela bezdůvodně nepodloženou, difamující informaci o 

nedůvěryhodnosti osoby předsedkyně Klubu p. Vágnerové, zřejmě s úmyslem narušit činnost výboru 

a potažmo stabilitu celého Klubu KRaAOP. S ohledem na skutečnost, že členství ve výboru KRaAOP 

je zcela dobrovolné, postavené na vzájemné důvěře mezi jednotlivými členy výboru Klubu a mezi 

tělesem výboru jako takovým a ostatními členy Klubu, nemohou být nepodložené úvahy HPCH o 

ztrátě důvěry k osobě předsedkyně důvodem k zamezení výkonu práv a povinností předsedkyně 

Klubu, vyplývající z platných Stanov KRaAOP. 

Vyzývám: 
- HPCH, aby v souvislosti s krokem, který učinila svévolně a bez rozhodnutí výkonného orgánu 

Klubu - tedy předání vstupních klíčů k sekci oficiální webové prezentace Klubu KRaAOP s názvem 

„Chovatelské info“ pokladníkovi klubu p. Masopustovi a člence výboru klubu p. Adamové - podnikla 

zároveň kroky, kterými by zamezila možnému zneužití uvedené oficiální sekce webu klubu a tím 

vzniku škody klubu nebo jiné újmy jeho členům a členům výboru klubu. To vše vzhledem k tomu, že 

výborem klubu nebylo v elektronickém hlasování přijato usnesení o okamžitém zrušení sekce 

„Chovatelské info“ a výbor klubu nemá možnost nijak zamezit případnému, ať již úmyslnému nebo 

náhodnému poškození či zneužití této sekce.  

- Předsedkyni KRaAOP p. Vágnerovou, aby v souladu s čl. VII, odst. 7.11. platných Stanov KRaAOP 

zadokumentovala můj důrazný nesouhlas s postupem HPCH ve věci svévolného předání 

přístupových klíčů k sekci oficiální webové prezentace Klubu KRaAOP s názvem „Chovatelské info“ 

pokladníkovi Klubu p. Masopustovi a člence výboru Klubu p. Adamové a se zamezením přístupu do 

sekce „Chovatelské info“ předsedkyni KRaAOP.  

- Všechny členy výboru Klubu KRaAOP, aby se zdrželi vzájemně dehonestujího jednání a v dalším, 

ať již písemném nebo verbálním kontaktu zachovali korektnost a věcnost.  
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S tímto názorem místopředsedkyně KRaAOP vyjádřila většina členů výboru klubu elektronickou 

formou svoje souhlasné stanovisko.  

I přes výzvu místopředsedkyně KRaAOP vůči HPCH, aby učinila kroky, zamezující poškození sekce 

CHI tato nebo osoby, jimž byla ze strany HPCH svěřena přístupová hesla k CHI, svévolně smazali 

z této sekce údaje za celý rok 2012, čímž způsobili takový stav věci, že klub hradil poplatek za CHI 

v roce 2012 zcela zbytečně, neboť informace z tohoto období byly z CHI odstraněny. Tím došlo 

k situaci, že v současně době je sekce CHI neaktuální ve vztahu k vydaným KL v roce 2012, 

neobsahuje tedy ani to žalostné minimum informací, které z něj bylo vypovídající v sekcích došlá a 

odeslaná pošta. Výbor klubu má k dispozici zálohovaná data z tohoto období, jakmile budou členům 

výboru k dispozici přístupová hesla k CHI, budou tyto informace členům opět zpřístupněny. 

 

Usnesení VS/023/9/2/13: 

„VS projednala „Žádost o vydání rozhodnutí ve věci porušení Stanov klubu hlavním poradcem 

chovu“ podanou předsedkyní klubu a souhlasí s postojem místopředsedkyně klubu, vyjádřeným ve 

Stanovisku k „Žádosti o vydání rozhodnutí ve věci porušení Stanov klubu hlavním poradcem 

chovu“. 

Hlasování: 

        Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 

 

 

Ad. 18) Projednání postupu HPCH ve věci doposud navrhovaného věku RTG 

DKK  

 
Požadavky FCI o určení věku pro oficiální vyhodnocení RTG DKK jednoznačně stanovuje nejnižší 

věk pro rentgenování jedinců velkých a obřích plemen na 18 měsíců.  

V chovatelském infu, prostřednictvím kterého mají být členové Klubu prostřednictvím HPCH 

informováni o všech důležitých změnách a novinkách, se o požadavku FCI od doby vyvěšení na 

oficiálním webu ČMKU do dne konání výborové schůze Klubu neobjevila sebemenší zmínka. 

Z iniciativy předsedkyně klubu byl proto na hlavní stránku klubového webu přidán odkaz na úplné 

znění Požadavku FCI na oficiální vyšetřování dysplazie kyčelního kloubu. 

Na výborové schůzi v Hustopečích u Brna dne 16. 12. 2012 byla tato skutečnost projednaná 

VS/007/16/12/1, přesto HPCH žádným způsobem neprojevila zájem a nepředložila do dne konání 

výborové schůze žádný návrh, jak upozornit členskou základnu o této podstatné skutečnosti. 

VS konstatuje, že především HPCH by měl členy klubu informovat o tak zásadní změně, která se 

nutně dotkne chovatelského a bonitačního řádu Klubu a bude muset dojít k jejich úpravám. 

 
Usnesení VS/024/9/2/13: 

„VS konstatuje, že HPCH v rozporu s povinnostmi, které mu ukládají Stanovy Klubu, 

neinformoval členy Klubu o zásadní změně, jež přináší požadavek FCI na určení minimálního 

věku pro oficiální vyhodnocení RTG DKK – 18 měsíců pro jedince velkých a obřích plemen.“ 

Hlasování: 

        Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 
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Ad. 19) Návrhy na úpravy a zpřesnění pravidel klubových pracovních soutěží  

 
Návrhy na úpravy a zpřesnění pravidel jsou současně zpracovávány a budou předloženy k projednání 

výroční členské schůzi. 

