KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ – KRaAOP

Zápis z výborové schůze KRaAOP
Datum a čas: sobota 13. dubna 2013, od 14.20 hod
Místo: Restaurace Na Bobovce, PRAHA 8
Za výbor Klubu přítomni:
Soňa Vágnerová – předsedkyně
Mgr. Natálie Bezvodová – místopředsedkyně, poradce chovu pro JRO
Naďa Kocíková – HPCH, poradce chovu pro KAO
Ing. Dagmar Novosadová – pokladník
Pavla Štěpánková – členka výboru
Jaroslav Sekanina – člen výboru
Omluveni:
Ing. Zdeňka Vašková
Táňa Sobíková
Ester Románková
Jana Gabrielová – za KK
Za kontrolní komisi přítomni:
Davida Straka – předseda
Jiří Svačina – místopředseda
Program výborové schůze:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Zahájení
Vyčíslení závazků a pohledávek
Projednání Žádosti o anulování členství a vrácení členských příspěvků
Projednání proplacení faktury Ing. Rajské
Informace HPCH
Celostátní pracovní soutěže a handlingy, předvedení na Moravě (termíny, místo,
organizace)
Zajištění organizace klubové výstavy v Rokycanech¨
Předběžná organizace zajištění KV a SV ve Zbraslavi
Systém hospodaření a evidence majetku
Různé - návrh na úpravu podmínek pro udělení titulu KGCH exteriéru
Závěr
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Ad. 1) Zahájení
Předsedkyně KRaAOP p. Vágnerová přivítala přítomné členy výboru klubu a členy kontrolní
komise klubu a zahájila schůzi výboru v 14:20 hodin. P. Vágnerová konstatovala, že je
přítomno 6 členů výboru z celkového počtu 9 členů výboru klubu a výborová schůze je tedy
usnášení schopná.

Usnesení č. VS/001/13/04/13:
„VS schvaluje jako zapisovatele p. Soňu Vágnerovou“.
Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Ad. 2) Vyčíslení závazků a dluhů
VS projednala Usnesení Výroční členské schůze KRaAOP:
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.“
- byla vyčíslena celková částka dlužných poplatků za uchovnění jedinců v majetku p. Evy
Červené a předsedkyně byla pověřena zaslat doporučenou poštou p. Červené výzvu
k jejich uhrazení, současně s upozorněním, že neuhrazení dlužné částky bude mít za
následek pozastavení chovatelského servisu pro CHS v majetku chovatelky Evy
Červené. Předsedkyně připomněla, že ke konečné částce dlužných poplatků za
uchovnění se vyjádřili elektronickou poštou souhlasně i všichni omluvení členové
výboru, kteří nejsou na výborové schůzi přítomni.

Usnesení č. VS/002/13/04/13:
„VS pověřuje předsedkyni p. Soňu Vágnerovou zasláním dopisu – výzvy k úhradě p.
Evě Červené s vyčíslením celkové částky dlužných poplatků za uchovnění jedinců
pod KRaAOP v majetku p. Evy Červené s konstatováním pozastavení poskytování
chovatelského servisu ze strany KRaAOP v případě neuhrazení uvedených závazků
ze strany p. Evy Červené“.
Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

VS projednala Usnesení Výroční členské schůze KRaAOP:
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 .“
- byla vyčíslena celková částka dlužných výstavních poplatků za fenu Zidzil Lištička a
předsedkyně byla pověřena zaslat doporučenou poštou, na dodejku, p. Masopustovi,
který byl uvedený jako majitel feny v katalogu Zbraslav 10. - 11. 9. 2011, výzvu
k jejich uhrazení současně s upozorněním, že neuhrazením dlužné částky nebude
jedincům v majetku p. Ivo Masopusta do doby úhrady dlužné částky poskytován
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chovatelský servis ze strany KRaAOP. Předsedkyně připomněla, že ke konečné částce
dlužných výstavních poplatků se opět vyjádřili elektronickou poštou souhlasně i
omluvení členové výboru, kteří nejsou na výborové schůzi přítomni.

