KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ – KRaAOP

Zápis z výroční členské schůze KRaAOP
Datum a čas: sobota 9. března 2013, od 13:00 hod.
Místo: Restaurace THALIE, Rooseveltova 14, Brno - střed
Program:
1)
Zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2)
Vyhlášení výsledků a předání cen o Nej psa/fenu exteriéru KRaAOP 2012 a Nej pracovního psa/fenu
KRaAOP 2012
3)
Předávání Klubových šampionů exteriéru a Klubových grand šampionů exteriéru a Klubových
šampionů práce a Klubových grand šampionů práce
4)
Zpráva předsedkyně KRaAOP za uplynulé funkční období
5)
Zpráva hlavního poradce chovu za období 2011 a 2012
6)
Zpráva pokladníka klubu za období 2012 a schválení výsledků hospodaření
7)
Zpráva kontrolní komise klubu za uplynulé funkční období
8)
Změny chovatelského řádu a bonitačního řádu klubu
9)
Plán klubových akcí na rok 2013
10) Klubové poplatky
11) Změny stanov - úprava pravomocí a náplně činnosti členů výboru a poradců chovu jednotlivých
plemen, zastřešených KRaAOP
12) Návrhy na změnu vedení a obsahu chovatelského infa na webu KRaAOP
13) Schválení přehledu pohledávek a závazků KRaAOP
14) Inventura majetku KRaAOP
15) Revize agendy HPCH za období 2011 a 2012
16) Projednání porušování chovatelského řádu a Stanov klubu, návrh na řešení a schválení postihů
17) Informace o rozhodnutí výboru o odebrání titulu Klubový šampion práce a anulování části výsledků 5.
ročníku celostátního pracovního přeboru ve Zbraslavi konaného dne 10. 9. 2011 a schválení
doporučení výborové schůze dle usnesení číslo VS/030/9/2/13
18) Návrhy na úpravy a zpřesnění pravidel klubových pracovních soutěží
19) Schválení Smlouvy o poskytování chovatelského servisu pro nečleny KRaAOP
20) Diskuze
21) Volba členů výboru a kontrolní komise
22) Různé
23) Závěr

Ad. 1) Zahájení a volba ověřovatele zápisu
Ve 13:00 hodin není na členské schůzi přítomna nadpoloviční většina všech členů klubu. Předsedkyně
KRaAOP p. Vágnerová z tohoto důvodu zahájila členskou schůzi až ve 13:30 hodin a konstatovala, že je dle
prezenční listiny přítomno 49 členů z celkového počtu 108 členů klubu, přičemž schůze je usnášení schopná
dle stanov. Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto Zápisu. Všichni přítomní členové klubu s hlasem
rozhodujícím obdrželi u prezence při podpisu do prezenční listiny hlasovací lístky pro hlasování aklamací,
opatřené jejich evidenčním klubovým číslem. Toto opatření bylo zvoleno vzhledem k přítomnosti četných
hostů členské schůze a pro zajištění regulérnosti hlasování aklamací.
Při prezenci se dostavilo několik nových zájemců o vstup do klubu, jimž bylo sděleno, že v souladu
s ustanovením Stanov klubu není vznik členství přímo na členské schůzi možný. Je možná pouze úhrada
členského příspěvku na rok 2013 pro stávající členy klubu s přiděleným evidenčním číslem. P. Rajský se
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vyjádřil ve smyslu, že dochází k ohýbání Stanov ze strany výboru klubu. Předsedkyně a ostatní členové
výboru se důrazně ohradili a konstatovali, že toto ustanovení Stanov má svůj podstatný význam ve smyslu
zamezit účelovému vstupu osob do klubu před členskou schůzí výhradně za účelem ovlivnění hlasování.
Každý zájemce o členství v klubu měl dostatek času kdykoli před členskou schůzí zaslat řádně přihlášku
v souladu se Stanovami a uhradit poplatek za vznik členství na účet klubu:

Čl.II.
Vznik členství, evidence členů Klubu
2.1. Členství v Klubu vzniká přijetím za člena na základě přihlášky, kterou zašle žadatel výboru
Klubu a zaplatí zápisné a členský příspěvek v plné výši. Žadatel, jehož přihláška k členství v Klubu je
doručena výboru Klubu v průběhu měsíce listopadu a prosince příslušného roku, je osvobozen od úhrady
členského příspěvku za příslušný kalendářní rok a uhradí pouze zápisné.
Přihláška musí být písemná a musí obsahovat: jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště žadatele,
případně adresu pro doručování, telefon, emailovou adresu.
Přihláška se doručuje na adresu Klubu a jednatel je povinen ji zaevidovat. Každoročně jednatel
informuje členskou schůzi o stavu členské základny Klubu.
P. Kašpar navrhl shora citované ustanovení Stanov KRaAOP ohledně vzniku členství ze stanov zcela
vypustit. Předsedkyně p. Vágnerová odpověděla, že změna Stanov KRaAOP bude projednávána jako
samostatný bod této členské schůze a p. Kašpar má možnost přednést svůj návrh k hlasování v bodu
„Změny stanov“. Další člen navrhl, aby byly Stanovy KRaAOP upraveny ve smyslu přímé volby členskou
schůzí do funkcí předsedy a hlavního poradce chovu. P. Vágnerová opět odkázala předkladatele této úpravy
Stanov k přednesení svého návrhu v bodu „Změny stanov“.
V dalším projednávání bodu 1) předsedkyně navrhla jako zapisovatele p. Natálii Bezvodovou, jako
ověřovatele zápisu sebe a p. Jiřího Svačinu.

Usnesení č. VČS/001/9/3/13:
„VČS schvaluje zapisovatele p. Natálii Bezvodovou a ověřovatele zápisu p. Soňu Vágnerovou a
p. Jiřího Svačinu“

Hlasování:
Pro: 46 Proti: 4 Zdržel se: 1

Usnesení bylo přijato

Předsedkyně p. Vágnerová navrhla členské schůzi změnu pořadí projednávaných bodů programu dle
následujícího pořadí:
Body 2), 3) zařadit jako body 9), 10), body 15), 16), 17) zařadit jako body 6), 7), 8), body 4), 5), 6), 7)
zařadit jako body 2), 3), 4), 5), další pořadí beze změn a tedy následně posunout chronologicky číslování
bodů.

Usnesení č. VČS/002/9/3/13:
„VS schvaluje program schůze dle následujícího pořadí bodů:
Program:
1) Zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2) Zpráva předsedkyně KRaAOP za uplynulé funkční období
3) Zpráva hlavního poradce chovu za období 2011 a 2012
4) Zpráva pokladníka klubu za období 2012 a schválení výsledků hospodaření
5) Zpráva kontrolní komise klubu za uplynulé funkční období
6) Revize agendy HPCH za období 2011 a 2012
7) Projednání porušování chovatelského řádu a Stanov klubu, návrh na řešení a schválení postihů
8) Informace o rozhodnutí výboru o odebrání titulu Klubový šampion práce a anulování části výsledků
5. ročníku celostátního pracovního přeboru ve Zbraslavi konaného dne 10. 9. 2011 a schválení
doporučení výborové schůze dle usnesení číslo VS/030/9/2/13
9) Vyhlášení výsledků a předání cen o Nej psa/fenu exteriéru KRaAOP 2012 a Nej pracovního psa/fenu
KRaAOP 2012

Zápis z VČS KRaAOP 9. 3. 2013

Stránka 2

10) Předávání Klubových šampionů exteriéru a Klubových grand šampionů exteriéru a Klubových
šampionů práce a Klubových grand šampionů práce
11) Změny chovatelského řádu a bonitačního řádu klubu
12) Volba členů výboru a kontrolní komise
13) Plán klubových akcí na rok 2013
14) Klubové poplatky
15) Změny stanov - úprava pravomocí a náplně činnosti členů výboru a poradců chovu jednotlivých
plemen, zastřešených KRaAOP
16) Návrhy na změnu vedení a obsahu chovatelského infa na webu KRaAOP
17) Schválení přehledu pohledávek a závazků KRaAOP
18) Inventura majetku KRaAOP
19) Návrhy na úpravy a zpřesnění pravidel klubových pracovních soutěží
20) Schválení Smlouvy o poskytování chovatelského servisu pro nečleny KRaAOP
21) Diskuze
22) Různé
23) Závěr.“

Hlasování:
Pro: 45 Proti: 5 Zdržel se: 1

Usnesení bylo přijato

Vzhledem k tomu, že je schůze volební a že součástí programu je řada bodů, o nichž bude členská schůze
rozhodovat hlasováním aklamací nebo v případě volby členů výboru a revizní komise aklamací nebo tajně,
navrhla předsedkyně p. Vágnerová již v úvodu schůze zvolit členy volební a mandátové komise a navrhla
jménem výboru členské schůzi, aby pro případ volby nových členů výboru a nových členů revizní komise na
příští funkční období proběhlo hlasování tajnou formou. Zároveň navrhla, aby volební a mandátová komise
byla společná a tříčlenná. Za členy volební komise byli navrženi p. Burian, p. Joukl a p. Prosecký.

Usnesení č. VČS/003/9/3/13:
„VČS schvaluje tajnou volbu členů výboru a revizní komise pro nadcházející funkční období.“

Hlasování:
Pro: 49 Proti: 2 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/004/9/3/13:
„VČS schvaluje, aby volební a mandátová komise byla společná a tříčlenná ve složení předseda
+ dva členové komise.“

Hlasování:
Pro: 49 Proti: 2 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/005/9/3/13:
„VČS schvaluje za členy volební a mandátové komise p. Buriana, p. Joukla a p. Proseckého.“

Hlasování:
Pro: 45 Proti: 2 Zdržel se: 4

Usnesení bylo přijato

Ad. 2) Zpráva předsedkyně KRaAOP za uplynulé funkční období
Předsedkyně KRaAOP p. Vágnerová seznámila přítomné členy se Zprávou předsedkyně KRaAOP za uplynulé
funkční období. Zprávu stručně okomentovala a zdůraznila její nejdůležitější body, poté vyzvala k diskuzi
k této zprávě. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, proto bylo přikročeno k hlasování.
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Usnesení č. VČS/006/9/3/13:
„VČS schvaluje Zprávu předsedkyně KRaAOP za uplynulé funkční období.“
Hlasování:
Pro: 45 Proti: 2 Zdržel se: 4

Usnesení bylo přijato

V průběhu projednávání bodu 2) se na schůzi dostavili další členové klubu, v tuto chvíli je přítomno 53
členů KRaAOP.
Ad. 3) Zpráva hlavního poradce chovu za období 2011 a 2012
P. Červená konstatovala, že jí není jasné, zda má Zprávu přednést ona nebo stávají poradkyně chovu p.
Bezvodová, protože i jí jsou dostupné výpisy z PK za předmětné období. Ve výpisech z PK ČMKU však není
uvedeno II. pololetí roku 2012 a vzhledem k tomu, že p. Bezvodové nebyla ze strany p. Červené jako
bývalé HPCH předána žádná agenda poradce chovu nebylo možno sestavit úplnou Zprávu HPCH bez
součinnosti p. Červené. Plemenná kniha rovněž neeviduje všechny klubem vydané Kl a další chovatelské
informace, které jsou přístupné HPCH klubu. P. Červená tedy přečetla údaje o počtu narozených štěňat a
využití plemeníků za předmětné období. Písemná Zprava hlavního poradce chovu za období 2011 a 2012
nebyla členské schůzi předložena. Na dotaz z pléna, proč nejsou uvedeni uchovnění importovaní jedinci pod
KRaAOP p. Červená konstatovala pouze tolik, že nejsou uvedeni. Na žádost p. Kocíkové, zda by mohla p.
Červená zde oznámit členům klubu jména uchovněných importů nakolik jsou jí jistě známa, protože byla
v době jejich uchovnění ve funkci HPCH a jedná se především o jedince v jejím majetku. P. Červená
uvedla, že takto neučiní z osobních důvodů. P. Svačina navrhl hlasovat o nepřijetí Zprávy HPCH za období
2011 a 2012 a označil ji za neúplnou. Bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu.