 
Usnesení VS/025/9/2/13: 

„VS bere na vědomí zpracovávání úprav a zpřesnění pravidel a jejich zapracování do propozic 

pracovních soutěží a odkládá projednání všech návrhů výroční členské schůzi.“ 

Hlasování: 

        Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 

 

 

Ad. 20) Zhodnocení činnosti jednotlivých členů výboru klubu za uplynulé funkční 

období  
 

Předsedkyně předložila Zprávu o činnosti jednotlivých členů výboru, spolu s přehlednou tabulkou 

aktivity jednotlivých členů výboru za uplynulé funkční období 2011-2012, ve které je zaznamenaná 

nejen účast členů výboru na výborových a členských schůzích Klubu, ale současně účast na všech 

proběhlých akcích pořádaných Klubem v letech 2011 a 2012. (viz. příloha č. 5) 

 
Usnesení VS/026/9/2/13: 

„VS bere na vědomí Zprávu předsedkyně o zhodnocení činnosti členů výboru Klubu za uplynulé 

funkční období a doporučuje její předložení výroční členské schůzi.“ 

Hlasování: 

        Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 

 

 

 

Ad. 21) Nominace do orgánů KRaAOP, volených členskou schůzí – výbor klubu, 

revizní komise klubu  
 

S odvoláním na ustanovení v odstavci 5.2. Stanov klubu, kde je výslovně uvedeno, že členem 

výboru nebo kontrolní komise, či jejich náhradníky, může být pouze člen Klubu, který řádně 

plní své povinnosti dle Stanov Klubu a usnesení jeho orgánů, účastníci výborové schůze nominují 

do orgánů klubu následující členy:  

Výbor klubu: 

Mgr. Natálie Bezvodová - mnohaletá kynologická praxe, znalost kynologických řádů a předpisů, 

dlouholetá HPCH, majitelka JRO a RČT, stávající místopředsedkyně klubu a poradce pro JRO 

Milan Brízgala - chovatel, majitel JRO, organizace výstav a bonitací, aktivní organizátor klubových 

akcí, stávající člen výboru klubu 

Ing. Dagmar Novosadová - dlouholetá majitelka KAO, aktivní organizátor klubových akcí, 

orientace v účetnictví, stávající náhradnice ve výboru klubu 

Ester Románková - zkušený kynolog, organizátorka klubových srazů a ostatních klubových akcí, 

zajišťuje videa a fotografie z klubových akcí, majitelka KAO, stávající členka výboru klubu 



VS KRaAOP 9. 2. 2013 Stránka 19 
Použité zkratky:  
HPCH – hlavní poradce chovu, CHI – chovatelské info, JRO – jihoruský ovčák, KAO – kavkazský pastevecký pes,  

KK – kontrolní komise, KL – krycí list, MSP – moskevský strážní pes, PK ČMKU – Plemenná kniha Českomoravské kynologické 

unie, RČT – ruský černý teriér, SAO – středoasijský pastevecký pes, VČS – výroční členská schůze, VS – výborová schůze 

Jaroslav Sekanina - 8 letá praxe s kynologickým výcvikem, 2 roky praxe jako figurant, majitel 

KAO, stávající člen klubu 

Libor Skoumal - zkušený kynolog, výcvikář, majitel KAO, stávající člen klubu 

Táňa Sobíková - dlouholetá chovatelka a majitelka MSP, organizace klubových výstav, socializace 

štěňat na klubových srazech, stávající jednatelka klubu a poradce pro MSP 

Soňa Vágnerová – bohaté zkušenosti s výstavnictvím a kynologickou legislativou, organizace 

handlingových soutěží, majitelka KAO, stávající předsedkyně klubu 

Ing. Zdeňka Vašková – dlouholetá zkušená chovatelka, majitelka SAO, stávající členka výboru 

klubu a poradce pro SAO 

 

Revizní komise: 

David Straka - dlouholetý kynolog s chovatelskou praxí, majitel KAO, náplň jeho zaměstnání 

vyžaduje znalost zákonů ČR, stávající člen klubu 

Jana Gabrielová - dlouholetá chovatelka, majitelka SAO, stávající členka revizní komise 

Zdeněk Marek – stávající člen klubu 

 
S ohledem na shora uvedené skutečnosti přijala VS následující usnesení: 

 
Usnesení VS/027/9/2/13: 

„VS nominuje v souladu se Stanovami klubu na členy výboru KRaAOP p. Bezvodovou Natálii, p. 

Brízgalu Milana, p. Novosadovou Dagmar, p. Románkovou Ester, p. Sekaninu Jaroslava, p. 

Skoumala Libora, p. Sobíkovou Táňu, p. Vágnerovou Soňu, p. Vaškovou Zdeňku.“  

Hlasování: 

        Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 
 

Usnesení VS/028/9/2/13: 

„VS nominuje na členy revizní komise KRaAOP p. Straku Davida, p. Gabrielovou Janu, p. Marka 

Zdeňka.“  

Hlasování: 

        Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 

 

Ad. 22) Příprava členské schůze  

 
VS dohodla následující: 

Termín konání výroční členské schůze: 9. březen 2013 

Místo konání: Brno – konkrétní místo konání VČS bude upřesněno v pozvánce 

Hodina: od 13:00 hod. 

 

Usnesení VS/029/9/2/13: 

„VS schvaluje upřesnění místa konání výroční členské schůze do pozvánky.“ 

Hlasování: 

        Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 
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Ad. 23) Různé  

 
1) Anulování části výsledků 5. ročníku celostátního pracovního přeboru ve Zbraslavi konaného 

dne 10. 9. 2011 

Na základě zjištění nedoplatků, dle Ad. 14) tohoto zápisu a současně s odkazem na katalog Zbraslav 

u Brna, 10. 9. - 11. 9. 2011 strana 15, kde jsou jmenovitě vypsaní přihlášení jedinci do 5. ročníku 

celostátních pracovních soutěží KRaAOP, výbor konstatuje, že z vyjmenovaných jedinců byli 

neoprávněně do katalogu zařazeni psi: Donchuán Lištička, Nicole Lištička, Winner Lištička a Zidzil 

Lištička. Do katalogu jsou zapisováni ti jedinci, jejichž majitelé nejen zaslali v termínu uzávěrky 

řádně vyplněnou přihlášku, ale museli současně doložit uhrazení poplatku stanoveného propozicemi 

soutěží. 

