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KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ – KRaAOP 
 

Zápis z výborové schůze KRaAOP  
 

Datum a čas: pátek 5. září 2014 od 21.20 hod. 
Místo: Zbraslav u Brna 

 
 

Za výbor Klubu přítomni:  

Soňa Vágnerová – předsedkyně  
Ing. Milan Brizgala – místopředseda, poradce chovu pro JRO 
Naďa Kocíková – HPCH, poradce chovu pro KAO  

Pavla Sekaninová – pokladník  
Marie Rudolfová – členka výboru, poradce chovu pro MSP 
Pavla Štěpánková – členka výboru  

 
Za výbor Klubu omluveni:  
Ing. Zdeňka Vašková 

 
Za kontrolní komisi přítomni:  
David Straka – předseda  

 
Program výborové schůze: 
1) Zahájení a volba ověřovatele zápisu 

2) Pravidla – podmínky pro výběr psů pro přeregistraci pod FCI 
3) Pravidla pro účast na klubových srazech 
4)  Valná Hromada ČMKU v roce 2015 
5) Klubové soutěže za rok 2014 – vyhlášení 

6) Porušování Chovatelského řádu a Stanov KRaAOP, porušování ZŘ ČMKU, produkce štěňat  
    bez PP FCI 
7) Návrhy KK 

8) Příprava a zabezpečení organizace mimořádné členské schůze 
9) Různé 
10) Závěr 

 
Ad. 1) Zahájení 
 

Předsedkyně KRaAOP přivítala všechny členy výboru a zástupce Kontrolní komise, zahájila 
schůzi výboru v 21.20 hodin. Konstatovala, že je přítomno 6 členů výboru z celkového počtu 
7 členů výboru klubu a výborová schůze je tedy usnášení schopná. Jako zapisovatele navrhla 

p. Pavlínu Sekaninovou a jako ověřovatele zápisu z této výborové schůze navrhla p. Davida 
Straku 
 

Usnesení č. VS/1/05/9/14:  
„VS schvaluje jako zapisovatele p. Pavlínu Sekaninovou a p. Davida Straku jako 
ověřovatele zápisu.“ 

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

Usnesení bylo přijato  
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Ad. 2) Podmínky pro připuštění jedinců pro zavedení do P Reg ČMKU: 

Návrh poradců chovu: 
 
1. Majitel psa/feny – člen klubu nebo nečlen KRaAOP na základě Smlouvy o chovatelském 
servisu se nejdříve v den dovršení 24. měsíců věku zvířete dostaví po předchozí domluvě 

s příslušným poradcem chovu na klubovou výstavu kde bude posouzen rozhodčím, který psa 
na základě dohody s HPCH posoudí a pes/fena musí získat posudek rovnající se posouzení na 
výstavě s výsledkem výborný. Zároveň majitel psa/feny předloží PP příslušnému poradci 
chovu, který posoudí, zda krevní linie jedince bude pro případný chov přínosem  

2. Majitel psa/feny zhotoví oficiální RTG DKK u klubem schváleného pověřeného 
veterinárního lékaře a výsledek oznámí PCH. Přeregistraci smí podstoupit jedinec nejhůře 
s maximálním výsledkem DKK 1/1 (B/B) a DLK 0/0 (A/A) 

3. Teprve po udělení souhlasu HPCH a PCH smí být pro jedince zažádáno o speciální 

formuláře ČMKU na výstavní posudky. Dva mezinárodní rozhodčí FCI s aprobací pro dané 
plemeno musí jedince posoudit 2x se známkou výborná. 

4. Po splnění všech podmínek poukáže úhradu ve výši 1.000,- Kč za přeregistraci na účet 
klubu a zašle originál PP PCH pro plemeno, ten vyřídí potřebné formality na plemenné knize 
ČMKU. 

Usnesení č. VS/2/05/9/14:  
„VS schvaluje předložený Návrh poradců chovu.“ 

 
Hlasování:  

Pro: 5   Proti: 1  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. VS/3/05/9/14:  
„VS schvaluje předložení Návrhu poradců chovu mimořádné členské schůzi a jeho 
zavedení do Chovatelského řádu KRaAOP.“ 
 

Hlasování:  
Pro: 5   Proti: 1  Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 
 
Ad. 3) Pravidla pro účast na klubových setkáních: 
Návrh na zavedení pravidel: 

-  Klubová setkání jsou přístupná psům a fenám po předchozí domluvě s pořadatelem. 
-  Při vstupu do areálu, kde se klubová setkání pořádají, předložte: očkovací průkaz, který 
musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině, psince,  hepatitidě a parvoviroze v době ne kratší 

než jeden měsíc a ne delší než jeden rok. 
 