Usnesení č. VS/003/13/04/13:
„VS pověřuje předsedkyni p. Soňu Vágnerovou zasláním dopisu – výzvy k úhradě p.
Ivo Masopustovi, dle katalogu Zbraslav 2011 majiteli feny Zidzil Lištička, k úhradě
dlužných výstavních poplatků s konstatováním pozastavení poskytování
chovatelského servisu KRaAOP jedincům v majetku p. Ivo Masopusta do doby
úhrady dlužné částky.“
Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

VS projednala Usnesení Výroční členské schůze KRaAOP:
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.“
- byla vyčíslena celková částka sankčních poplatků dle platného sazebníku KRaAOP a
předsedkyně byla pověřena zaslat doporučenou poštou, na dodejku, p. Červené výzvu
k jejich uhrazení, současně s upozorněním, že neuhrazením sankčních poplatků bude
p. Evě Červené pozastaven chovatelský servis do doby jejich uhrazení. Předsedkyně
připomněla, že ke konečné částce dlužných výstavních poplatků se opět vyjádřili
elektronickou poštou souhlasně i omluvení členové výboru, kteří nejsou na výborové
schůzi přítomni.

Usnesení č. VS/004/13/04/13:
„VS pověřuje předsedkyni p. Soňu Vágnerovou zasláním dopisu – výzvy k úhradě p.
Evě Červené s vyčíslením celkové částky dlužných sankčních poplatků za vrhy po
feně Khadzi Anri a po psovi Filo Armagedon, kteří byli shledáni do dne zápisu do PK
ČMKU jako nechovní s konstatováním pozastavení poskytování chovatelského
servisu ze strany KRaAOP v případě neuhrazení uvedených závazků ze strany p.
Evy Červené“.
Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Ad. 3) Projednání žádosti o anulování členství v klubu a vrácení členských
příspěvků
Výbor projednal žádost člena klubu o anulování členství a vrácení členského a zápisného
příspěvku.
Výbor konstatoval, že vzhledem k předchozí elektronické komunikaci mezi členem klubu a
předsedou Kontrolní komise klubu p. Strakou, byl detailně informován o celé záležitosti a
a plně se ztotožňuje se stanoviskem předsedy KK - anulování členství dle platných Stanov není
možné, členství v klubu lze na vlastní žádost ukončit bez udání důvodu, popřípadě lze členství
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v klubu ukončit dohodou. Nárok na vrácení členského příspěvku a zápisného nemá ve
Stanovách KRaAOP oporu. Výbor pověřil předsedkyni klub zasláním dopisu žadateli, ve kterém
bude konstatováno, že výbor se plně ztotožňuje se stanoviskem kontrolní komise.

Usnesení č. VS/005/13/04/13:
„VS pověřuje předsedkyni p. Soňu Vágnerovou zasláním dopisu – vyrozumění
žadateli o anulování členství a vrácení členského a zápisného příspěvku, kterým
žadatele seznámí s výsledkem projednání jeho žádosti v tom smyslu, že se výbor
se plně ztotožňuje se stanoviskem kontrolní komise a žádost o anulování členství a
vrácení členského příspěvku zamítá.“
Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato

Ad. 4) Projednání proplacení faktury Ing. Lence Rajské
Pokladník klubu Ing. Dagmar Novosadová obdržela poštou od bývalého předsedy kontrolní
komise p. Rajského balíček, který obsahoval účetnictví klubu za období kalendářního roku
2012, ve kterém byla současně i faktura, vystavená Ing. Lenkou Rajskou s textem:
„zpracování účetnictví za rok 2012“.
Výbor pověřil předsedkyni, aby fakturu Ing. Lence Rajské vrátila zpět, na adresu uvedenou
v záhlaví faktury, se zdůvodněním, že vzhledem k úrovni předaných materiálů v rámci
zpracování účetnictví odmítá výbor KRaAOP vystavenou fakturu akceptovat a vrací ji zpět.