Do celostátních soutěží jsou připuštěni jedinci, kteří jsou řádně přihlášeni, a je za ně majitelem 

uhrazen poplatek za účast v soutěži přímo na místě konání akce, což umožňují propozice. Takoví 

jedinci, za které je účastnický poplatek v soutěži hrazen na místě konání, však nejsou 

z pochopitelných důvodů uvedeni v katalogu. 

VS  konstatuje, že nebyly dodrženy podmínky propozic pracovních soutěží pro zařazení výše 

jmenovaných jedinců do katalogu a současně nebyly neuhrazením poplatku ani dodrženy podmínky 

pro jejich zařazení do celostátních soutěží vůbec. 

VS tedy konstatuje, že vítězství udělená výše jmenovaným jedincům byla získaná neoprávněně. 

 

Kopírováno z klubového webu, ze stránky „Setkání a soutěže“ – Z klubových setkání 2011: 

Výsledky 5. ročníku celostátního pracovního přeboru KRaAOP, 10. 9. 2011, z klubového webu: 

1. stupeň: Erinie Baintha Brakk, chov. Marie Moravcová, maj. Helena Kuncová 

2. stupeň: Donchuán Lištička, chov. + maj. Eva Červená 

3. stupeň: Idol Lištička, chov. Eva Červená, maj. Ester Románková 

4. stupeň: Winner Lištička, chov. Eva Červená, maj. Ivo Masopust 

5.  stupeň: Winner Lištička, chov. Eva Červená, maj. Ivo Masopust  

 

VS anuluje výsledky 5. ročníku celostátního pracovního přeboru a jedincům Donchuán Lištička a 

Winner Lištička odebírá zadaná vítězství a vyzývá majitele těchto psů, aby výroční členské schůzi 

v Brně dne 9. 3. 2013 předali zpátky klubové poháry, kterými byli ocenění za vítězství na 5. ročníku 

Celostátních pracovních soutěží ve Zbraslavi dne 10. 9. 2011. 

 

VS doporučuje výroční členské schůzi Vítězství v dotčených stupních obtížnosti přiznat jedincům, 

kteří se umístili na druhých místech a předat jim dodatečně poháry za vítězství takto:  

 ve 2. stupni obtížnosti, po doložení dokladu o uhrazení poplatku za startovné do celostátní 

pracovní soutěže, psu Charzovi z Azgiru,  

 ve 4. stupni obtížnosti psu Cnorimu z Darganova dvora  

 v 5. stupni obtížnosti psu Charzovi z Azgiru 

 

Pořadí psů v jednotlivých stupních obtížnosti lze dohledat a doložit zpracovaným videozánamem, 

který byl pořízen ve Zbraslavi dne 10. 9. 2011 a je na něm zaznamenán celý průběh 5. ročníku 

Celostátních pracovních přeborů. 

 

Usnesení VS/030/9/2/13: 

„VS konstatuje, že došlo k porušení propozic, které stanovují na základě jakých podmínek je pes 

oprávněn být zapsán do Katalogu Zbraslav, 10. 9. - 11. 9. 2011. 
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VS schvaluje anulování výsledků 5. ročníku celostátních pracovních soutěží jedincům, kteří byli do 

celostátních pracovních soutěží neoprávněně zařazeni bez úhrady poplatku za účast majitelem, a 

odebírá jim udělená vítězství, současně vyzývá jejich majitele, aby na výroční členské schůzi v Brně 

předali poháry, které byly oceněním za vítězství v jednotlivých stupních obtížnosti. 

VS doporučuje výroční členské schůzi přiznat Vítězství v dotčených stupních obtížnosti pro jedince, 

kteří obsadili v 5. ročníku celostátních pracovních soutěžích druhá místa v pořadí a dodatečně jim 

předat poháry.“ 

Hlasování: 

        Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 

 
2) Odebrání titulu Klubový šampion práce 

Na základě zjištění nedoplatků, dle bodu Ad. 14) tohoto zápisu a výše uvedeného bodu 1) v Ad. 23), 

členové výboru rovněž konstatují, že po odejmutí jednoho vítězství z celostátních pracovních soutěží, 

nemá v současné době pes Donchuán Lištička splněny všechny podmínky, které jsou nutné k udělení 

titulu Klubový šampion práce. 

   Nesplněná podmínka: 

 Pes/fena musí splnit jednu z následujících možností (a nebo b nebo c): 

a) 5 x vítězství v Pracovní soutěži (3., 4., 5. stupeň - v libovolné kombinaci) + 1 x vítězství v 

Celostátní pracovní soutěži (jeden ze stupňů 1-2-3-4-5) 

b) 9 x vítězství v Pracovní soutěži (3., 4., 5. stupeň - v libovolné kombinaci) 

c) 3 x vítězství v Celostátní pracovní soutěži (3., 4., 5. stupeň - v libovolné kombinaci) 

           Poznámka: Jedno vítězství v Celostátním pracovním přeboru (stupeň 3., 4. nebo5.) může 

nahradit jedno vítězství v Pracovní soutěži (3., 4. nebo 5. stupeň). 

Přehled dosažených vítězství psa Donchuán k dnešnímu dni, zpracováno z klubového webu: 

17. 10. 2010, Žižice: 1. stupeň: KAO Donchuán Lištička - nezapočítává se do KCHP             

21. 11. 2010, Žižice: 3. stupeň: KAO Donchuán Lištička 

26. 02. 2011, Žižice: 2. stupeň: KAO Donchuán Lištička  - nezapočítává se do KCHP  

10. 09. 2011, 5. ročník celostátního pracovního přeboru: 2. stupeň: Donchuán Lištička  - neuhrazený  

                                                                                                                poplatek, vítězství anulováno  

21. 07. 2012, Mělník: 3. stupeň: KAO Donchuán Lištička  

11. 08. 2012, Dobříš: 3. stupeň: KAO Donchuán Lištička 

20. 10. 2012, Dobříš: 4. stupeň: Vítěz - KAO Donchuán Lištička 

10. 11. 2012, Dobříš: 4. stupeň: Vítěz - KAO Donchuán Lištička 

 

VS konstatuje, že v současné době pes Donchuán Lištička není oprávněný používat titul Klubový 

šampion práce. Pro jeho udělení musí být řádně splněn počet potřebných vítězství. 