Usnesení č. VS/4/05/9/14:  
„VS schvaluje předložený Návrh pravidel pro účast na klubových setkáních.“ 
 

Hlasování:  

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato 
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Ad. 4) Valná hromada ČMKU v roce 2015 a zástupce za náš klub: 

Členové výboru se dohodli, že na Valné hromadě ČMKU, která se bude konat v březnu 2015 
v Praze, bude náš klub zastupovat Ing. Milan Brízgala. 
 
Usnesení č. VS/5/05/9/14:  
„VS schvaluje zástupce za KRaAOP na Valné hromadě ČMKU v roce 2015 Ing. 
Milana Brízgalu.“ 
 

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

Usnesení bylo přijato 

 
Ad. 5) Klubové soutěže v roce 2014  
 

Návrh na vyhlášení klubové soutěže o Nejlepšího psa/fenu KRaAOP za rok 2014 v exteriéru. 
 
Návrh na nevyhlášení klubové soutěže o Nejlepšího pracovního psa/fenu KRaAOP vzhledem k 

malému zájmu členů klubu účastnit se svými psy pracovních soutěží pořádaných na 
klubových setkáních. 
 

Návrh na nepořádání klubových Celostátních pracovních a handlingových soutěží v roce 2014 
ze stejného důvodu. 
 

VS předloží schválené návrhy mimořádné členské schůzi, v případě aktivního zájmu členů 
klubu o pořádání všech klubových soutěží pak doporučí přijmout patřičná usnesení. 
 
Usnesení č. VS/6/05/9/14:  
„VS vyhlašuje celoroční klubovou soutěž o Nejlepšího psa/fenu KRaAOP 
 exteriéru za rok 2014.“ 
 

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

Usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. VS/7/05/9/14:  
„VS nevyhlašuje pro rok 2014 celoroční klubovou soutěž o Nejlepšího pracovního 
psa/fenu KRaAOP.“ 
 

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

Usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. VS/8/05/9/14:  
„VS schvaluje nepořádat v roce 2014 Celostátní pracovní a Celostátní handlingové 
soutěže KRaAOP.“ 
 

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

Usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. VS/9/05/9/14:  
„VS schvaluje předložit MČS usnesení č. VS/7/05/9/14  a  
č. VS/8/05/9/14 na vědomí, případně k revokaci.“ 
 

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

Usnesení bylo přijato 

 
Ad. 6) Porušování chovatelského řádu a Stanov KRaAOP, porušování ZŘ ČMKU, 
produkce štěňat bez PP FCI 
 

Ze Zápisního řádu ČMKU: 
 

PREAMBULE 
3. S chovatelstvím je neslučitelný chov jakéhokoli plemene bez průkazu původu vydaného národní 
kynologickou organizací zastřešenou FCI a podpora tohoto konání. S chovatelstvím je též 
neslučitelné překupnictví psů a jeho podpora 

Čl. I 
 

3. Chovatel ČMKU je oprávněn chovat pouze plemena registrovaná ČMKU (FCI), a to na 
jedincích řádně zapsaných v plemenné knize ČMKU nebo, v případě převodu práva chovu či 
spolumajitelství chovatelů z více států, v plemenné knize členského státu FCI nebo 
v plemenné knize FCI uznávané. Chov na  jedincích nezapsaných v uvedených plemenných 
knihách nebo chov prostřednictvím jiné kynologické organizace není chovateli povolen a 
chovatel může být v tomto případě postižen podle čl. X, bod 9. 

 
ČL. X. bod 9. 

9. V případě opakovaného nebo závažného porušení chovatelských předpisů ČMKU nebo FCI ze 
strany chovatele může předsednictvo ČMKU rozhodnout, že nebudou prováděny zápisy vrhů 
na registrovaný název chovatelské stanice příslušného chovatele, a to po dobu předem 
určenou nebo až do odvolání. Návrh je oprávněn podat předsednictvu ČMKU i chovatelský 
klub. Zákaz chovu je možno vyslovit i na chovné jedince v držení majitele této chovatelské 
stanice. Takoví jedinci nesmí být po dobu zákazu využiti v chovu, ani zapůjčeni či převedeni 
k chovatelským účelům bez ohledu na majitele či držitele.  

Ze Stanov KRaAOP: 

 

Klub je právnickou osobou, která se hlásí k ideám FCI a řídí se jejími předpisy, je přímým 

řádným členem ČMKU a respektuje její nařízení a předpisy a usnesení jejích orgánů. 