Usnesení č. VČS/007/9/3/13:
„VČS neschvaluje Zprávu hlavního poradce chovu KRaAOP za období 2011 a 2012 a konstatuje
její neúplnost.“

Hlasování:
Pro: 40 Proti: 2 Zdržel se: 10

Usnesení bylo přijato

Ad. 4) Zpráva pokladníka klubu za období 2012 a schválení výsledků hospodaření
Pokladník klubu za období 2012 nepředložil žádnou písemnou zprávu, nepředložil vyhodnocení žádné akce,
pořádané klubem, nepředložil ani žádné vyhodnocení příjmů a výdajů z pořádaných srazů, nepředložil
výsledky hospodaření za uplynulé období s konstatováním, že všechny doklady zasílá účetní ke zpracování
daňového přiznání. P. Masopust zároveň konstatoval, že jako pokladník neobdržel od předsedkyně klubu p.
Vágnerové žádné pokladní doklady ze srazů pořádaných na Moravě. P. Vágnerová sdělila plénu členské
schůze, že pokladníkovi nebylo nutno zasílat příjmové a výdajové doklady z předmětných srazů, protože
organizátorka srazů vždy po konání každého jednotlivého srazu na Moravě obeslala členy výboru
vyúčtováním každé konkrétní akce, ve které uvedla počet přítomných platících osob, počty psů a podrobné
vyúčtování každé jednotlivé akce. Vzhledem k tomu, že na tyto akce nečerpala finanční prostředky
z pokladny klubu, nebylo nutné zasílat pokladníkovi doklady k proplacení, ty byly zaslány řádně a včas
účetní k zaevidování do účetnictví za dané období. P. Masopust, přestože byl dne 9. 2. 2013 odvolán
z funkce pokladníka KRaAOP nepředal
pokladnu ani žádnou agendu a nebyl schopen členské schůzi oznámit ani výši zůstatku hotovosti na
pokladně. Z uvedeného plyne, že Zpráva pokladníka nebyla předložena a ke dni konání členské schůze není
předložen k schválení a není znám konečný stav pokladny účetního období 2012. Předsedkyně zpracovala a
přednesla finanční zprávu o akcích klubu, ke kterým měla potřebné podklady a to konkrétně:
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finanční zprávu o Speciální výstavě pro JRO, MSP a SAO, která se konala dne 9. 6. 2012 v Rokycanech,
finanční zprávu o podzimní bonitaci, která proběhla dne 8. 9. 2012 ve Zbraslavi u Brna, finanční zprávu o
Klubové výstavě se zadáváním titulu KV, která proběhla dne 9. 9. 2012 ve Zbraslavi u Brna, finanční zprávu
z proběhlého II. Ročníku celostátního handlingu a 6. ročníku Celostátních pracovních soutěží, které se
konaly dne 9. 9. 2012.
Předsedkyně dále přečetla zpracovanou finanční zprávu o proběhlých klubových srazech na Moravě za rok
2011 a 2012, které zpracovala p. Ester Románková, jako organizátorka moravských srazů. Tyto písemně
zpracované finanční zprávy tvoří přílohu tohoto zápisu.

Usnesení č. VČS/008/9/3/13:
„VČS ukládá Ivo Masopustovi doložit do 7 dnů předsedovi klubu zprávu pokladníka klubu za
období 2012 a výsledky hospodaření.“

Hlasování:
Pro: 45 Proti: 2 Zdržel se: 4

Usnesení bylo přijato

Ad. 5) Zpráva kontrolní komise klubu za uplynulé funkční období
Předseda kontrolní komise p. Rajský sdělil plénu členské schůze, že zpráva kontrolní komise za rok 2011 a
2012 není k dnešnímu vypracována, účetnictví za rok 2012 je ve fázi zpracování účetní. Na skutečnost, že
chybí platby a doklady v účetnictví za rok 2011, kdy také nebyla zpracovaná zpráva kontrolní komise,
přestože byla přislíbeno členské schůzi v Žižicích, že takto bude učiněno dodatečně a členové klubu se
zprávou KK budou vhodným způsobem seznámeni, na tuto skutečnost reagoval předseda kontrolní komise
konstatování, že léta říká, že chybí doklady. Na skutečnost, že pokladník p. Masopust sdělil, že nemá žádné
doklady a není schopen proto vyčíslit stav pokladní hotovosti, protože všechny doklady zasílá účetní p.
Rajský konstatoval, že ani on není momentálně schopen vyčíslit z dostupných podkladů stav hotovosti na
pokladně, neboť i předsedkyně p. Vágnerová zaslala příjmové doklady z měsíce září až v lednu tohoto roku,
čímž se zvýšil stav pokladní hotovosti ke konci roku. P. Bezvodová na toto tvrzení konstatovala, že se jedná
o chybný úsudek, neboť doklady zaslané p. Vágnerovou k rukám paní účetní nemohly nijak navýšit stav
pokladní hotovosti, neboť se jednalo o doklady výdajové a sice za nákup 2 ks tonerů pro tisk 60ti ks
barevných katalogů na KV Zbraslav 2012. Tyto doklady byly proplaceny p. Vágnerovou z bankovního účtu
klubu převodem na účet p. Bezvodové a promítly se již řádně v bankovních výpisech za 9/2012, které byly
zaslány účetní včas. Z uvedeného vyplývá, že předmětné doklady neměly s hotovostní pokladnou p.
Masopusta nic společného, jednalo se pouze o jejich zaevidování v účetnictví.

Usnesení č. VČS/009/9/3/13:
„VČS konstatuje nepředložení zprávy kontrolní komise KRaAOP a nemožnost schválení
hospodaření za rok 2012.“

Hlasování:
Pro: 41 Proti: 7 Zdržel se: 4

Usnesení bylo přijato

Ad. 6) Revize agendy HPCH za období 2011 a 2012
Předsedkyně klubu p. Vágnerová seznámila plénum členské schůze s výsledky revize agendy bývalé HPCH
p. Červené za období 2011 a 2012.
Dne 9. 4. 2012 schválila členská schůze KRaAOP nové podmínky pro uchovňování importů. Vzhledem
k tomu, že záhy, dne 10. dubna 2012 došlo ze strany HPCH k uchovnění hned několika importovaných
jedinců KAO podle nově schválených podmínek, ale o žádném z těchto jedinců nebylo členům výboru
známo, jakým postupem, za jakých podmínek a dokonce ani nebyla známa identita uchovněných jedinců,
vyžádali si členové výboru v měsíci květnu 2012 od HPCH jmenný seznam takto uchovněných jedinců
včetně podkladů provázejících proces uchovnění psů a fen dle nově schváleného řádu. Zároveň si vyžádali i
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seznam s číselnou řadou vydaných KL za rok 2012. Po velmi četné a frekventované elektronické
korespondenci mezi HPCH a ostatními členy výboru, které vyústilo ve vyjádření nedůvěry předsedkyni klubu
a některým členům výboru ze strany HPCH, členové výboru rozhodli o svolání výborové schůze a vyzvali
HPCH k účasti a předložení požadovaných materiálů na této schůzi. HPCH se výborové schůze nezúčastnila
a ani jiným vhodným způsobem dokumenty nedoručila, výbor klubu svými usneseními opětovně vyzval
HPCH k předložení požadovaných dokumentů do 31. 1. 2013. Vzhledem k tomu, že HPCH zcela ignorovala
usnesení výboru klubu a do stanoveného termínu opět dokumenty nepředložila, členové výboru rozhodli o
nutnosti místního šetření v klubové agendě přímo na pracovišti plemenné knihy ČMKU v Praze za účelem
zjištění požadovaných skutečností, které HPCH nepředložila. Svůj nález z PK ČMKU pak předsedkyně a
místopředsedkyně KRaAOP sepsaly do Zprávy ze šetření na PK, která je přílohou k materiálům jednání této
členské schůze. Na nadcházející výborové schůzi byla p. Červená odvolána z funkce HPCH pro hrubé
porušení stanov klubu, pro hrubé porušení chovatelského a bonitačního řádu KRaAOP a pro zneužití funkce
hlavního poradce chovu KRaAOP za účelem zvýhodnění jedinců v majetku p. Červené, majitelky CHS
Lištička a HPCH KRaAOP v jedné osobě. V souladu se stanovami KRaAOP má odvolaný nebo odstupující
člen výboru předat veškerou dokumentaci vzniklou v souvislosti s výkonem jeho funkce a všechny pomůcky
potřebné pro výkon jeho funkce do 30ti dnů po odvolání nebo skončení funkčního období. Vzhledem
k tomu, že paní Červená byla z funkce HPCH odvolána
dne 9. 2. 2013 a k dnešnímu dni, tedy k 9. 3. 2013 daný časový úsek vypršel, dotázala se předsedkyně
klubu p. Vágnerová p. Červené, zda je schopna předat nyní veškerou dokumentaci klubu, vzniklou
v souvislosti s výkonem HPCH a veškeré materiální pomůcky tak, jak je její povinností, vyplývající ze stanov
klubu k rukám předsedkyně klubu a umožnit tak členům přítomným na této členské schůzi nahlédnout do
materiálů, které jsou majetkem KRaAOP. P. Červená se vyjádřila ve smyslu, že se skutečností o svém
odvolání byla seznámena dne 14. 2. 2013. P. Soňa Vágnerová konstatovala skutečnost, že dopis zaslaný p.
Červené doporučeně na její adresu si tato nevyzvedla.
Vzhledem k tomu, že všichni členové klubu měli možnost předem se seznámit se zjištěnými fakty a
zaujmout k nim vlastní stanovisko, byl otevřen prostor k rozpravě k tomuto bodu.
P. Červená konstatovala, že se k její záležitosti vyjádřila i pracovnice PK ČMKU p. Pečená. P. Vágnerová
konstatovala, že tato skutečnost je členům známa, neboť dopis p. Pečené byl přílohou k materiálům
jednání této členské schůze na webu klubu. P. Červená oponovala, že se v jejím případě vyjádřila i šéfová
plemenné knihy p. Jarošová, a sice elektronicky na emailovou adresu předsedkyně klubu, kterou tato před
členy klubu zatajila. Předsedkyně klubu k uvedenému sdělila, že PK ČMKU nemá vedoucí, ale předsedu rady
plemenných knih p. Křečka a zmíněná p. Jarošová je tajemnicí ČMKU. Zároveň předsedkyně sdělila, že od
p. Jarošové elektronický přípis obdržela, ovšem pouze ve smyslu nabídky schůzky k projednání dílčích
nedorozumění mezi zástupci klubu a pracovnicí PK ČMKU p. Pečenou. Na faktu všech shora uvedených
porušení řádů p. Červenou tento přípis tajemnice ČMKU nic nemění.
Po další emotivní diskuzi bylo hlasováno usnesení.