 

Usnesení VS/031/9/2/13: 

„VS konstatuje, že při anulování vítězství v 5. ročníku Celostátních pracovních soutěží psu 

Donchuán Lištička, není tento oprávněn používat titul Klubový šampion práce, do doby, než doplní 

potřebný počet vítězství na klubových srazech a tím splní všechny podmínky nutné k udělení 

titulu“. 

Hlasování: 

        Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 
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3) Úhrada odměny za aktualizace a správu klubového webu 

VS projednala proplacení faktury za úhradu správy a aktualizaci klubového webu a schválila její 

uhrazení.  

 

Usnesení VS/032/9/2/13: 

„VS schvaluje proplacení faktury za správu a aktualizaci klubového webu.“ 

Hlasování: 

        Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 

4) Návrh na úpravu klubových poplatků 

VS navrhla úpravu níže uvedených poplatků pro členy klubu: 

 poplatek za uchovnění – zvýšení z 250,- Kč na 400,- Kč 

 poplatek za absolvování svodu mladých – zvýšení ze 100,- Kč na 200,- Kč 

 

Usnesení VS/033/9/2/13: 

„VS doporučuje výroční členské schůzi upravit poplatek za uchovnění na částku 400,- Kč. 

VS doporučuje výroční členské schůzi upravit poplatek za absolvování svodu mladých na částku 

200,- Kč.“ 

Hlasování: 

        Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 

5) Termín závěrky pro jarní předvedení za účelem uchovnění 

VS projednala navržení termínu uzávěrky přihlášek na jarní předvedení za účelem uchovnění. 

VS konstatuje, že z jednání výroční členské schůze plánované na den 9. 3. 2013 vzejde nový výbor 

klubu na příští funkční období, proto stanovení termínu uzávěrky přihlášek náleží, stejně jako 

stanovení složení bonitační komise, nově zvolenému výboru. 

 

Usnesení VS/034/9/2/13: 

„VS doporučuje ponechat stanovení termínu uzávěrky přihlášek na jarní předvedení za účelem 

uchovnění a složení bonitační komise na rozhodnutí nově zvolenému výboru, který vzejde z výroční 

členské schůze v Brně dne 9. 3. 2013.“ 

Hlasování: 

        Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 

 

6) Připomínky a sdělení HPCH p. Evy Červené 

HPCH se na členy výboru obrátila elektronickou cestou svým přípisem „Reakce na obvinění“, 

v němž projevila snahu o objasnění své naprosté nesoučinnosti s prací ve výboru KRaAOP a 

projevila v něm snahu o zdůvodnění neplnění povinností plynoucích HPCH ze Stanov KRaAOP (viz. 

příloha č. 2). 

VS ke shora uvedenému emailovému přípisu HPCH konstatuje, že předsedkyně postupuje zcela 

v souladu s platnými Stanovami KRaAOP, nevyvíjí žádnou aktivitu nad rámec svých povinností, 

vyplývajících jí ze Stanov klubu a postupuje zcela korektně a v souladu s dobrými mravy. 

Předsedkyně, přestože je k tomu dle Stanov klubu plně oprávněna, navíc nečiní žádné kroky o své 

vlastní vůli, nýbrž pouze zastává svoji povinnost a snaží se plnit usnesení výborových schůzí 

KRaAOP a úkolů z nich plynoucích vůči její osobě.  

Členové výboru klubu byli v posledních týdnech obesláni několika elektronickými zprávami ze 

strany HPCH, kterými se vyhraňuje vůči osobě řádně zvolené předsedkyně KRaAOP.  
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VS zdůrazňuje HPCH, že všichni funkcionáři výboru klubu jsou řádně zvoleni členskou schůzí a není 

v pravomoci osoby HPCH posuzovat správnost či nesprávnost volby členské schůze.  

Je třeba zdůraznit, že požadavek na předložení agendy HPCH nevzešel z náhlého pohnutí mysli či 

pouhé fantazie předsedkyně, ale je požadavkem většiny členů výboru, jak je patrno z usnesení z 

výborové schůze.  

Samotná vyjádření HPCH ve shora uvedených emailových zprávách, jimiž se vyhrazuje ať již 

k osobě předsedkyně KRaAOP nebo jiným členům výboru, mají mít v konkrétní situaci destruktivní 

vliv na celý výbor klubu a zároveň mají být pokusem zbavit povinnosti HPCH předložit výborem 

požadované dokumenty a tím znemožnit členům výboru nahlédnout do agendy HPCH.  

Přesto se výbor klubu osobou předsedkyně několikrát snažil o obnovení pokojného stavu osobním 

projednáním stávající situace ve výboru klubu jeho členy. Jen a jedině HPCH se v každém svém 

emailovém přípisu zabývá slovem „nedůvěra“.  

Všechny uvedené úvahy a konstrukce HPCH ve smyslu „důvěry“ či „nedůvěry“ v toho, či onoho 

člena výboru má mít HPCH možnost přednést v diskusi na výborové schůzi. Avšak v tomto směru se 

HPCH záměrně snaží vyvolat dojem problematičnosti jednání a nefunkčnosti výboru KRaAOP. Jak 

je patrno z této i předchozích výborových schůzí KRaAOP, jsou šíření informací o nefunkčnosti 

výboru KRaAOP liché a nezakládají se na pravdě.  

VS dospěla k závěru, že pokud by HPCH funkčnost výboru KRaAOP ležela na srdci tak, jak 

vyjadřuje ve svých emailových zprávách, jistě by se zúčastnila výborových schůzí a v diskuzi by si 

členové výboru vzniklé pochybnosti vyjasnili, případně HPCH mohla předložit členům výboru 

oprávněně požadované dokumenty.  