Usnesení č. VS/006/13/04/13:
„VS pověřuje předsedkyni p. Soňu Vágnerovou vrácením faktury Ing. Lence Rajské
s konstatováním, že vzhledem k úrovni předaných materiálů v rámci zpracování
účetnictví odmítá výbor KRaAOP vystavenou fakturu akceptovat a vrací ji zpět.“
Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Ad. 5) Informace HPCH
HPCH p. Naďa Kocíková předložila materiály předané bývalou HPCH p. Evou Červenou,
prostřednictvím p. Masopusta, konkrétně se jedná o:
 přihlášky jedinců a doklady o zaplacení poplatků k původně plánované jarní bonitaci
klubu v roce 2013.
Dále HPCH p. Naďa Kocíková informovala členy výboru, že převzala prostřednictvím p.
Masopusta, od bývalé HPCH laserovou tiskárnu, ovšem bez instalačního CD, takže je laserová
tiskárna nepoužitelná.
HPCH p. Naďa Kocíková informovala členy výboru, že zaslala elektronickou poštou bývalé
HPCH p. Evě Červené žádost o vydání chovatelské agendy KRaAOP za dobu jejího působení ve
funkci HPCH, která stále zůstává v jejím držení spolu s razítkem chovnosti KRaAOP a razítkem
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hlavního poradce chovu KRaAOP, ve kterém navrhovala jejich osobní převzetí. Žádost zůstala
bez odezvy.

Usnesení č. VS/007/13/04/13:
„VS konstatuje, že agenda hlavního poradce chovu je nejcennější agendou klubu,
zcela nezbytnou pro poskytování chovatelského servisu členům klubu.
V souvislosti s touto skutečností VS konstatuje nezbytnost podniknutí dalších
kroků, směřujících k získání neoprávněně zadržované agendy hlavního poradce
chovu ze strany p. Evy Červené. VS zároveň souhlasí, že v případě dalších průtahů
ve věci předání chovatelské agendy a jejího dalšího neoprávněného zadržování ze
strany p. Evy Červené s pozastavením poskytování chovatelského servisu p. Evě
Červené z důvodu obzvláště závažného porušování Stanov KRaAOP, z důvodu
ohrožení funkčnosti klubu a z důvodu omezování práv výkonu funkce poradců
chovu jednotlivých plemen, zastřešovaných KRaAOP. VS souhlasí se zapojením
právního zástupce a popř. i se zapojením orgánů státní moci k dosažení nápravy
stavu věci a zamezení vzniku škod KRaAOP a jeho členům.“
Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Ad. 6) Celostátní pracovní soutěže a celostátní soutěže v handlingu
Elektronickou poštou členové výboru předběžně projednali možnost konání Celostátních
pracovních soutěží a Celostátních soutěží v handlingu v jednom samostatném dni, bez
přiřazení těchto soutěží k některé klubové výstavě. Navržené datum konání soutěží 29. červen
2013 byl odsouhlasen osobním jednáním předsedkyně a místopředsedkyně klubu se správkyní
areálu ZKO Zbraslav u Brna a byly současně dohodnuty podmínky pronájmu areálu.
Nejpozději do konce dubna budou přichystány propozice a přihlášky na klubové celostátní
soutěže, tak, aby bylo možné je v dostatečném časovém předstihu zveřejnit.
V propozicích je potřeba přesně stanovit všechna práva a povinnosti nejen majitelů soutěžících
jedinců, ale také nezapomenout na práva a povinnosti pořadatele akcí, kterým je výbor klubu.
Nejlepším vzorem jsou pravidla stanovená platným výstavním řádem ČMKU, podle něj budou
zpracované i propozice na klubové soutěže.