Usnesení č. VČS/010/9/3/13:
„VČS konstatuje hrubé porušení Stanov klubu, hrubé porušení Chovatelského a bonitačního
řádu KRaAOP a zneužití funkce hlavního poradce chovu paní Evou Červenou.“

Hlasování:
Pro: 38 Proti: 7 Zdržel se: 1

Usnesení bylo přijato

Následně bylo navrženo vyčíslit p. Červené sankční poplatky dle platného a členskou schůzí KRaAOP řádně
schváleného sazebníku KRaAOP za vrhy po feně Khadzi Anri a po psovi Filo Armaghedon, kteří byli shledáni
do dne zápisu do PK ČMKU jako nechovní. Několik členů klubu se vyjádřilo ve smyslu, že jim i řadě jiných
členů klubu byly v minulosti vyčísleny sankční poplatky i za mnohem menší prohřešky, proto považují
usnesení členské schůze za správné. Stejně tak bylo těmito členy sděleno, že do úhrady sankčních poplatků
klubu jim byl pozastaven chovatelský servis ze strany HPCH a potažmo klubu. Bylo proto hlasováno
následující usnesení:
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Usnesení č. VČS/011/9/3/13:
„VČS pověřuje výbor klubu vyčíslením sankčních poplatků dle platného sazebníku KRaAOP za
vrhy po feně Khadzi Anri a po psovi Filo Armaghedon, kteří byli shledáni do dne zápisu do PK
ČMKU jako nechovní. V případě neuhrazení sankčních poplatků schvaluje VČS pozastavení
poskytování chovatelského servisu KRaAOP p. Evě Červené“

Hlasování:
Pro: 35 Proti: 8 Zdržel se: 5

Usnesení bylo přijato

Ad. 7) Projednání porušování chovatelského řádu a Stanov klubu, návrh na řešení a schválení
postihů
Výborová schůze projednala a konstatovala další porušení stanov klubu, a sice p. Denisou Adamovou,
stávající členkou výboru a bývalou předsedkyní KRaAOP a p. Ivo Masopustem, bývalým pokladníkem klubu.
P. Denisa Adamová porušila Stanovy klubu, poškodila klub ve věci špatné správy svěřeného majetku,
úmyslnou manipulací a nesprávným zveřejňováním zápisů z členských schůzí KRaAOP na klubovém webu, a
nedodržováním pravidel stanoveným pro klubové akce.
Ve funkci předsedkyně klubu nehospodárně nakládala s majetkem klubu, omezovala členy výboru a členy
klubu v jejich právech, vyplývajících ze Stanov klubu a neplnila povinnosti, které vyplývaly z funkce
předsedkyně Klubu. Její neznalostí právních předpisů a následnou nečinností vznikla klubu finanční škoda,
zavedením druhého, souběžného účtu, vedeného u Raiffeisen bank. P. Adamová nebyla schopna osvětlit
jako ředitelka výstav Zbraslav 2011, kdo vybíral poplatky za soutěže na místě konání akce, a nebyla
schopna ani osvětlit, kde jsou příjmové doklady a peníze z této akce.

Usnesení č. VČS/012/9/3/13:
„VČS konstatuje hrubé porušení Stanov klubu a špatnou správu svěřeného majetku bývalou
předsedkyní KRaAOP p. Denisou Adamovou.“

Hlasování:
Pro: 36 Proti: 3 Zdržel se: 3

Usnesení bylo přijato

P. Masopust porušil Stanovy KRaAOP, konkrétně v bodě neplnění povinností člena klubu, člena výboru
klubu a pokladníka klubu. Za celý rok 2012 nemá vedení klubu ani předsedkyně přehled o vydané
hotovosti, o proplácených dokladech, o vyúčtování klubových srazů, kterých se většinou účastnil.
Organizátorka zmíněných akcí na dotazy členů výboru ohledně finančního vyúčtování emailem odpověděla,
že finance nejsou v její kompetenci a dotazem na pokladníka se výbor pouze dozvěděl tolik, že má
pokladník plno práce s vypisováním dokladů, které však členové výboru nikdy neviděli a že „nebude počítat
ani psy a ani lidi“.

Usnesení č. VČS/013/9/3/13:
„VČS konstatuje hrubé porušení Stanov klubu a neplnění povinností vyplývajících z funkce
pokladníka klubu p. Ivo Masopustem.“

Hlasování:
Pro: 36 Proti: 1 Zdržel se: 2

Usnesení bylo přijato
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Ad. 8) Informace o rozhodnutí výboru o odebrání titulu Klubový šampion práce a anulování
části výsledků 5. ročníku celostátního pracovního přeboru ve Zbraslavi konaného dne
10. 9. 2011 a schválení doporučení výborové schůze dle usnesení číslo VS/030/9/2/13
Předsedkyně p. Vágnerová připomněla přítomným členům, že předmětem jednání tohoto bodu jsou
skutečnosti uvedené v zápise z výborové schůze konané dne 9. 2. 2013 v Brně, který je řádně vyvěšen na
klubovém webu.
Předsedkyně p. Vágnerová seznámila plénum členské schůze se skutečností, že na základě zjištění
nedoplatků členové výboru konstatovali, 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:
Poznámka: Jedno vítězství v Celostátním pracovním přeboru (stupeň 3., 4. nebo5.) může nahradit jedno
vítězství v Pracovní soutěži (3., 4. nebo 5. stupeň).
10. 09. 2011, 5. ročník Celostátního pracovního přeboru KRaAOP:
2. stupeň: Donchuán Lištička - neuhrazený poplatek, vítězství anulováno

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.“
Na základě zjištění nedoplatků z 5. ročníku celostátních pracovních soutěží KRaAOP, výbor konstatoval, že
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. Nebyly tedy 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.
Vítězství udělená výše jmenovaným jedincům byla tedy 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

Výborová schůze svým usnesením anulovala výsledky 5. ročníku celostátního pracovního přeboru a
jedincům Donchuán Lištička a Winner Lištička odebrala zadaná vítězství. V souladu s usnesením výborové
schůze doporučuje výbor klubu výroční členské schůzi vítězství v dotčených stupních obtížnosti přiznat
jedincům, kteří se umístili na druhých místech. Ve 4. stupni obtížnosti psovi Cnorimu z Darganova dvora a
v 5. stupni obtížnosti psovi Charzovi z Azgiru.
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Dne 24. 2. 2013 byl p. Masopust i p. Červená vyzvaná dopisem, aby ke dni konání výroční členské schůze
do začátku ČS vrátili k rukám předsedy poháry, které jim byly předány za neoprávněně udělená vítězství.
Ke dni konání dnešní členské schůze tak nebylo učiněno.
Následně se k tomuto bodu rozvinula emotivní diskuze:
Slovo si vzal bývalý pokladník p. Masopust – „trestáte psy za to, že máte bordel v účetnictví“. P. Vágnerová
znovu vysvětluje princip placení a přihlašování psů na soutěže, a sice pokud je pes uveden v katalogu
výstavy jako soutěžící v Celostátním pracovním přeboru, musí majitel takového psa poukázat platbu –
startovné v soutěži - k datu uzávěrky na účet klubu. Platba na místě konání soutěží je možná, ale takoví
soutěžící psi platí jednak zvýšený poplatek a také nejsou uvedeni v katalogu výstavy. Vzhledem k tomu, že
psi v majetku p. Masopusta a p. Červené, popř. její odchovy byli uvedeni v katalogu a p. Červená byla
zodpovědnou osobou za klub pro přijímání přihlášek k Celostátním pracovním přeborům, neměli být psi bez
úhrady poplatku předem vůbec uvedeni v katalogu. Vzhledem k tomu, že nebyly v účetnictví za rok 2011
dohledány ani platby na místě konání soutěží a majitelé psů nejsou schopni doložit platbu, jsou uvedená
opatření výboru klubu plně oprávněná.
P. Červená na toto sdělení konstatovala – „něco jsem platila p. Svobodovi na schůzi 2/7 v Jihlavě, nevím,
opravdu nevím co, doklady nemám“.
P. Adamová tvrdí, že předala celou agendu předsedy nové předsedkyni.
P. Vágnerová konstatovala, že majitelé jiných psů, kteří platili startovné v soutěžích na místě konání akce,
doložili místopřísežná prohlášení, že provedli platbu na místě. S tímto jejich prohlášením se výbor
ztotožňuje, neboť je jisté, že bez provedené platby by nebyli pořadatelem do soutěží připuštěni. P.
Vágnerová vznesla dotaz k paní Adamové jako ředitelce výstavy a p. Červené jako pořadatelce Celostátních
pracovních přeborů na identifikaci osoby, která ve výstavní kanceláři v den pořádání akce vybírala startovné
od startujících placené na místě konání akce. Dotaz p. Vágnerové nebyla ani jedna z oslovených schopna
zodpovědět.
P. Červená sdělila – „nemůžu napsat místopřísežné prohlášení, protože si nepamatuji, komu a kdy jsem
zaplatila“.
Slovo si vzal p. Kašpar – „není si možné tak dlouho pamatovat, kdy komu co platím. Jedná se řádově o
stokoruny“.
P. Rajský opět konstatoval – „léta říkám proč chybí doklady“.
P. Vágnerová – „proč z jedné akce jsou v účetnictví výdajové doklady, ale ze stejné akce nejsou příjmové
doklady?“ Tento dotaz nikdo nezodpověděl.
P. Jakub Šmíd – „proč odebírat tituly psům, protože nemohou majitelé najít doklady. Je zodpovědný
pořadatel.“ Několik členů klubu oponovalo, že zde jsou evidentně odpovědni všichni včetně majitelů
předmětných psů, navíc se zde jedná o princip zvýhodňování některých členů a zneužívání funkcí ve svůj
prospěch, protože pořadateli byly p. Adamová a p. Červená jak je uvedeno shora.
Na dotaz p. Vágnerové, proč nebyly zaplaceny bonitace za jedince v majetku p. Červené za rok 2011, p.
Červená znovu zopakovala – „hodně věcí jsem platila hotově v Jihlavě. Nevím co, asi i bonitace. Mám
dosud v klubu 4.500,- Kč a nemám zapotřebí řešit nějaké stovkové položky.“
P. Vágnerová – „proč byla další bonitace jedné feny z dubna 2012 zaplacena až v červenci 2012 po četných
urgencích nejen předsedkyně, ale i dalších členů výboru a ve výši poplatku pouze 250,- Kč, který odpovídá
platbě předem na účet klubu. Pravidla platí pro všechny stejná. Paní Červená oponovala, že přeci bylo
nakonec z její strany uhrazeno. P. Vágnerová oponovala, že ovšem pravidla pro placení bonitací jsou
následující a pro všechny bez výjimek stejná: předem na účet klubu 250,- Kč, platba na místě bonitace
500,- Kč. Vzhledem k opožděné platbě paní Červené není možné z její strany považovat tuto platbu za
platbu předem na účet, ale za platbu na místě, tedy je třeba poukázat na účet klubu platbu 500,- Kč za
bonitovaného jedince. Úhradu za psa/fenu po konání bonitace klubové řády neřeší, neboť pokud majitel
jedince neuhradí poplatek před bonitací, není takový jedinec k bonitaci vůbec připuštěn. Kontrolou a
přijímáním přihlášek na bonitaci byla v roce 2011 i 2012 z titulu funkce HPCH pověřena p. Červená.