K místu konání výborových schůzí lze konstatovat pouze tolik, že KRaAOP je klubem 

s celorepublikovou působností, všichni členové výboru od sebe žijí stovky kilometrů a reálná situace 

je taková, že vždy někdo z členů musí jet řadu kilometrů ať již na členskou schůzi, výborovou schůzi, 

srazy či bonitace. VS konstatuje, že předsedkyně konzultovala konání členských schůzí se členy 

výboru elektronickou poštou, většina členů výboru místa konání schůzí odsouhlasila. Je nasnadě, že 

před předsedkyní vždy stojí nelehký úkol, kdy je třeba uspořádat výborovou schůzi tak, aby byla 

usnášeníschopná a nikoli se pouze konala. Nutno konstatovat, že v průběhu funkčního období 

předsedkyně KRaAOP p. Vágnerové nebyla ani jedna z výborových schůzí neusnášeníschopná. 

 

Usnesení VS/035/9/2/13: 

„VS se neztotožňuje s obsahem a připomínkami emailové zprávy hlavní poradkyně chovu p. Evy 

Červené, zaslané členům výboru KRaAOP dne 7. 2. 2013. VS neshledává v jednání předsedkyně 

KRaAOP žádné porušování Stanov KRaAOP, žádné účelové jednání s cílem poškodit jméno 

HPCH.“ 

Hlasování: 

        Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 

 
7) Připomínky a sdělení pokladníka p. Ivo Masopusta a členky výboru Mgr. Denisy Adamové 

Pokladník klubu se na členy výboru obrátil prostřednictvím osoby členky výboru Mgr. Denisy 

Adamové elektronickou cestou přípisem ze dne 7. 2. 2013 „Výborová schůze – 9. 2. 2013“, v němž 

shodně Mgr. Adamová, pokladník KRaAOP p. Masopust a HPCH p. Červená projevili snahu o 

objasnění své nepřítomnosti na výborové schůzi a konstatují, že volbou místa konání VS, dle jejich 

slov opakovaně v tomto roce na Moravě  dochází k finančnímu znevýhodňování členů výboru z Čech 

(viz. příloha č. 1).  

V tomto místě VS k uvedenému přípisu konstatuje pouze to, že se v letošním roce koná první řádná 

výborová schůze KRaAOP.  
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Dále shora uvedení nepřítomní členové výboru v osobě Mgr. Adamové konstatují, že nesouhlasí se 

stylem vedení výboru klubu a plně se od něj distancují. Mgr. Denise Adamové nevyhovuje dle jejích 

slov „direktivní vedení klubu“.  

VS si dovoluje v tomto směru konstatovat, že si Mgr. Adamová ve svých slovech protiřečí, kdy se jí 

jednou nedostává direktivního vedení klubu, aby se posléze distancovala od „direktivního stylu 

vedení klubu“ – v jedné z emailových zpráv zaslala Mgr. Adamová po dlouhém období (8 měsíců) 

nečinnosti členům výboru podrobně vypracovanou analýzu „dojezdnosti“ jednotlivých členů výboru 

k místu konání svolané výborové schůze.  

Členové výboru konstatovali, že je jen škoda, že Mgr. Adamová setrvávala vůči klubu tak dlouho 

v nečinnosti a svůj potenciál nevyužila např. při pořádání Klubové výstavy ve Zbraslavi či jakékoli 

jiné klubové akce minimálně v průběhu druhého pololetí roku 2012.  

V tomto směru Mgr. Adamová paradoxně uvedla v jedné ze svých emailových zpráv, že o žádnou 

činnost ve vztahu ke KRaAOP nebyla požádána, žádný úkol jí nebyl zadán.  

Mgr. Adamová stejně tak konstatuje, že hlasy členů výboru, jejichž jménem vystupuje, jsou 

dlouhodobě ignorovány a nebrány na vědomí, proto svoji účast na výborové schůzi považují tito za 

bezpředmětnou.  

VS došla k závěru, že lze brát na vědomí hlas člena výboru pouze při hlasování jednak 

elektronickém, prostřednictvím emailu, tak hlasováním osobně na výborové schůzi. Svojí neúčastí na 

výborových schůzích tak zmiňovaná Mgr. Adamová a ostatní nepřítomní členové výboru sami 

devalvují svůj hlas, neboť VS nemůže k jejich názorům přihlížet a bez jejich účasti na ně nemůže brát 

zřetel. Navíc Mgr. Adamová jedním ze svých mailů projevila přání, aby nadále nebyla děním 

v KRaAOP obtěžována, citace z elektronicky zaslané pošty členům výboru ze dne 7.3. 2012: „..No 

nic, dělejte si co chcete, v klubu končím a budu mít konečně klid od blbostí a od rozčilování nad 

zbytečnostmi…..“ 

VS z důvodu shora uvedených konstatuje, že protichůdným postojům Mgr. Adamové nelze vyhovět 

v žádném směru.  

VS opětovně zdůrazňuje, že není ani na osobě HPCH, ani na osobě pokladníka klubu či členky 

výboru Mgr. Adamové posuzovat správnost volby funkcionářů členskou schůzí.  

VS došla k závěru, že od práce ve výboru klubu se nelze „distancovat“. Lze pouze nesouhlasit 

s konkrétním usnesením výborové schůze, nicméně výbor klubu je orgánem s většinovým 

hlasováním a jeho usnesení jsou přijímána většinou hlasů členů výboru. Na žádost člena výboru, 

který s daným usnesením nesouhlasí, může být tato skutečnost zanesena do zápisu ze schůze.  

VS konstatuje, že se snaží velmi objektivně ve svých zápisech informovat členskou základnu o dění 

ve výboru, důkazem toho jsou obsáhlé zápisy, jejichž přílohu tvoří i shora uvedené emailové zprávy 

jak HPCH tak Mgr. Denisy Adamové.  

 
Usnesení VS/036/9/2/13: 

 „VS se neztotožňuje s obsahem a připomínkami emailových zpráv členky výboru Mgr. Denisy 

Adamové a pokladníka p. Ivo Masopusta zasílanými do konání VS. 