 

3.2. Člen Klubu je povinen zejména: 

a) seznámit se Stanovami Klubu a ostatními klubovými řády, usneseními orgánů Klubu, 

b) dodržovat Stanovy a plnit usnesení orgánů Klubu, dodržovat klubové řády 
j) zdržet se jednání, která jsou v přímém rozporu se všemi platnými řády a Stanovami Klubu, 

a s řády a předpisy ČMKU a FCI, 

 
Z Chovatelského řádu KRaAOP: 
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3. S chovatelstvím je neslučitelná produkce štěňat klubem sdružovaných plemen bez průkazu  

původu a ani podpora tohoto konání. Prokázaná produkce štěňat bez průkazu původu je 

v rozporu s Chovatelským řádem klubu a bude postihována zákazem chovu v rámci KRaAOP 

na dobu dvou let. 

a) Pes MSP – Lukar, v majetku člena klubu p. T.K. 
nar. 11. 10. 2011, P Reg/MSP/218/13/11, uchovněný v  KRaAOP a současně 
„chovný“ v organizaci neuznané FCI, štěňata bez PP FCI narozená dne 4. 5. 2014.  

b) Fena MSP – Dorislava,  
nar. 27. 10. 2011, N Reg/MSP/107/-13/11, po oficiálním vyhodnocení DKK údajná 
změna majitele z p. T.K. na nečlena KRaAOP, rodinného příslušníka, následně 

udělená „chovnost“ v organizaci neuznané FCI. 
c) Člen klubu a majitel chovného psa plemene MSP, pes „chovný“ v organizaci 

neuznané FCI – kontaktovat majitele psa s žádostí o podání vysvětlení a o 

vyjádření k udělení „chovnosti“ psa organizací neuznanou FCI. 
d) Bývalý člen KRaAOP p. Z.V. – produkce štěňat bez PP FCI, otcem vrhu chovný pes 

SAO, matkou vrhu neuchovněná fena KAO. Návrh nepřijímat p. Z.V. za člena 

KRaAOP a neposkytovat chovatelský servis ani jako nečlenovi. 
e) Bývalý člen KRaAOP, chovatel ČMKU, p. E.Č. – produkce několika vrhů štěňat bez 

PP FCI. Návrh postoupit k řešení na ČMKU. 

 
 
Usnesení č. VS/10/05/9/14:  
„VS konstatuje hrubé porušování Chovatelského řádu KRaAOP a Stanov KRaAOP 
členem klubu p. T. K.“ 

Hlasování:  
Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se:  

Usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. VS/11/05/9/14:  
„VS předloží MČS návrhy na postih pro člena klubu, majitele psa MSP Lukar: 
a) pozastavit využití psa MSP Lukar v chovu FCI na dobu 2 let 
b) pozastavit využití psa MSP Lukar v chovu FCI a pozastavit chovatelský servis  

panu T.K. na dobu 2 let dle Čl. I. odst. 3 Chovatelského řádu KRaAOP“ 
Hlasování:  

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

Usnesení č. VS/12/05/9/14:  
„VS schvaluje aby PCH pro MSP kontaktoval majitele chovného psa s žádostí o 
podání vysvětlení a o vyjádření k udělení „chovnosti“ organizací neuznanou FCI.“ 

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

Usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. VS/13/05/9/14:  
„VS předloží MČS návrh: 

a) nepřijmout paní Z. V. za člena klubu  
b) jedincům v majetku paní Z. V. neposkytnout klubem KRaAOP chovatelský 

servis ani jako nečlenovi KRaAOP“ 
Hlasování:  

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. VS/14/05/9/14:  
„VS schvaluje postoupit ČMKU k řešení produkci štěňat chovatelem ČMKU p. E.Č. 

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

Usnesení bylo přijato 
 
 

 
Ad. 7) Návrhy KK ohledně způsobu uchovňováni v KRaAOP a k nepovinnému 

předvedení mladých 
Předseda Kontrolní komise seznámil VS s rozhodnutími KK ohledně prošetření žádostí, 
s následnými návrhy KK pro MČS ke schválení a jejich případné zavedení do řádů KRaAOP: 

a) znovuzavedení bonitace s povahovým testem jako podmínku pro uchovnění jedinců 
v KRaAOP s verdiktem chovný/á za účasti rozhodčího s aprobací pro příslušná 
plemena 

b) bonitaci pořádat 2x ročně 
c) nepovinný svod mladých pořádat při bonitaci 
d) podmínky pro bonitaci a svod mladých zachovat stejné jako jsou stávající pro 

absolvování předvedení za účelem měření, podmínky absolvování povahového testu 
zachovat pro ta plemena, pro něž je povinné absolvování povahového testu 
v současnosti, tzn. bonitace povinná pro jedince plemen JRO, KAO a MSP, 

absolvování povahového testu povinné pro jedince plemen KAO a MSP. 
e) povinnost absolvovat pouze jednu klubovou výstavu – a to buď klubovou výstavu 