Usnesení č. VČS/014/9/3/13:
„VČS schvaluje odebrání titulu Klubový šampion práce psovi Donchuán Lištička z důvodu
odebrání vítězství v druhém stupni 5. Ročníku Celostátních pracovních přeborů KRaAOP
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z důvodu neuhrazení startovného a to až do splnění klubem stanovených podmínek pro získání
titulu KCHP.“

Hlasování:
Pro: 33 Proti: 6 Zdržel se: 8

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/015/9/3/13:
„VČS schvaluje anulování výsledků 5. ročníku Celostátního pracovního přeboru 2011 a
jedincům Donchuán Lištička a Winner Lištička odebírá zadaná vítězství. VČS rovněž schvaluje
rozhodnutí výboru klubu požádat majitele předmětných psů o navrácení předaných pohárů za
anulovaná vítězství zpět klubu. V dotčených stupních obtížnosti přiznává VČS vítězství
jedincům, kteří se umístili na druhých místech. Ve 4. stupni obtížnosti psovi Cnorimu
z Darganova dvora a v 5. stupni obtížnosti psovi Charzovi z Azgiru.“
Hlasování:
Pro: 33 Proti: 7 Zdržel se: 7

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/016/9/3/13:
„VČS ukládá výboru klubu vymáhat po majiteli feny Zidzil Lištička, uvedeném v katalogu
výstav úhradu dlužných výstavních poplatků. V případě neuhrazení dlužné částky schvaluje
VČS pozastavení poskytování chovatelského servisu KRaAOP majiteli feny Zidzil Lištička.“
Hlasování:
Pro: 33 Proti: 5 Zdržel se: 8

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/017/9/3/13:
„VČS ukládá výboru klubu vymáhat po p. Evě Červené dlužné poplatky za uchovnění jedinců
v jejím majetku. V případě neuhrazení dlužné částky schvaluje VČS pozastavení poskytování
chovatelského servisu KRaAOP p. Evě Červené.“
Hlasování:
Pro: 36 Proti: 8 Zdržel se: 2

Usnesení bylo přijato

Ad 9) Vyhlášení výsledků a předání cen o Nej psa/fenu exteriéru KRaAOP 2012 a Nej
pracovního psa/fenu KRaAOP 2012
P. Vašková vyhlásila výsledky a předala diplomy a poháry za klubové soutěže o Nej psa/fenu exteriéru
KRaAOP za rok 2012 a soutěže o Nej pracovního psa/fenu KRaAOP za rok 2012:
Nej fena exteriéru KRaAOP za rok 2012:
1. 2036 bodů - KAO - Fantasia Ksiezyc Pamiru, maj.: S. Vágnerová
2. 1817 bodů - KAO - Bea Jusa ze Žďárských lesů, maj.: A. Prosecký
Nej pes exteriéru KRaAOP za rok 2012:
1. 537 bodů - KAO - Áron z Brosikova, maj.: A. Prosecký
2. 402 bodů - KAO - Goral Elbrus Chán, maj.: manž. Šimůnkovi
3. 382 bodů - KAO - Fantom - As Erudit, maj. H. Vašátková
4. 246 bodů - KAO - Regent Lištička, maj.: M. Tlustá
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Nej pracovní fena KRaAOP za rok 2012:
1. 100 bodů - KAO - Bea Jusa ze Žďárských lesů, maj.: A. Prosecký
2. 50 bodů - KAO - Byrranga z Darganova dvora, maj.: P. Novosad
3. 30 bodů - KAO - Tskaro Chita, maj.: Ing. D. Novosadová
4. 25 bodů - KAO - Colchis z Darganova dvora, maj.: P. Novosad
Nej pracovní pes KRaAOP za rok 2012:
1. 310 bodů - KAO - Winner Lištička, maj.: I. Masopust
2. 280 bodů - KAO - Idol Lištička, maj.: E. Románková
3. 273 bodů - KAO - Charzo z Azgiru, maj.: J. Šmíd
4. 148 bodů - KAO - Áron z Brosikova, maj.: A. Prosecký
Ad 10) Předávání Klubových šampionů exteriéru a Klubových grand šampionů exteriéru a
Klubových šampionů práce a Klubových grand šampionů práce
P. Vašková předala diplomy a poháry psů a fenám, kteří splnili podmínky pro udělení klubových titulů
Klubový šampion a Klubový grand šampion exteriéru a Klubový šampion a Klubový grand šampion práce.
Klubový grand šampion exteriéru:
KAO Fantasia Ksiezyc Pamiru, majitel: S. Vágnerová
Klubový šampion práce:
KAO Áron z Brosikova, majitel: A. Prosecký
KAO Cageri z Darganova Dvora, majitel: P. Jochymek
KAO Cnori z Darganova dvora, majitel: P. Marková
Ad. 11) Změny chovatelského řádu a bonitačního řádu klubu
Předsedkyně KRaAOP p. Vágnerová seznámila přítomné členy klubu s výborem navrženými úpravami
chovatelského řádu klubu a bonitačního řádu klubu. Všichni členové klubu měli možnost a dostatek času se
s předloženým materiálem seznámit, neboť tento byl v souladu
s klubovými stanovami členům k dispozici společně s pozvánkou na výroční členskou schůzi na webu
KRaAOP v dostatečném časovém předstihu. Následně p. Vágnerová vyzvala přítomné k diskuzi nad
předloženými návrhy. Následně se k tomuto tématu rozvinula bohatá diskuze, z níž vzešly a byly hlasovány
tři návrhy:
1)

Návrh č. 1) - P. Červená navrhla, aby zůstal stávající stav uchovňování, tj. nutnost



Majitel importovaného jedince je povinen doložit Rtg. DKK (vyhodnocení musí být max. do hodnoty „3“, i
jednostranně) + absenci dědičně podmíněných vad a vad, které standard konkrétního plemene uvádí jako
vady vylučující, platí pro:
a) jedince, dovezené před 10.4.2012, kteří k tomuto datu dovršili věk 18-ti měsíců a více
b) jedince, dovezené po 10.4.2012, a to ve věku minimálně dovršených 18-ti měsíců
Majitel importovaného jedince je povinen doložit Rtg. DKK (vyhodnocení musí být max. do hodnoty „3“, i
jednostranně) + posudek z absolvování 1 výstavy, i zahraniční, na které se zadává titul CAC, a to ve třídě
dospívajících, otevřené či pracovní – a na ní získání minimálně známky VD, platí pro:
a) jedince, dovezené před 10.4.2012, jejichž věk je ke dni 10.4.2012 nižší než 18 měsíců
b) jedince, dovezené po 10.4.2012, ve věku nižším než 18 měsíců
Kontrolu absence dědičně podmíněných vad a vad, které standard konkrétního plemene uvádí jako vady
vylučující, provede na žádost majitele jím vybraný člen výboru KRaAOP, který o prohlídce psa vyhotoví
písemný záznam.





bonitace – „předvedení za účelem uchovnění“ s povinností podstoupit povahový test, chovnost od
18ti měs. pes i fena, RTG DKK, a aby zůstal zachován také stávající způsob uchovňování importů:
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Na přání majitele je možno s importovaným jedincem absolvovat, na předem určené Klubové akci, povahový
test. Hodnotící komisi musí tvořit minimálně jeden člen výboru klubu a figurant. Majitel psa nesmí být
současně členem hodnotící komise.



Usnesení č. VČS/018/9/3/13:
„VČS schvaluje zachování stávajících podmínek uchovňování jedinců pod KRaAOP dle návrhu
č. 1. p. Červené Evy.“

Hlasování:
Pro: 8 Proti: 35 Zdržel se: 1

Usnesení nebylo přijato

2)

Návrh č. 2) - P. Bezvodová navrhla, aby byly podmínky uchovnění upraveny
následujícím způsobem:





Absolvování 2x výstavy se zadáváním CAC ve třídě nad 18 měs. i zahraniční nebo 1x klubová
výstava i zahraniční
RTG DKK
Chovnost fena od 24 měs., pes od 18ti měs.
Zachovat uznávání chovnosti importovaných chovných jedinců ze zahraničí

Usnesení č. VČS/019/9/3/13:
„VČS schvaluje změnu podmínek uchovňování jedinců pod KRaAOP dle návrhu č. 2. p.
Bezvodové Natálie.“

Hlasování:
Pro: 17 Proti: 2 Zdržel se: 19

Usnesení nebylo přijato

3)

Návrh č. 3) – konsensuální návrh pléna členské schůze, aby byly podmínky uchovnění
upraveny následujícím způsobem:









Absolvování 2x výstavy se zadáváním CAC ve třídě nad 15 měs. i zahraniční nebo 1x klubová
výstava KRaAOP nebo zahraniční klubová výstava.
RTG DKK.
Povinnost předvedení psa za účelem měření na klubovém srazu, součástí tohoto předvedení bude
povahový test. Předvedení - povinnost klubu zorganizovat po dohodě při kterémkoli klubovém
srazu, minimálně však 4 x ročně. Komise na předvedení tříčlenná, z toho dva členové výboru a
jeden člen klubu.
Povinnost uhradit stanovený poplatek za uchovnění před zápisem chovnosti do PP jedince na
bankovní účet klubu.
Chovnost fena od 24 měs., pes od 18ti měs.
Zachovat uznávání chovnosti importovaných chovných jedinců ze zahraničí.
zrušit v Chovatelském řádu KRaAOP bod V. „Sestavování chovných párů“, a to v celém rozsahu.