VS neshledává v jednání předsedkyně KRaAOP žádné porušování Stanov KRaAOP, žádné účelové 

jednání s cílem poškodit ostatní členy výboru klubu.“ 

Hlasování: 

        Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 
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Ad. 24) Závěr a rekapitulace usnesení 

 
Předsedkyně KRaAOP p. Vágnerová poděkovala přítomným členům výboru jednak za účast na 

výborové schůzi, jednak za jejich práci pro KRaAOP za uplynulé volební období a za jejich 

angažovanost při účasti na výborových schůzích a ostatních klubových akcích. V 18:45 hod. pak 

předsedkyně výborovou schůzi ukočila. 

 

Rekapitulace usnesení: 

 

Usnesení č. VS/001/9/2/13: 

„VS schvaluje zapisovatele Soňu Vágnerovou a ověřovatele zápisu Mgr. Natálii Bezvodovou.“ 

 

 

Usnesení č. VS/002/9/2/13: 

„VS konstatuje průběžné plnění usnesení VS, konané v Hustopečích nad Bečvou dne 16. 12. 2012 

dle shora uvedeného stavu.“ 

 

 

Usnesení VS/003/9/2/13: 

„VS bere na vědomí Zprávu předsedkyně KRaAOP za uplynulé funkční období a doporučuje 

výroční členské schůzi Zprávu předsedkyně ke schválení.“ 

 

 

Usnesení VS/004/9/2/12: 

„VS konstatuje že HPCH nebyla přítomna na výborové schůzi a Zpráva hlavního poradce chovu 

nebyla předložena, ani jiným vhodným způsobem doručena tak, aby k této mohla VS zaujmout 

stanovisko.“ 

 

  

Usnesení VS/005/9/2/13: 

„VS konstatuje, že pokladník nebyl přítomen na výborové schůzi a Zpráva pokladníka klubu 

nebyla předložena, ani jiným vhodným způsobem doručena tak, aby k této mohla VS zaujmout 

stanovisko. 

VS vyzývá p. Ivo Masopusta k předložení a přednesení Zprávy pokladníka klubu na členské schůzi 

9. 3. 2013.“ 

 

 

Usnesení VS/006/9/2/13: 

„VS konstatuje, že předseda revizní komise nebyl přítomen na výborové schůzi a Zpráva kontrolní 

komise klubu nebyla předložena, ani jiným vhodným způsobem doručena tak, aby k této mohla VS 

zaujmout stanovisko.“ 

VS vyzývá předsedu kontrolní komise klubu k předložení a přednesení Zprávy kontrolní komise 

klubu na členské schůzi 9. 3. 2013." 

 

 

Usnesení VS/007/9/2/13: 

„VS konstatuje, že pokladník klubu nebyl na výborové schůzi přítomen a návrh rozpočtu klubu na 

rok 2013 nebyl předložen ani jiným vhodným způsobem VS doručen. VS vyzývá p. Ivo Masopusta, 



VS KRaAOP 9. 2. 2013 Stránka 26 
Použité zkratky:  
HPCH – hlavní poradce chovu, CHI – chovatelské info, JRO – jihoruský ovčák, KAO – kavkazský pastevecký pes,  

KK – kontrolní komise, KL – krycí list, MSP – moskevský strážní pes, PK ČMKU – Plemenná kniha Českomoravské kynologické 

unie, RČT – ruský černý teriér, SAO – středoasijský pastevecký pes, VČS – výroční členská schůze, VS – výborová schůze 

aby výroční členské schůzi v Brně, dne 9. 3. 2013 předložil Návrh rozpočtu klubu na kalendářní 

rok 2013.“ 

 

 

Usnesení VS/008/9/2/13: 

„VS bere na vědomí a doporučuje členské schůzi ke schválení Zprávu předsedkyně o plánovaných 

akcích klubu na rok 2013.“ 

 

 

Usnesení VS/009/9/2/13: 

„VS bere na vědomí a doporučuje ke schválení výroční členské schůzi Zprávu a vyúčtování 

moravských srazů za období od 6/2011 do 12/2011 a za rok 2012 předloženou organizátorkou 

moravských klubových sraz a Zhodnocení všech klubových akcí za rok 2012, předložené 

předsedkyní klubu. 

VS současně vyzývá členy výboru, kteří byli pověřeni organizováním klubových akcí v roce 2011 a 

členku výboru, která byla v roce 2011 ve funkci předsedkyně klubu, aby předložili výroční členské 

schůzi ke schválení zhodnocení všech akcí, které klub v roce 2011 zorganizoval." 

 

 

Usnesení VS/010/9/2/13: 

„VS doporučuje výroční členské schůzi revokovat usnesení členské schůze ze dne 6. 3. 2011 a 

upravit podmínky uchovňování pod klubem KRaAOP tak, aby byla odstraněna stávající zmatečnost 

a rozpor mezi skutečným stavem věci a usnesením členské schůze, zveřejněným na webu KRaAOP 

Zápisem z členské schůze ze dne 6. 3. 2011 zpracovaným bývalou předsedkyní KRaAOP.“ 

 

 

Usnesení VS/011/9/2/13: 

„VS pověřuje předsedkyni zajistit zveřejnění „bonusů“ pro členy Klubu a upravit Přihlášku do 

klubu.“ 

 

 

Usnesení VS/012/9/2/13: 

„VS bere na vědomí zpracovávání návrhů na změny chovatelského a bonitačního řádu a schvaluje 

jejich zveřejnění spolu s pozvánkou na výroční členskou schůzi v Brně dne 9. 3. 2013.“ 

 

 

Usnesení VS/013/9/2/13: 

„VS bere na vědomí zpracovávání návrhů na změny Stanov a schvaluje jejich zveřejnění spolu 

s pozvánkou na výroční členskou schůzi v Brně dne 9. 3. 2013.“ 

 

 

Usnesení VS/014/9/2/13: 

„VS bere na vědomí přípravu návrhů na změnu vedení a obsahu chovatelského infa a schvaluje 

jejich předložení k projednání na výroční členské schůzi dne 9. 3. 2013 v Brně.“ 
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Usnesení VS/015/9/2/13: 

1. „VS bere na vědomí, že eviduje pohledávku vůči majiteli feny Zidzil Lištička, která se zúčastnila 

klubové výstavy ve Zbraslavi u Brna dne 10. 9. 2011, přičemž doklad o uhrazení výstavního 

poplatku nebyl v dostupných materiálech klubového účetnictví za rok 2011 nalezen. 