KRaAOP nebo jakoukoliv zahraniční klubovou s výsledkem nejhůře VD v mezitřídě, 

tř. otevřené nebo tř. vítězů. 
f) Rtg/DKK nejhůře s výsledkem 3/3 i jednostranně 
g) stávající věkovou hranici pro psy a feny zachovat  
h) zvýšení bonitačního poplatku na 500,- Kč, poplatek za nepovinný svod mladých 

ponechat stávající 
 
Usnesení č. VS/15/05/9/14:  
„VS bere na vědomí návrhy KK pro MČS týkající se udělení chovnosti jedincům 
v KRaAOP a k nepovinnému předvedení mladých.“ 
 

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

Usnesení bylo přijato 

 
Ad. 10) Závěr 
Předsedkyně poděkovala všem přítomným členům výboru a předsedovi kontrolní komise za 

účast a výborovou schůzi v 23.00 hodin ukončila. 
 
Rekapitulace usnesení: 

 
Usnesení č. VS/1/05/9/14:  
„VS schvaluje jako zapisovatele p. Pavlínu Sekaninovou a p. Davida Straku jako 
ověřovatele zápisu.“ 

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

Usnesení bylo přijato  
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Usnesení č. VS/2/05/9/14:  
„VS schvaluje předložený Návrh poradců chovu.“ 

Hlasování:  
Pro: 5  Proti: 1  Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. VS/3/05/9/14:  
„VS schvaluje předložení Návrhu poradců chovu mimořádné členské schůzi a jeho 
zavedení do Chovatelského řádu KRaAOP.“ 

Hlasování:  
Pro: 5   Proti: 1   Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. VS/4/05/9/14:  
„VS schvaluje předložený Návrh pravidel pro účast na klubových setkáních.“ 

Hlasování:  

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení č. VS/5/05/9/14:  
„VS schvaluje zástupce za KRaAOP na Valné hromadě ČMKU v roce 2015 Ing. 
Milana Brízgala.“ 

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

Usnesení bylo přijato 

  

Usnesení č. VS/6/05/9/14:  
„VS vyhlašuje celoroční klubovou soutěž o Nejlepšího psa/fenu KRaAOP 
 exteriéru za rok 2014.“ 

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

Usnesení bylo přijato 
 
Usnesení č. VS/7/05/9/14:  
„VS nevyhlašuje pro rok 2014 celoroční klubovou soutěž o Nejlepšího pracovního 
psa/fenu KRaAOP.“ 

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

Usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. VS/8/05/9/14:  
„VS schvaluje nepořádat v roce 2014 Celostátní pracovní a Celostátní handlingové 
soutěže KRaAOP.“ 

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

Usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. VS/9/05/9/14:  
„VS schvaluje předložit MČS usnesení  č. VS/7/05/9/14  a  
č. VS/8/05/9/14 na vědomí, případně k revokaci.“ 

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

Usnesení bylo přijato 

 
 
Usnesení č. VS/10/05/9/14:  
„VS konstatuje hrubé porušování Chovatelského řádu KRaAOP a Stanov KRaAOP 
členem klubu.“ 

Hlasování:  
Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se:  

Usnesení bylo přijato 
 

 
Usnesení č. VS/11/05/9/14:  
„VS předloží MČS návrhy na postih pro člena klubu, majitele psa MSP Lukar: 
c) Pozastavit využití psa MSP Lukar v chovu FCI na dobu 2 let 
d) pozastavit využití psa MSP Lukar v chovu FCI a pozastavit chovatelský servis 

panu T.K. na dobu 2 let dle Čl. I. odst. 3 Chovatelského řádu KRaAOP“ 
Hlasování:  

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato 

 

 
 

Usnesení č. VS/12/05/9/14:  
„VS schvaluje aby PCH pro MSP kontaktoval majitele chovného psa s žádostí o 
podání vysvětlení a o vyjádření k udělení „chovnosti“ organizací neuznanou FCI.“ 

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

Usnesení bylo přijato 
 
 
Usnesení č. VS/13/05/9/14:  
„VS předloží MČS návrh: 

c) nepřijmout paní Z. V. za člena klubu  
d) jedincům v majetku paní Z. V. neposkytnout klubem KRaAOP chovatelský 

servis ani jako nečlenovi KRaAOP“ 
Hlasování:  

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato 

 
Usnesení č. VS/14/05/9/14:  
„VS schvaluje postoupit ČMKU k řešení produkci štěňat chovatelem ČMKU p. E.Č. 

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

Usnesení bylo přijato 
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Usnesení č. VS/15/05/9/14:  
„VS bere na vědomí návrhy KK pro MČS týkající se udělení chovnosti jedincům 
v KRaAOP a k nepovinnému předvedení mladých.“ 

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

Usnesení bylo přijato 

 
Zapsala: Pavlína Sekaninová                            
 

Ověřil: David Straka 
 