Usnesení č. VS/008/13/04/13:
„VS schvaluje v dalším období konání Celostátních pracovních soutěží a
Celostátních soutěží v handlingu v jednom samostatném dni. Datum konání soutěží
pro rok 2013 bylo stanoveno na 29. červen 2013.“
Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Ad. 7) Zajištění organizace KV v Rokycanech
Na zajištění organizace KV bez zadávání titulu KV v Rokycanech se bude podílet několik členů
výboru, především p. Naďa Kocíková a p. Pavla Štěpánková, na výstavě budou předány
poháry a diplomy novým Klubovým šampionům.
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Sponzorsky klubovou výstavu zajistí firma Arion a Canvit.

Usnesení č. VS/009/13/04/13:
„VS bere na vědomí informace předsedkyně k organizaci KV Rokycany 2013.“
Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Ad. 8) Předběžná organizace zajištění KV a SV ve Zbraslavi
Pro oba zahraniční rozhodčí, kteří byli osloveni se žádostí o posuzování klubové a speciální
výstavy ve Zbraslavi u Brna, dostala předsedkyně prostřednictvím sekretariátu ČMKU souhlas
SKJ i UKU k posuzování našich plemen.
Do konce května budou připraveny propozice i přihlášky na obě klubové výstavy.

Usnesení č. VS/010/13/04/13:
„VS bere na vědomí informace předsedkyně ke KV Zbraslav a SV Zbraslav
2013.“
Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Ad. 9) Systém hospodaření a evidence majetku
Pokladník Ing. Dagmar Novosadová vypracovala návrh na systém hospodaření s klubovým
majetkem, který byl předběžně schválen elektronickou poštou všemi členy výboru a na
výborové schůzi byl předložen v písemné formě přítomným členům výboru klubu.
Vypracovaný návrh se konáním výborové schůze stává vnitřním předpisem pro hospodaření
s klubovým majetkem.

Usnesení č. VS/011/13/04/13:
„VS schvaluje vnitřní předpis pro hospodaření s klubovým majetkem, předložený
pokladníkem KRaAOP Ing. D. Novosadovou.“
Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Ad. 10) Různé
Na žádost člena klubu p. Aleše Proseckého přednesla předsedkyně výboru klubu návrh na
změnu v podmínkách nutných k udělení titulu Klubový grand šampion exteriéru a to
v podmínce:
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Pes/fena musí získat na některé klubové výstavě pořádané v rámci FCI minimálně jednou
ocenění BOB
Návrh:

Pro feny přidat k ocenění jednou BOB alternativu 2x titul Klubový vítěz.

Výbor změnu odsouhlasil s tím, že alternativní možnost získat 2x titul Klubový vítěz umožní i
psům z důvodu rovnosti podmínek pro obě pohlaví.
Podmínka pro udělení titulu KGCH exteriéru se tedy mění následovně:

Pes/fena musí získat na některé klubové výstavě pořádané v rámci FCI minimálně jednou
ocenění BOB nebo 2x titul Klubový vítěz.

Usnesení č. VS/012/13/04/13:
„VS schvaluje změnu podmínek pro udělení titulu KGCH na Pes/fena musí získat na
některé klubové výstavě pořádané v rámci FCI minimálně jednou ocenění BOB
nebo 2x titul Klubový vítěz.“
Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Ad. 10) Závěr
Předsedkyně poděkovala za účast všem přítomným členům výboru a přítomným členům
kontrolní komise a v 17.15 hodin výborovou schůzi ukončila.

Dne 26. dubna 2013
Zapsala: Soňa Vágnerová

Rekapitulace usnesení:

Usnesení č. VS/001/13/04/13:
„VS schvaluje jako zapisovatele p. Soňu Vágnerovou“.
Usnesení č. VS/002/13/04/13:
„VS pověřuje předsedkyni p. Soňu Vágnerovou zasláním dopisu – výzvy k úhradě p.
Evě Červené s vyčíslením celkové částky dlužných poplatků za uchovnění jedinců
pod KRaAOP v majetku p. Evy Červené s konstatováním pozastavení poskytování
chovatelského servisu ze strany KRaAOP v případě neuhrazení uvedených závazků
ze strany p. Evy Červené“.
Usnesení č. VS/003/13/04/13:
„VS pověřuje předsedkyni p. Soňu Vágnerovou zasláním dopisu – výzvy k úhradě p.
Ivo Masopustovi, dle katalogu Zbraslav 2011 majiteli feny Zidzil Lištička, k úhradě
dlužných výstavních poplatků s konstatováním pozastavení poskytování
chovatelského servisu KRaAOP jedincům v majetku p. Ivo Masopusta do doby
úhrady dlužné částky.“
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Usnesení č. VS/004/13/04/13:
„VS pověřuje předsedkyni p. Soňu Vágnerovou zasláním dopisu – výzvy k úhradě p.
Evě Červené s vyčíslením celkové částky dlužných sankčních poplatků za vrhy po
feně Khadzi Anri a po psovi Filo Armagedon, kteří byli shledáni do dne zápisu do PK
ČMKU jako nechovní s konstatováním pozastavení poskytování chovatelského
servisu ze strany KRaAOP v případě neuhrazení uvedených závazků ze strany p.
Evy Červené“.
Usnesení č. VS/005/13/04/13:
„VS pověřuje předsedkyni p. Soňu Vágnerovou zasláním dopisu – vyrozumění
žadateli o anulování členství a vrácení členského a zápisného příspěvku, kterým
žadatele seznámí s výsledkem projednání jeho žádosti v tom smyslu, že se výbor
se plně ztotožňuje se stanoviskem kontrolní komise a žádost o anulování členství a
vrácení členského příspěvku zamítá.“

Usnesení č. VS/006/13/04/13:
„VS pověřuje předsedkyni p. Soňu Vágnerovou vrácením faktury Ing. Lence Rajské
s konstatováním, že vzhledem k úrovni předaných materiálů v rámci zpracování
účetnictví odmítá výbor KRaAOP vystavenou fakturu akceptovat a vrací ji zpět.“
Usnesení č. VS/007/13/04/13:
„VS konstatuje, že agenda hlavního poradce chovu je nejcennější agendou klubu,
zcela nezbytnou pro poskytování chovatelského servisu členům klubu.
V souvislosti s touto skutečností VS konstatuje nezbytnost podniknutí dalších
kroků, směřujících k získání neoprávněně zadržované agendy hlavního poradce
chovu ze strany p. Evy Červené. VS zároveň souhlasí, že v případě dalších průtahů
ve věci předání chovatelské agendy a jejího dalšího neoprávněného zadržování ze
strany p. Evy Červené s pozastavením poskytování chovatelského servisu p. Evě
Červené z důvodu obzvláště závažného porušování Stanov KRaAOP, z důvodu
ohrožení funkčnosti klubu a z důvodu omezování práv výkonu funkce poradců
chovu jednotlivých plemen, zastřešovaných KRaAOP. VS souhlasí se zapojením
právního zástupce a popř. i se zapojením orgánů státní moci k dosažení nápravy
stavu věci a zamezení vzniku škod KRaAOP a jeho členům.“
Usnesení č. VS/008/13/04/13:
„VS schvaluje v dalším období konání Celostátních pracovních soutěží a
Celostátních soutěží v handlingu v jednom samostatném dni. Datum konání soutěží
pro rok 2013 bylo stanoveno na 29. červen 2013.“

Usnesení č. VS/009/13/04/13:
„VS bere na vědomí informace k organizaci KV Rokycany 2013.“
Usnesení č. VS/010/13/04/13:
„VS bere na vědomí informace předsedkyně ke KV Zbraslav a SV Zbraslav
2013.“
Usnesení č. VS/011/13/04/13:
„VS schvaluje vnitřní předpis pro hospodaření s klubovým majetkem, předložený
pokladníkem KRaAOP Ing. D. Novosadovou.“

Usnesení č. VS/012/13/04/13:
„VS schvaluje změnu podmínek pro udělení titulu KGCH na Pes/fena musí získat na
některé klubové výstavě pořádané v rámci FCI minimálně jednou ocenění BOB
nebo 2x titul Klubový vítěz.“

VS KRaAOP 13. dubna 2013