Výše pohledávky bude zveřejněna na výroční členské schůzi, výroční členské schůzi bude 

předložen Katalog Zbraslav u Brna, 10. 9. 2011 – 11. 9. 2011, ve kterém je fena zapsaná pod 

katalogovým číslem 22, k nahlédnutí bude předloženo klubové účetnictví z roku 2011. 

 

2. "VS bere na vědomí, že eviduje pohledávky vůči některým majitelům jedinců, kteří se zúčastnili 

Celostátních pracovních přeborů ve Zbraslavi u Brna dne 10. 9. 2011, přičemž doklady o uhrazení 

účastnických poplatků nebyly v dostupných materiálech klubového účetnictví za rok 2011 

nalezeny. 

Výše pohledávky bude zveřejněna na výroční členské schůzi, současně bude předložen Katalog 

Zbraslav u Brna, 10. 9. – 11. 9. 2011, ve kterém jsou jedinci zapsaní jako přihlášení do 5. ročníku 

celostátních pracovních soutěží KRaAOP, k nahlédnutí bude předloženo klubové účetnictví z roku 

2011. 

 

3. "VS bere na vědomí, že eviduje pohledávku vůči členu klubu - ředitelce výstavy, při které byl 

celostátní přebor organizován, a to za účastnické poplatky, které byly uhrazeny majiteli některých 

účastnících se jedinců celostátního pracovního přeboru 10. 9. 2011 ve Zbraslavi u Brna, a nebyly 

zaevidovány do příjmů klubu roku 2011. 

Výše pohledávky bude zveřejněna na výroční členské schůzi, současně bude předložen záznam – 

video z celostátního pracovního přeboru ze dne 10. 9. 2011 ve Zbraslavi u Brna a bude předloženo 

místopřísežné prohlášení majitelů jedinců, kteří se celostátních pracovních přeborů zúčastnili a 

uhradili účastnické poplatky na místě konání akce. Současně bude předloženo k nahlédnutí 

účetnictví z roku 2011. 

 

4. "VS bere na vědomí, že eviduje pohledávku vůči členu klubu - majiteli jedince, který se 

prokazatelně zúčastnil speciální výstavy ve Zbraslavi u Brna dne 11. 9. 2011, přičemž doklady o 

uhrazení výstavního poplatku nebyly v dostupných materiálech klubového účetnictví za rok 2011 

nalezeny. 

Výše pohledávky bude zveřejněna na výroční členské schůzi, kde bude předložen také Katalog 

Zbraslav u Brna, 10. 9. 2011 – 11. 9. 2011, ve kterém je fena zapsaná pod katalogovým číslem 15. 

K nahlédnutí bude předloženo klubové účetnictví z roku 2011. 

 

5. "VS bere na vědomí, že eviduje pohledávku vůči členu klubu - majiteli jedinců, kteří se 

prokazatelně zúčastnili klubové akce předvedení za účelem uchovnění, přičemž doklady o uhrazení 

poplatků nebyly v dostupných materiálech klubového účetnictví za rok 2011 nalezeny. 

Výše pohledávky bude zveřejněna na výroční členské schůzi, současně budou předloženy kopie 

bonitačních karet všech uchovněných jedinců, z nichž je patrné, že všichni jedinci se předvedení za 

účelem uchovnění zúčastnili a byla jim udělena chovnost. Bude předloženo k nahlédnutí klubové 

účetnictví z roku 2011. 

 

6. "VS bere na vědomí, že eviduje pohledávku vůči členu klubu, který přijal poplatek za uchovnění 

a úhradu členského příspěvku a zápisného na kalendářní rok 2011 od nové členky klubu, přičemž 

příjem těchto finančních prostředků nebylo možné v dostupných materiálech klubového účetnictví 

za rok 2011 nalézt. 
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Výše pohledávky a kopie vystaveného příjmového dokladu za řádně uhrazený členský příspěvek a 

zápisné, spolu s poplatkem za uchovnění na místě konání akce, bude předložena výroční členské 

schůzi. Současně bude předloženo k nahlédnutí účetnictví klubu z roku 2011.“ 

 

 

Usnesení VS/016/9/2/13: 

„VS s okamžitou platností odvolává z funkce pokladníka KRaAOP p. Ivo Masopusta z důvodu 

porušování Stanov KRaAOP, konkrétně z důvodu neplnění povinností člena klubu, člena výboru 

klubu a pokladníka klubu.“ 

 

 

Usnesení VS/017/9/2/13: 

„VS pověřuje výkonem  funkce pokladníka KRaAOP do doby konání výroční členské schůze p. 

Ester Románkovou.“ 

 

 

Usnesení VS/018/9/2/13: 

„VS vyzývá p. Ivo Masopusta, aby v souladu se Stanovami KRaAOP doručil na adresu klubu, 

případně k rukám předsedkyně, všechny dokumenty a finanční hotovost pokladny tak, aby byla 

zachována kontinuita výkonu funkce pokladníka KRaAOP, členové klubu nebyli poškozeni na 

svých právech a nevznikla KRaAOP škoda.“ 

 

 

Usnesení VS/019/9/2/13: 

„VS bere na vědomí vypracování neúplného Seznamu majetku KRaAOP, který je v momentálním 

držení členů výboru a doporučuje výroční členské schůzi, aby uložila všem zbývajícím členům 

výboru seznam řádně doplnit a pravdivost uvedených údajů stvrdit svými podpisy.“ 

 

 

Usnesení VS/020/9/2/13: 

„VS s okamžitou platností odvolává z funkce hlavního poradce chovu KRaAOP p. Evu Červenou 

z důvodu porušování Stanov KRaAOP, chovatelského řádu KRaAOP, zneužití funkce HPCH 