Aby bylo dosaženo konsensuálního návrhu, bylo v rámci sestavování tohoto návrhu o některých sporných
změnách navržených z pléna schůze hlasováno odděleně, a sice následujícím způsobem:

Usnesení č. VČS/020/9/3/13:
„VČS schvaluje zrušení bodu V. Sestavování chovných párů v Chovatelském řádu KRaAOP, a to
v plném rozsahu.“

Hlasování:
Pro: 34 Proti: 0 Zdržel se: 11

Usnesení bylo přijato
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Usnesení č. VČS/021/9/3/13:
„VČS schvaluje nastavení četnosti vrhů feny na 2 vrhy za dva kalendářní roky.“
Hlasování:
Pro: 33 Proti: 8 Zdržel se: 3

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/022/9/3/13:
„VČS schvaluje změnu podmínek uchovňování jedinců pod KRaAOP dle návrhu č. 3.“
Hlasování:
Pro: 34 Proti: 6 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/023/9/3/13:
„VČS schvaluje zasílání dokladů k přeregistraci jedince na PK ČMKU mezi chovné majitelem
psa/feny.“
Hlasování:
Pro: 31 Proti: 7 Zdržel se: 4

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/024/9/3/13:
„VČS schvaluje změnu podmínek uchovňování jedinců pod KRaAOP dle následujících
podmínek:
1. Min. věk pro zařazení psa/feny do chovu:
 – pes od dovršení 18ti měs. věku
 – fena od dovršení 24 měs. věku
U feny povoleny maximálně dva vrhy za dva kalendářní roky.
2. Povinná účast na dvou výstavách se zadáváním CAC (i zahraničních) – světové, evropské,
mezinárodní, národní, nebo speciální ve třídách mezitřídě nebo otevřené nebo šampionů či vítězů nebo účast
na jedné klubové výstavě KRaAOP (nebo jakékoli zahraniční klubové výstavě), vše s hodnocením
nejhůře známkou velmi dobrá.
3. Povinné RTG DKK – snímek vyhotoven po dovršení min. 17 měs. věku jedince - stupeň 4 (E) i jednostranně
je vážnou zdravotní vadou vyřazující postiženého jedince z chovu.
4. Úspěšně absolvovat „předvedení“ KRaAOP ve věku dovršení min. 15 měs. jedince na předem určené
Klubové akci. V rámci předvedení podstoupit měření a povahový test.
5. Uhradit poplatek za uchovnění na bankovní účet KRaAOP před zápisem chovnosti do PP jedince
Jednotlivé uvedené podmínky, nezbytné pro uchovnění psa/feny je možno absolvovat v pořadí dle volby majitele. Po
splnění všech výše uvedených podmínek zašle majitel jedince všechny podklady, nezbytné pro uchovnění ( viz. výše posudky ze dvou CAC výstav nebo jedné klubové, vyhodnocení RTG DKK, záznam z „předvedení“) a originál PP
jedince poradci chovu pro příslušné plemeno k provedení záznamu o chovnosti. Zároveň provede majitel jedince
úhradu poplatku za uchovnění na účet KRaAOP. Následně zašle majitel PP psa/feny na PK ČMKU k přeregistraci mezi
chovné jedince (nutné provést před použitím jedince v chovu – viz. nový Zápisní řád ČMKU)
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U importovaných chovných jedinců KRaAOP i nadále uznává chovnost získanou v zahraničí, kterou je
však nutno poradci chovu pro příslušné plemeno doložit včetně doložení vyhodnocení RTG DKK jedince.
V Chovatelském řádu KRaAOP se ruší bod V. „Sestavování chovných párů“, a to v celém rozsahu.“

Hlasování:
Pro: 34 Proti: 6 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

V návaznosti na provedené změny v podmínkách uchovnění KRaAOP a v souvislosti se změnami Zápisního
řádu ČMKU a Směrnicí FCI pro zhotovení RTG DKK je nutné schválit úpravu Chovatelského řádu KRaAOP a
Bonitačního řádu KRaAOP. Nově upravené řády KRaAOP - Chovatelský a Bonitační řád - včetně
zapracovaných schválených úprav tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.

Usnesení č. VČS/025/9/3/13:
„VČS schvaluje úpravu Chovatelského řádu KRaAOP dle přílohy č. 1 tohoto Zápisu.“
Hlasování:
Pro: 34 Proti: 6 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/026/9/3/13:
„VČS schvaluje úpravu Bonitačního řádu KRaAOP dle přílohy č. 2 tohoto Zápisu.“
Hlasování:
Pro: 34 Proti: 6 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Po projednání bodu 11) schůzi opustilo několik členů s hlasem rozhodujícím. Členové volební komise
spočítali aktuální stav přítomných členů klubu s hlasem rozhodujícím a konstatovali, že je přítomno 45
členů.

Ad. 12) Volba členů výboru a kontrolní komise
Předsedkyně p. Vágnerová v tomto bodě předala slovo předsedovi volební komise p. Burianovi. Ten
přítomné členy seznámil se způsobem tajné volby a s výborem klubu navrženou kandidátkou za členy
výboru KRaAOP a náhradníků za členy výboru KRaAOP a členy kontrolní komise KRaAOP. Poté za pomoci
ostatních členů volební komise rozdal všem přítomným členům s hlasem rozhodujícím hlasovací lístky.
Následně vyzval přítomné, aby vznesli svoje návrhy na kandidáty do orgánů klubu z pléna schůze. P.
Adamová navrhla sebe za kandidátku do výboru KRaAOP. Předseda volební komise konstatoval, že členská
schůze svým usnesením potvrdila porušení Stanov klubu ze strany p. Adamové jako bývalé předsedkyně
KRaAOP a v souladu se Stanovami a dobrými mravy nemá osoba, která porušuje Stanovy klubu právo
kandidovat na funkce v orgánech klubu. Dále byli navrženi za kandidáty do orgánu KRaAOP z pléna členské
schůze pánové Masopust, Kašpar, Záruba a p. Kubínová. Předseda volební komise p. Burian konstatoval
v případě kandidatury p. Masopusta do orgánu klubu tutéž situaci jako v případě p. Adamové, a sice že
členská schůze svým usnesením potvrdila porušení Stanov klubu ze strany p. Masopusta jako bývalého
pokladníka KRaAOP a v souladu se Stanovami a dobrými mravy nemá osoba, která porušuje Stanovy klubu
právo kandidovat na funkce v orgánech klubu. Poté vyzval předseda volební komise p. Burian přítomné
členy s hlasem rozhodujícím, aby si na hlasovací lístky dopsali jména dalších kandidátů do výboru klubu –
p. Zárubu, p. Kašpara a p. Kubínovou.
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Výsledek volby členů výboru KRaAOP č. 1025
Rozdáno 45 hlasovacích lístků
Odevzdáno 45 hlasovacích lístků
Platných 45 hlasovacích lístků
Neplatných 0 hlasovacích lístků
Kvórum pro zvolení 23 hlasů.

Jméno

hlasů pro

pozn.

Bezvodová Natálie, Mgr.

38

Zvolena

Brízgala Milan

19

Nezvolen

Kocíková Naďa

37

Zvolena

Novosadová Dagmar, Ing.

43

Zvolena

Románková Ester

40

Zvolena

Sekanina Jaroslav

25

Zvolen

Skoumal Libor

13

Nezvolen

Sobíková Táňa

42

Zvolena

Štěpánková Pavla

29

Zvolena

Vágnerová Soňa

36

Zvolena

Vašková Zdeňka, Ing.

38

Zvolena

Kubínová Eva

8

Nezvolena

Záruba Martin

6

Nezvolen

Kašpar Martin

7

Nezvolen

Výsledek volby členů kontrolní komise KRaAOP č. 1025
Rozdáno 45 hlasovacích lístků
Odevzdáno 45 hlasovacích lístků
Platných 45 hlasovacích lístků
Neplatných 0 hlasovacích lístků
Kvórum pro zvolení 23 hlasů.

Jméno

hlasů pro

pozn.

Gabrielová Jana

38

Zvolena

Svačina Jiří

38

Zvolen

Straka David

39

Zvolen
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Výsledek volby náhradníků za člena výboru KRaAOP č. 1025
Rozdáno 45 hlasovacích lístků
Odevzdáno 45 hlasovacích lístků
Platných 45 hlasovacích lístků
Neplatných 0 hlasovacích lístků
Kvórum pro zvolení pořadí hlasů – 2 náhradníci s nejvyšším počtem hlasů z nezvolených kandidátů za členy
výboru KRaAOP.

Jméno

hlasů pro

pozn.

Brízgala Milan

19

Zvolen

Skoumal Libor

13

Zvolen

Protokol volební komise z této výroční členské schůze KRaAOP je nedílnou součástí tohoto zápisu jako
příloha č. 4.
Ad. 13) Plán klubových akcí na rok 2013
Předsedkyně KRaAOP p. Vágnerová přednesla přítomným členům klubu plán klubových akcí na rok 2013:
8. 6. 2013 – Klubová výstava bez KV v Rokycanech, pro všechna plemena. Výstavu bude posuzovat pan
Leoš Jančík (předběžně, dosud nepotvrzeno) nebo p. Adlt.
14. 9. 2013 – Klubová výstava s KV ve Zbraslavi u Brna, pro všechna plemena. Výstavu bude posuzovat
MVDr. Vlado Piskay (potvrzeno).
15. 9. 2013 – Speciální výstava ve Zbraslavi u Brna, bez plemene SAO, dosud neurčen posuzovatel.
Pravidelné akce:
1x měsíčně nadále pořádat klubové soukromé srazy, v Čechách i na Moravě.
Předsedkyně následně vyzvala k diskuzi k tomuto tématu, ze které vzešel tento návrh:
Pozvat k posuzování speciální výstavy KRaAOP na 15. 9. 2013 zahraničního rozhodčího. Možnosti zjistí a
rozhodčího zajistí po dohodě s výborem klubu p. Chudomelová.
P. Novosadová upozornila na prozatím nejasnou finanční situaci klubu a konstatovala, že je třeba zvážit
velmi pečlivě finanční možnosti klubu a zjistit dopředu celkové náklady na zahraničního rozhodčího.
Následně bylo hlasováno usnesení:

Usnesení č. VČS/027/9/3/13:
„VČS schvaluje Plán klubových akcí na rok 2013 předložený předsedkyní KRaAOP p.
Vágnerovou a pověřuje výbor klubu zvážit s přihlédnutím k finančním možnostem klubu
možnost pozvání zahraničního rozhodčího k posuzování speciální výstavy Zbraslav 2013.“
Hlasování:
Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 3

Usnesení bylo přijato
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Ad. 14) Klubové poplatky
Předsedkyně KRaAOP p. Vágnerová přednesla plénu členské schůze návrh výboru klubu na změnu
klubových poplatků dle následujících parametrů:
- uchovnění 400,- Kč
- svod 200,Následně vyzvala k diskuzi na toto téma, ze které vzešel návrh neměnit stávající výši poplatků.
Následně bylo hlasováno usnesení:

Usnesení č. VČS/028/9/3/13:
„VČS neschvaluje předložené navýšení klubových poplatků za uchovnění a svod mladých a
schvaluje jejich zachování ve stávající výši.“

Hlasování:
Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Před projednáváním bodu 11) schůzi opustilo několik dalších členů s hlasem rozhodujícím.
Ad. 15) Změny stanov - úprava pravomocí a náplně činnosti členů výboru a poradců chovu
jednotlivých plemen, zastřešených KRaAOP
Předsedkyně KRaAOP p. Vágnerová seznámila přítomné členy klubu s výborem navrženými změnami
Stanov klubu. Všichni členové klubu měli možnost a dostatek času se s předloženým materiálem seznámit,
neboť tento byl v souladu s klubovými stanovami členům k dispozici společně s pozvánkou na výroční
členskou schůzi na webu KRaAOP v dostatečném časovém předstihu. Dále navrhla předsedkyně p.
Vágnerová úpravu dalších bodů Stanov klubu dle následujícího:
Čl. IX
Hospodaření Klubu
9.3.1. Zdrojem příjmů Klubu jsou především:
- členské příspěvky
- výnosy z prodeje klubových tiskovin
- sponzorské příspěvky a dary
- jiné příjmy vyplývající z provozu klubu
9.3.2. Majetkem klubu jsou především
a) prostředky na účtu klubu u peněžního ústavu
b) majetek získaný podle bodu 9.3.
c) veškerá chovatelská a jiná dokumentace vzniklá v důsledku činnosti Klubu, jeho orgánů a jednotlivých funkcionářů
d) veškeré hmotné předměty nakoupené z klubových prostředků za účelem provozu administrativy a chodu Klubu
e) na návrh člena klubu p. Svačiny přidán tento bod ve znění: bod e) – nehmotný majetek
9.5. Klub spravuje svěřené peněžní prostředky členů Klubu, které skládají členové Klubu.
9.5.1. Peněžní prostředky Klubu jsou uloženy na účtu Klubu u peněžního ústavu s výjimkou příruční pokladny,
kterou má k dispozici pokladník. Hotovost v této pokladně nesmí překročit částku 5 000,- Kč. Pokud se tak vyjímečně
stane, musí být prostředky vloženy nebo zaslány na účet Klubu nejbližší možný pracovní den.
9.5.2. Dispoziční právo k účtu Klubu má předseda. Finanční operace, u nichž to předseda Klubu nařídí, nesmí
pokladník učinit bez podpisu předsedy.
9.5.3. Výkon funkcí v orgánech Klubu je čestný, přiměřenou odměnu za splnění konkrétního úkolu může
v odůvodněných případech schválit členská schůze na návrh kteréhokoli člena Klubu. K návrhu se musí před
hlasováním vyjádřit předseda Klubu.
9.5.4. Se souhlasem předsedy Klubu se hradí doložené přímé náklady vynaložené na činnost pro Klub.
Návrh na prodloužení funkčního období členů výboru Klubu na 4 roky a tedy současné úpravě Stanov, v tomto bodě:
5.4. Funkční období členů výboru a kontrolní komise činí 2 roky a počíná dnem jejich zvolení .
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Následně p. Vágnerová vyzvala přítomné k diskuzi nad předloženými návrhy.
Některé dílčí návrhy, k nimž proběhla širší diskuze, byly hlasovány odděleně:

Usnesení č. VČS/029/9/3/13:
„VČS schvaluje rozdělení poskytování chovatelského servisu a vedení kompletní chovatelské
agendy plně do kompetencí poradců chovu pro jednotlivá plemena zastřešená KRaAOP. VČS
schvaluje, aby veškerý chovatelský servis pro každé z těchto plemen zabezpečoval konkrétní
poradce chovu, který bude vystavovat krycí listy, vyřizovat veškerou agendu spojenou s
chovem daného plemene, provádět zápisy do PP ve věci uchovnění psů a fen jemu příslušného
plemene a bude zmocněn za KRaAOP k jednání s plemennou knihou ČMKU.“
Hlasování:
Pro: 25 Proti: 5 Zdržel se: 2

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/030/9/3/13:
„VČS schvaluje přístup ke klubovému účtu pouze pro jednu osobu – předsedu klubu, kterému
ukládá zajistit druhou platební kartu k účtu a kódy k internet- bankingu a jejich uložení
v zapečetěné obálce u pokladníka klubu.“

Hlasování:
Pro: 26 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/031/9/3/13:
„VČS schvaluje změny Stanov KRaAOP dle přílohy č. 3, která je nedílnou součástí tohoto
Zápisu včetně shora uvedených návrhů úprav Stanov ze strany předsedkyně klubu, a sice ve
smyslu článků 9.3.1., 9.3.2., 9.5. a 5.4. a jejich podčlánků.“
Hlasování:
Pro: 27 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Při zahájení členské schůze P. Kašpar a další člen klubu navrhli úpravu Stanov klubu ještě v jiných bodech.
Předsedkyně p. Vágnerová oba předkladatele návrhu odkázala do tohoto bodu programu, jehož náplní je
změna Stanov KRaAOP, jako samostatný bod této členské schůze. Vzhledem k tomu, že oba předkladatelé
návrhů na úpravu stanov členskou schůzi před projednáváním bodu 15) Změna stanov opustili a tím pádem
svoje návrhy nepřednesli, nebylo o nich členskou hlasováno.
Ad. 16) Návrhy na změnu vedení a obsahu chovatelského infa na webu KRaAOP
V návaznosti na přijaté změny Stanov KRaAOP přednesla předsedkyně KRaAOP přítomným členům návrh
výboru klubu na změnu vedení a obsahu chovatelského infa ne webu KRaAOP.
Chovatelské info, které bylo zřízeno HPCH za účelem informování členů Klubu o důležitých chovatelských
informacích, důležitých chovatelských změnách, o zveřejňování vydaných KL, zveřejňování přihlášených
jedinců na bonitace a další důležité chovatelské informace bylo schváleno jako oficiální součást klubového
webu členskou schůzí dne 2. 7. 2012 v Jihlavě a současně schváleno proplacení finanční částky za vedení
tohoto webu.
V průběhu roku 2012 přestala p. Červená jednak dodávat informace alespoň o číslování KL, v číselné řadě
docházelo k „výpadkům“, takže pár posledních vydaných KL je nejen bez poskytnutí minimální chovatelské
informace (což představuje alespoň jméno feny, které je KL vystaven), ale dokonce přestaly být KL
číslované.
Na konci roku 2012 odebrala klíč k CHI předsedkyni Klubu, tím došlo k hrubému porušení Stanov Klubu a
zamezení výkonu povinností předsedy Klubu.
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Na začátku roku 2013 byly veškeré informace vložené na CHI za rok 2011 a 2012 p Červenou dokonce
odstraněny, v aktualizaci se objevily pouze informace od počátku roku 2013 a to o vydaných KL.
Začátkem března 2013 se objevila na klubovém CHI tato informace:
PROHLÁŠENÍ
Vážení členové klubu,
vzhledem k množícím se dotazům a stížnostem na činnost nové hlavní poradkyně chovu (viz níže), které jsou mi
přednášeny, a vzhledem k reakcím HPCH na ně, sděluji následující:
O odvolání z funkce jsem byla informována 14.2.2013 prostřednictvím webových klubových stránek. Ještě 11.2.2013
jsem vyřizovala klubové záležitosti, neb jsem v tento den nebyla o již dva dny starém odvolání informována, ačkoliv
elektronická komunikace je z rozhodnutí výboru považována za plnohodnotnou s komunikací písemnou.
Veškeré záležitosti, které jsem byla povinna zpracovat v předepsaném časovém horizontu, jsem k tomuto datu
vyřídila.
Chovatelskou agendu, týkající se funkce poradce chovu, předám rovněž v řádném termínu, dle platných stanov klubu.
Pokud někomu ze členů vyvstaly komplikace s agendou, která by měla být řešena v mezidobí mezi předepsanými
termíny, např.s vystavováním krycích listů, pak sděluji, že je mi to skutečně líto, řešení tohoto patří však do
kompetence nové poradkyně chovu, která by Vám měla bezokladně vyhovět.
Ti, kdo mě odvolali v tak nezvyklém termínu, pouhý měsíc před řádnými volbami, si museli být těchto vzniknuvších
komplikací vědomi. Nesou plnou zodpovědnost za nastalou situaci a je na zvážení všech členů, proč tak učinili právě v
čase těsně před volbami, jimiž právě členové sami projevují a uskutečňují svou vůli a řeší své potřeby.
Dovoluji si zároveň požádat tímto všechny členy, aby se zúčastnili výroční členské schůze, a dali tak na vědomí, jak si
oni představují další fungování klubu, neb pouze slovo členské základy je zásadní a rozhodující.
Eva Červená

Výbor konstatuje, že toto prohlášení bylo učiněno bez vědomí výboru, bez vědomí předsedy Klubu, bez
jakýchkoli předložených důkazů či opodstatnění a je pouze osobním prohlášením p. Červené a výbor opět
konstatuje, že došlo k hrubému zneužití oficiální části klubového webu. A proto výbor členské schůzi
navrhuje na základě zjištěných skutečností o zneužití CHI ze strany p. Červené, kdy stránky CHI používá
pouze ve vlastním osobním zájmu a s úmyslem poškodit dobré jméno výboru Klubu a potažmo celého
klubu.
Výbor KRaAOP navrhuje tuto konkrétní webovou stránku zrušit jako oficiální součást klubového webu.
Novému HPCH nebo kterémukoli z poradců chovu dát za úkol zřídit webovou stránku, která bude rozdělená
do sekcí, dle jednotlivých plemen, z níž každou sekci si povede daný poradce sám a za celek jako takový
bude odpovídat spolu s předsedou HPCH.

Usnesení č. VČS/032/9/3/13:
„VČS schvaluje zrušení stávajícího chovatelského infa KRaAOP jako součásti oficiálního
klubového webu a pověřuje poradce chovu k založení nového chovatelského infa jako součásti
oficiálního klubového webu, nové info bude rozděleno do sekcí, dle jednotlivých plemen,
z nichž každou sekci si povede daný poradce chovu pro příslušné plemeno.“

Hlasování:
Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 2

Usnesení bylo přijato

Ad. 17) Schválení přehledu pohledávek a závazků KRaAOP
Předsedkyně p. Vágnerová navrhla členské schůzi, aby pověřila vedení klubu a schválila proplacení
cestovného na PK ČMKU do Prahy, na dořešení situace na plemenné knize tak, aby zajistila veškeré
chovatelské podklady klubu minimálně za rok 2011 a 2012, včetně aktuálního výpisu z PK, aby mohly být
prověřeny vrhy po neuchovněných jedincích v majetku p. Evy Červené a následně mohla být vyčíslena výše
sankčních poplatků, které bude klub po p. Červené požadovat.
Vzhledem k tomu, že p. Eva Červená dosud nepředala klubovou chovatelskou agendu, je možné, že bude
nutno na PK ČMKU rekonstruovat celou agendu HPCH.
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Usnesení č. VČS/033/9/3/13:
„VČS schvaluje členům výboru klubu proplacení cestovného na PK ČMKU do Prahy, na
dořešení situace na plemenné knize tak, aby zajistila veškeré chovatelské podklady klubu
minimálně za rok 2011 a 2012, včetně aktuálního výpisu z PK, aby mohly být prověřeny vrhy
po neuchovněných jedincích v majetku p. Evy Červené a následně mohla být vyčíslena výše
sankčních poplatků, které bude klub po p. Červené požadovat a dále za účelem rekonstrukce
agendy HPCH a všech výdajů s tím spojených. VČS zároveň souhlasí s tím, aby vynaložené
výdaje na rekonstrukci agendy HPCH byly přičteny na vrub k úhradě p. Červené, pokud je tato
klubu v termínu stanoveném Stanovami klubu nevrátí.“

Hlasování:
Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 2

Usnesení bylo přijato

Ad. 18) Inventura majetku KRaAOP
Vzhledem k tomu, že v době projednávání tohoto bodu již část členů bývalého výboru nebyla na schůzi
přítomna, nedošlo k plánovanému odsouhlasení a písemnému potvrzení o držení klubového majetku těmito
osobami – klubová tiskárna, zbylé poháry, razítka atd.
V průběhu konání schůze p. Eva Červená fyzicky předala p. Dagmar Novosadové čtečku zn. Datamars a
měřidlo na kohoutkovou výšku psů a fen. Toto převzetí bylo písemně stvrzeno, u čtečky s poznámkou že
obsahuje vybitou baterii a tím pádem nebylo možné zkontrolovat její funkčnost. Dále bylo p. Ester
Románkovou převzato od p. Kubínové a p. Masopusta tři krabice s obsahem – první krabice obsahovala
samopropisovací papíry na výstavní posudky, druhá krabice obsahovala poháry a ve třetí krabici byla směs
různých předmětů – stuhy, různé staré listiny.
P. Novosadová navrhla východisko ze stávající situace tak, aby se na výborové schůzi provedla inventura
majetku KRaAOP v držení členů výboru KRaAOP – od razítek, po množství pohárů, atd.