KRaAOP a z důvodu neplnění povinností člena klubu, člena výboru klubu a hlavního poradce 

chovu.“ 

 

 

Usnesení VS/021/9/2/13: 

„VS pověřuje výkonem  funkce hlavního poradce chovu KRaAOP do doby konání výroční členské 

schůze p. Natálii Bezvodovou, Mgr.“ 

 

 

Usnesení VS/022/9/2/13: 

„VS vyzývá p. Evu Červenou, aby v souladu se Stanovami KRaAOP doručila na adresu klubu, 

případně k rukám předsedkyně, veškerou agendu HPCH, včetně klubového majetku a všech 

pomůcek, potřebných k plnění funkce HPCH tak, aby byla zachována kontinuita výkonu funkce 

hlavního poradce chovu KRaAOP, členové klubu nebyli poškozeni na svých právech a nevznikla 

KRaAOP škoda.“  
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Usnesení VS/023/9/2/13: 

„VS projednala „Žádost o vydání rozhodnutí ve věci porušení Stanov klubu hlavním poradcem 

chovu“ podanou předsedkyní klubu a souhlasí s postojem místopředsedkyně klubu, vyjádřeným ve 

Stanovisku k „Žádosti o vydání rozhodnutí ve věci porušení Stanov klubu hlavním poradcem 

chovu“. 

 

 

Usnesení VS/024/9/2/13: 

„VS konstatuje, že HPCH v rozporu s povinnostmi, které mu ukládají Stanovy Klubu, 

neinformoval členy Klubu o zásadní změně, jež přináší požadavek FCI na určení minimálního 

věku pro oficiální vyhodnocení RTG DKK – 18 měsíců pro jedince velkých a obřích plemen.“ 

 

 

Usnesení VS/025/9/2/13: 

„VS bere na vědomí zpracovávání úprav a zpřesnění pravidel a jejich zapracování do propozic 

pracovních soutěží a odkládá projednání všech návrhů výroční členské schůzi.“ 

 

 

Usnesení VS/026/9/2/13: 

„VS bere na vědomí Zprávu předsedkyně o zhodnocení činnosti členů výboru Klubu za uplynulé 

funkční období a doporučuje její předložení výroční členské schůzi.“ 

 

 

Usnesení VS/027/9/2/13: 

„VS nominuje v souladu se Stanovami klubu na členy výboru KRaAOP p. Bezvodovou Natálii, p. 

Brízgalu Milana, p. Novosadovou Dagmar, p. Románkovou Ester, p. Sekaninu Jaroslava, p. 

Skoumala Libora, p. Sobíkovou Táňu, p. Vágnerovou Soňu, p. Vaškovou Zdeňku.“ 

 

 

Usnesení VS/028/9/2/13: 

„VS nominuje na členy revizní komise KRaAOP p. Straku Davida, p. Gabrielovou Janu, p. Marka 

Zdeňka.“ 

 

 

Usnesení VS/029/9/2/13: 

„VS schvaluje upřesnění místa konání výroční členské schůze do pozvánky.“ 

 

 

Usnesení VS/030/9/2/13: 

„VS konstatuje, že došlo k porušení propozic, které stanovují na základě jakých podmínek je pes 

oprávněn být zapsán do Katalogu Zbraslav, 10. 9. - 11. 9. 2011. 

VS schvaluje anulování výsledků 5. ročníku celostátních pracovních soutěží jedincům, kteří byli do 

celostátních pracovních soutěží neoprávněně zařazeni bez úhrady poplatku za účast majitelem, a 

odebírá jim udělená vítězství, současně vyzývá jejich majitele, aby na výroční členské schůzi v Brně 

předali poháry, které byly oceněním za vítězství v jednotlivých stupních obtížnosti. 

VS doporučuje výroční členské schůzi přiznat Vítězství v dotčených stupních obtížnosti pro jedince, 

kteří obsadili v 5. ročníku celostátních pracovních soutěžích druhá místa v pořadí a dodatečně jim 

předat poháry.“ 
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Usnesení VS/031/9/2/13: 

„VS konstatuje, že při anulování vítězství v 5. ročníku Celostátních pracovních soutěží psu 

Donchuán Lištička, není tento oprávněn používat titul Klubový šampion práce, do doby, než doplní 

potřebný počet vítězství na klubových srazech a tím splní všechny podmínky nutné k udělení 

titulu“. 

 

 

Usnesení VS/032/9/2/13: 

„VS schvaluje proplacení faktury za správu a aktualizaci klubového webu.“ 

 

 

Usnesení VS/033/9/2/13: 

„VS doporučuje výroční členské schůzi upravit poplatek za uchovnění na částku 400,- Kč. 

VS doporučuje výroční členské schůzi upravit poplatek za absolvování svodu mladých na částku 

200,- Kč.“ 

 

 

Usnesení VS/034/9/2/13: 

„VS doporučuje ponechat stanovení termínu uzávěrky přihlášek na jarní předvedení za účelem 

uchovnění a složení bonitační komise na rozhodnutí nově zvolenému výboru, který vzejde z výroční 

členské schůze v Brně dne 9. 3. 2013.“ 

 

 

Usnesení VS/035/9/2/13: 

„VS se neztotožňuje s obsahem a připomínkami emailové zprávy hlavní poradkyně chovu p. Evy 

Červené, zaslané členům výboru KRaAOP dne 7. 2. 2013. VS neshledává v jednání předsedkyně 

KRaAOP žádné porušování Stanov KRaAOP, žádné účelové jednání s cílem poškodit jméno 

HPCH.“ 

 

 

Usnesení VS/036/9/2/13: 

 „VS se neztotožňuje s obsahem a připomínkami emailových zpráv členky výboru Mgr. Denisy 

Adamové a pokladníka p. Ivo Masopusta zasílanými do konání VS. 

VS neshledává v jednání předsedkyně KRaAOP žádné porušování Stanov KRaAOP, žádné účelové 

jednání s cílem poškodit ostatní členy výboru klubu.“ 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Soňa Vágnerová      Ověřila: Natálie Bezvodová 
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