Usnesení č. VČS/034/9/3/13:
„VČS ukládá výboru klubu do příští členské schůze předložit inventuru majetku KRaAOP
v držení členů výboru klubu včetně vyčíslení ztrát z důvodu nevrácení klubového majetku
bývalými funkcionáři klubu a pověřuje výbor klubu vymáháním náhrady škody po bývalých
členech výboru za ztracený, nevrácený nebo jinak znehodnocený klubový majetek.“
Hlasování:
Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Ad. 19) Návrhy na úpravy a zpřesnění pravidel klubových pracovních soutěží
Předsedkyně p. Vágnerová seznámila členskou schůzi s následující skutečností:
6. 3. 2013 Návrh zákona o regulaci chovu bojových plemen psů v ČR
Kynologické veřejnosti určitě neušlo, že se opět objevila snaha vytvořit "zákon na psy". Návrh podal dr. Rath a vláda
jej označila za "populistický" a 27. 2. 2013 jej zamítla. Opírala se při tom o názor příslušných ministerstev, jejichž
stanoviska byla nečekaně shodná a jednoznačně negativní. Trochu zásluh je možné v této oblasti připsat i ČMKU. Byli
jsme požádáni o odborný názor a naše připomínky byly použity. Podobně na tom byla i Komora veterinárních lékařů.
Rozhodnutí vlády bylo potěšující, ale jeho odůvodnění na tiskové konferenci trochu rozesmutnilo majitele, chovatele a
příznivce kokršpanělů. Zaznělo v něm totiž, že kokři figurují v čele statistik poranění člověka psem. Skutečnost je
trochu jiná, kokršpanělé na tom jsou podobně, jako ostatní plemena a naopak největší problémy jsou okolo kříženců.
Připomenout je asi třeba, že i v chovu anglických a amerických kokršpanělů platí stejná pravidla jako u jiných plemen
a že agresivní psi jsou z chovu vylučováni a kokr za agresivní plemeno považován není. Při odůvodňování zamítnutí
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zákona se přítomní novináři viditelně bavili. Největší reakci vyvolala informace o tom, jak vláda debatovala o definici
pojmu "český voříšek".
Vladimíra Tichá

Následně k tomuto bodu proběhla širší diskuze, z níž vyšlo následující usnesení:

Usnesení č. VČS/035/9/3/13:
„VČS pověřuje výbor klubu, aby ve spolupráci se členy klubu a figuranty na pravidelně
pořádaných srazech klubu sestavil nová pravidla pro klubové soutěže a předložil je ke
schválení na nejbližší členské schůzi.“

Hlasování:
Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/036/9/3/13:
„VČS pověřuje výbor klubu, aby upravil názvosloví pro hodnocení povah psů a fen při
stanovování povahového kódu na Předvedení.“

Hlasování:
Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Ad. 20) Schválení Smlouvy o poskytování chovatelského servisu pro nečleny KRaAOP
Výbor klubu předložil členské schůzi návrh na smlouvu s nečlenem klubu o poskytování chovatelského
servisu, který jsme povinni jako klub uzavřít a chovatelský servis poskytnout i nečlenovi klubu podle ZŘ
ČMKU:
Čl. II Chov a jeho řízení
Bod7. Chovatelské kluby poskytují chovatelský servis svým členům. Chovatelské kluby musí též umožnit bez průtahů
chov nečlenům klubu za podmínek platných pro chov příslušného plemene (nevztahuje se na finanční náhrady). Klub
musí předem písemně vymezit smluvní podmínky s chovateli – nečleny (včetně finančního vypořádání); to neplatí,
jestliže nečlen prokazatelně porušil předpisy související s chovem, v tom případě není povinností klubu poskytovat
nečlenovi chovatelský servis (uzavřít smlouvu). Ceny servisu pro nečleny nesmí být excesivní a mají zohledňovat
prokazatelné náklady, které klub na poskytnutí služby vynaloží. Úplata za služby musí být nastavena přiměřeně a
transparentně na základě skutečných nákladů chovatelského klubu.

Výbor klubu navrhuje členské schůzi následující poplatky za poskytování chovatelského servisu nečlenovi
KRaAOP:
-

poplatek za uzavření smlouvy 1.500,- Kč
další poplatky shodné pro nečlena jako pro člena klubu

Usnesení č. VČS/037/9/3/13:
„VČS schvaluje výborem klubu navržené znění Smlouvy o poskytování chovatelského servisu
KRaAOP nečlenovi klubu dle přílohy č. 4 tohoto zápisu a za poplatek 1.500,- Kč za uzavření
smlouvy. Další poplatky budou pro nečlena shodné s poplatky pro členy klubu.“
Hlasování:
Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato
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Ad. 21) Diskuze
Široká diskuze probíhala v rámci projednávání jednotlivých bodů členské schůze.
Ad. 22) Různé
Členové klubu vyjádřili nespokojenost s jednáním pracovnice PK ČMKU p. Pečené Libuše, jejím vměšováním
se do vnitřních záležitostí klubu a konstatovali zájem na změněně pracovníka pro vedení PK ČMKU pro
KRaAOP.

Usnesení č. VČS/038/9/3/13:
„VČS ukládá a pověřuje výbor klubu jednáním s ČMKU o změně pracovníka pro vedení agendy
PK ČMKU pro KRaAOP.“

Hlasování:
Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Ad. 23) Závěr
Předsedkyně KRaAOP poděkovala přítomným členům za angažovanost a jejich účast na členské schůzi,
popřála všem šťastný návrat domů a členy nově zvoleného výboru KRaAOP požádala, aby setrvali následně
na schůzi výboru klubu, kde proběhne volba do jednotlivých funkcí ve výboru klubu. Přítomné členy klubu
vyzvala, pokud projeví zájem, také k účasti na následně konané výborové schůzi. Předsedkyně poté
v 22:15 hod. členskou schůzi ukončila.

Rekapitulace usnesení
Usnesení č. VČS/001/9/3/13:
„VČS schvaluje zapisovatele p. Natálii Bezvodovou a ověřovatele zápisu p. Soňu Vágnerovou a
p. Jiřího Svačinu“

Hlasování:
Pro: 46 Proti: 4 Zdržel se: 1

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/002/9/3/13:
„VS schvaluje program schůze dle následujícího pořadí bodů:
Program:
1) Zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2) Zpráva předsedkyně KRaAOP za uplynulé funkční období
3) Zpráva hlavního poradce chovu za období 2011 a 2012
4) Zpráva pokladníka klubu za období 2012 a schválení výsledků hospodaření
5) Zpráva kontrolní komise klubu za uplynulé funkční období
6) Revize agendy HPCH za období 2011 a 2012
7) Projednání porušování chovatelského řádu a Stanov klubu, návrh na řešení a schválení postihů
8) Informace o rozhodnutí výboru o odebrání titulu Klubový šampion práce a anulování části výsledků
5. ročníku celostátního pracovního přeboru ve Zbraslavi konaného dne 10. 9. 2011 a schválení
doporučení výborové schůze dle usnesení číslo VS/030/9/2/13
9) Vyhlášení výsledků a předání cen o Nej psa/fenu exteriéru KRaAOP 2012 a Nej pracovního psa/fenu
KRaAOP 2012
10) Předávání Klubových šampionů exteriéru a Klubových grand šampionů exteriéru a Klubových
šampionů práce a Klubových grand šampionů práce
11) Změny chovatelského řádu a bonitačního řádu klubu
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12) Volba členů výboru a kontrolní komise
13) Plán klubových akcí na rok 2013
14) Klubové poplatky
15) Změny stanov - úprava pravomocí a náplně činnosti členů výboru a poradců chovu jednotlivých
plemen, zastřešených KRaAOP
16) Návrhy na změnu vedení a obsahu chovatelského infa na webu KRaAOP
17) Schválení přehledu pohledávek a závazků KRaAOP
18) Inventura majetku KRaAOP
19) Návrhy na úpravy a zpřesnění pravidel klubových pracovních soutěží
20) Schválení Smlouvy o poskytování chovatelského servisu pro nečleny KRaAOP
21) Diskuze
22) Různé
23) Závěr.“

Hlasování:
Pro: 45 Proti: 5 Zdržel se: 1

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/003/9/3/13:
„VČS schvaluje tajnou volbu členů výboru a revizní komise pro nadcházející funkční období.“
Hlasování:
Pro: 49 Proti: 2 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/004/9/3/13:
„VČS schvaluje, aby volební a mandátová komise byla společná a tříčlenná ve složení předseda
+ dva členové komise.“

Hlasování:
Pro: 49 Proti: 2 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/005/9/3/13:
„VČS schvaluje za členy volební komise p. Buriana, p. Joukla a p. Proseckého.“

Hlasování:
Pro: 45 Proti: 2 Zdržel se: 4

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/006/9/3/13:
„VČS schvaluje Zprávu předsedkyně KRaAOP za uplynulé funkční období.“
Hlasování:
Pro: 45 Proti: 2 Zdržel se: 4

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/007/9/3/13:
„VČS neschvaluje Zprávu hlavního poradce chovu KRaAOP za období 2011 a 2012 a konstatuje
její neúplnost.“

Hlasování:
Pro: 40 Proti: 2 Zdržel se: 10

Usnesení bylo přijato

Zápis z VČS KRaAOP 9. 3. 2013

Stránka 23

Usnesení č. VČS/008/9/3/13:
„VČS ukládá Ivo Masopustovi doložit do 7 dnů předsedovi klubu zprávu pokladníka klubu za
období 2012 a výsledky hospodaření.“

Hlasování:
Pro: 45 Proti: 2 Zdržel se: 4

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/009/9/3/13:
„VČS konstatuje nepředložení zprávy kontrolní komise KRaAOP a nemožnost schválení
hospodaření za rok 2012.“

Hlasování:
Pro: 41 Proti: 7 Zdržel se: 4

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/010/9/3/13:
„VČS konstatuje hrubé porušení Stanov klubu, hrubé porušení Chovatelského řádu KRaAOP a
zneužití funkce hlavního poradce chovu paní Evou Červenou.“
Hlasování:
Pro: 38 Proti: 7 Zdržel se: 1

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/011/9/3/13:
„VČS pověřuje výbor klubu vyčíslením sankčních poplatků dle platného sazebníku KRaAOP za
vrhy po feně Khadzi Anri a po psovi Filo Armagedon, kteří byli shledáni do dne zápisu do PK
ČMKU jako nechovní. V případě neuhrazení sankčních poplatků schvaluje VČS pozastavení
poskytování chovatelského servisu KRaAOP p. Evě Červené“

Hlasování:
Pro: 35 Proti: 8 Zdržel se: 5

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/012/9/3/13:
„VČS konstatuje hrubé porušení Stanov klubu a špatnou správu svěřeného majetku bývalou
předsedkyní KRaAOP p. Denisou Adamovou.“

Hlasování:
Pro: 36 Proti: 3 Zdržel se: 3

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/013/9/3/13:
„VČS konstatuje hrubé porušení Stanov klubu a neplnění povinností vyplývajících z funkce
pokladníka klubu p. Ivo Masopustem.“

Hlasování:
Pro: 36 Proti: 1 Zdržel se: 2

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/014/9/3/13:
„VČS schvaluje odebrání titulu Klubový šampion práce psovi Donchuán Lištička z důvodu
odebrání vítězství v druhém stupni 5. Ročníku Celostátních pracovních přeborů KRaAOP
z důvodu neuhrazení startovného a to až do splnění klubem stanovených podmínek pro získání
titulu KCHP.“
Hlasování:
Pro: 33 Proti: 6 Zdržel se: 8

Usnesení bylo přijato
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Usnesení č. VČS/015/9/3/13:
„VČS schvaluje anulování výsledků 5. ročníku Celostátního pracovního přeboru 2011 a
jedincům Donchuán Lištička a Winner Lištička odebírá zadaná vítězství. VČS rovněž schvaluje
rozhodnutí výboru klubu požádat majitele předmětných psů o navrácení předaných pohárů za
anulovaná vítězství zpět klubu. V dotčených stupních obtížnosti přiznává VČS vítězství
jedincům, kteří se umístili na druhých místech. Ve 4. stupni obtížnosti psovi Cnorimu
z Darganova dvora a v 5. stupni obtížnosti psovi Charzovi z Azgiru.“

Hlasování:
Pro: 33 Proti: 7 Zdržel se: 7

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/016/9/3/13:
„VČS ukládá výboru klubu vymáhat po majiteli feny Zidzil Lištička, uvedeném v katalogu
výstav úhradu dlužných výstavních poplatků. V případě neuhrazení dlužné částky schvaluje
VČS pozastavení poskytování chovatelského servisu KRaAOP majiteli feny Zidzil Lištička.“
Hlasování:
Pro: 33 Proti: 5 Zdržel se: 8

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/017/9/3/13:
„VČS ukládá výboru klubu vymáhat po p. Evě Červené dlužné poplatky za uchovnění jedinců
v jejím majetku. V případě neuhrazení dlužné částky schvaluje VČS pozastavení poskytování
chovatelského servisu KRaAOP p. Evě Červené.“
Hlasování:
Pro: 36 Proti: 8 Zdržel se: 2

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/018/9/3/13:
„VČS schvaluje zachování stávajících podmínek uchovňovaní jedinců pod KRaAOP dle návrhu
č. 1. p. Červené Evy.“

Hlasování:
Pro: 8 Proti: 35 Zdržel se: 1

Usnesení nebylo přijato

Usnesení č. VČS/019/9/3/13:
„VČS schvaluje změnu podmínek uchovňování jedinců pod KRaAOP dle návrhu č. 2. p.
Bezvodové Natálie.“

Hlasování:
Pro: 17 Proti: 2 Zdržel se: 19

Usnesení nebylo přijato

Usnesení č. VČS/020/9/3/13:
„VČS schvaluje zrušení bodu V. Sestavování chovných párů v Chovatelském řádu KRaAOP, a to
v plném rozsahu.“

Hlasování:
Pro: 34 Proti: 0 Zdržel se: 11

Usnesení bylo přijato
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Usnesení č. VČS/021/9/3/13:
„VČS schvaluje nastavení četnosti vrhů feny na 2 vrhy za dva kalendářní roky.“

Hlasování:
Pro: 33 Proti: 8 Zdržel se: 3

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/022/9/3/13:
„VČS schvaluje změnu podmínek uchovňování jedinců pod KRaAOP dle návrhu č. 3.“

Hlasování:
Pro: 34 Proti: 6 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/023/9/3/13:
„VČS schvaluje zasílání dokladů k přeregistraci jedince na PK ČMKU mezi chovné majitelem
psa/feny.“

Hlasování:
Pro: 31 Proti: 7 Zdržel se: 4

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/024/9/3/13:
„VČS schvaluje změnu podmínek uchovňování jedinců pod KRaAOP dle následujících
podmínek:
2. Min. věk pro zařazení psa/feny do chovu:
 – pes od dovršení 18ti měs. věku
 – fena od dovršení 24 měs. věku
U feny povoleny maximálně dva vrhy za dva kalendářní roky.
3. Povinná účast na dvou výstavách se zadáváním CAC (i zahraničních) – světové, evropské,
mezinárodní, národní, nebo speciální ve třídách mezitřídě nebo otevřené nebo šampionů či vítězů nebo účast
na jedné klubové výstavě KRaAOP (nebo jakékoli zahraniční klubové výstavě), vše s hodnocením
nejhůře známkou velmi dobrá.
4. Povinné RTG DKK – snímek vyhotoven po dovršení min. 17 měs. věku jedince - stupeň 4 (E) i jednostranně
je vážnou zdravotní vadou vyřazující postiženého jedince z chovu.
6. Úspěšně absolvovat „předvedení“ KRaAOP ve věku dovršení min. 15 měs. jedince na předem určené
Klubové akci. V rámci předvedení podstoupit měření a povahový test.
7. Uhradit poplatek za uchovnění na bankovní účet KRaAOP před zápisem chovnosti do PP jedince
Jednotlivé uvedené podmínky, nezbytné pro uchovnění psa/feny je možno absolvovat v pořadí dle volby majitele. Po
splnění všech výše uvedených podmínek zašle majitel jedince všechny podklady, nezbytné pro uchovnění ( viz. výše posudky ze dvou CAC výstav nebo jedné klubové, vyhodnocení RTG DKK, záznam z „předvedení“) a originál PP
jedince poradci chovu pro příslušné plemeno k provedení záznamu o chovnosti. Zároveň provede majitel jedince
úhradu poplatku za uchovnění na účet KRaAOP. Následně zašle majitel PP psa/feny na PK ČMKU k přeregistraci mezi
chovné jedince (nutné provést před použitím jedince v chovu – viz. nový Zápisní řád ČMKU)
U importovaných chovných jedinců KRaAOP i nadále uznává chovnost získanou v zahraničí, kterou je
však nutno poradci chovu pro příslušné plemeno doložit včetně doložení vyhodnocení RTG DKK jedince.
V Chovatelském řádu KRaAOP se ruší bod V. „Sestavování chovných párů“, a to v celém rozsahu.“

Hlasování:
Pro: 34 Proti: 6 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato
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Usnesení č. VČS/025/9/3/13:
„VČS schvaluje úpravu Chovatelského řádu KRaAOP dle přílohy č. 1 tohoto Zápisu.“
Hlasování:
Pro: 34 Proti: 6 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/026/9/3/13:
„VČS schvaluje úpravu Bonitačního řádu KRaAOP dle přílohy č. 2 tohoto Zápisu.“

Hlasování:
Pro: 34 Proti: 6 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/027/9/3/13:
„VČS schvaluje Plán klubových akcí na rok 2013 předložený předsedkyní KRaAOP p.
Vágnerovou a pověřuje výbor klubu zvážit s přihlédnutím k finančním možnostem klubu
možnost pozvání zahraničního rozhodčího k posuzování speciální výstavy Zbraslav 2013.“
Hlasování:
Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 3

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/028/9/3/13:
„VČS neschvaluje předložené navýšení klubových poplatků za uchovnění a svod mladých a
schvaluje jejich zachování ve stávající výši.“

Hlasování:
Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/029/9/3/13:
„VČS schvaluje rozdělení poskytování chovatelského servisu a vedení kompletní chovatelské
agendy plně do kompetencí poradců chovu pro jednotlivá plemena zastřešená KRaAOP. VČS
schvaluje, aby veškerý chovatelský servis pro každé z těchto plemen zabezpečoval konkrétní
poradce chovu, který bude vystavovat krycí listy, vyřizovat veškerou agendu spojenou s
chovem daného plemene, provádět zápisy do PP ve věci uchovnění psů a fen jemu příslušného
plemene a bude zmocněn za KRaAOP k jednání s plemennou knihou ČMKU.“
Hlasování:
Pro: 25 Proti: 5 Zdržel se: 2

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/030/9/3/13:
„VČS schvaluje přístup ke klubovému účtu pouze pro jednu osobu – předsedu klubu, kterému
ukládá zajistit druhou platební kartu k účtu a kódy k internet- bankingu a jejich uložení
v zapečetěné obálce u pokladníka klubu.“

Hlasování:
Pro: 26 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení bylo přijato
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Usnesení č. VČS/031/9/3/13:
„VČS schvaluje změny Stanov KRaAOP dle přílohy č. 3, která je nedílnou součástí tohoto
Zápisu včetně shora uvedených návrhů úprav Stanov ze strany předsedkyně klubu, a sice
článků 9.3.1., 9.3.2., 9.5. a 5.4. a jejich podčlánků.“

Hlasování:
Pro: 27 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/032/9/3/13:
„VČS schvaluje zrušení stávajícího chovatelského infa KRaAOP jako součásti oficiálního
klubového webu a pověřuje poradce chovu k založení nového chovatelského infa rozděleného
do sekcí, dle jednotlivých plemen, z nichž každou sekci si povede daný poradce chovu pro
příslušné plemeno.“

Hlasování:
Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 2

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/033/9/3/13:
„VČS schvaluje členům výboru klubu proplacení cestovného na PK ČMKU do Prahy, na
dořešení situace na plemenné knize tak, aby zajistila veškeré chovatelské podklady klubu
minimálně za rok 2011 a 2012, včetně aktuálního výpisu z PK, aby mohly být prověřeny vrhy
po neuchovněných jedincích v majetku p. Evy Červené a následně mohla být vyčíslena výše
sankčních poplatků, které bude klub po p. Červené požadovat a dále za účelem rekonstrukce
agendy HPCH a všech výdajů s tím spojených. VČS zároveň souhlasí s tím, aby vynaložené
výdaje na rekonstrukci agendy HPCH byly přičteny na vrub k úhradě p. Červené, pokud je tato
klubu v termínu stanoveném Stanovami klubu nevrátí.“

Hlasování:
Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 2

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/034/9/3/13:
„VČS ukládá výboru klubu do příští členské schůze předložit inventuru majetku KRaAOP
v držení členů výboru klubu včetně vyčíslení ztrát z důvodu nevrácení klubového majetku
bývalými funkcionáři klubu a pověřuje výbor klubu vymáháním náhrady škody po bývalých
členech výboru za ztracený, nevrácený nebo jinak znehodnocený klubový majetek.“

Hlasování:
Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/035/9/3/13:
„VČS pověřuje výbor klubu, aby ve spolupráci se členy klubu a figuranty na pravidelně
pořádaných srazech klubu sestavil nová pravidla pro klubové soutěže a předložil je ke
schválení na nejbližší členské schůzi.“

Hlasování:
Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/036/9/3/13:
„VČS pověřuje výbor klubu, aby upravil názvosloví pro hodnocení povah psů a fen při
stanovování povahového kódu na Předvedení.“

Hlasování:
Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato
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Usnesení č. VČS/037/9/3/13:
„VČS schvaluje výborem klubu navržené znění Smlouvy o poskytování chovatelského servisu
KRaAOP nečlenovi klubu dle přílohy č. 4 tohoto zápisu a za poplatek 1.500,- Kč za uzavření
smlouvy. Další poplatky budou pro nečlena shodné s poplatky pro členy klubu.“
Hlasování:
Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. VČS/038/9/3/13:
„VČS ukládá a pověřuje výbor klubu jednáním s ČMKU o změně pracovníka pro vedení agendy
PK ČMKU pro KRaAOP.“

Hlasování:
Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Zapsala: Natálie Bezvodová, Mgr. v.r. dne 18. 3. 2013

Ověřila: Soňa Vágnerová _________________________________________

Ověřil: Jiří Svačina _______________________________________________
Originál podepsaného zápisu včetně všech příloh je uložen u předsedkyně KRaAOP.
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