KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ – KRaAOP
Zápis z mimořádné členské schůze KRaAOP
Datum a čas: sobota. 6. září 2014 od 15.00 hodin.
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
Ing. Zdeňka Vašková – poradce chovu pro SAO
Marie Rudolfová – členka výboru, poradce chovu pro MSP
Pavla Štěpánková – členka výboru
Za kontrolní komisi přítomni:
David Straka – předseda
Aleš Prosecký – místopředseda
Drahomír Němec – člen
Program:
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Zahájení a volba ověřovatelů zápisu
Zpráva KK, návrhy a doporučená řešení, jejich případná zařazení do řádů a Stanov
klubu
a) stížnost člena klubu (vyjádření organizátora, stanovisko předsedy a výboru
Klubu, vyjádření přítomných svědků – členů i nečlenů klubu)
b) předvedení mladých a návrh na řešení
c) přijímání nových členů klubu
Poškozování dobrého jména klubu
Porušování chovatelského řádu a Stanov klubu
Podmínky pro přijetí psů k přeregistraci pod KRaAOP
Návrhy na úpravu Stanov dle NOZ
Informace HPCH ohledně uchovnění a identifikace psa v majetku člena klubu
(originály podkladů k nahlédnutí)
Celostátní klubové soutěže
Různé
Závěr
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Ad 1.) Zahájení a volba ověřovatelů zápisu
Místopředseda klubu Ing. Brízgala zahájil mimořádnou členskou schůzi v 15.00 hodin
konstatováním, že je přítomno celkem 25 členů z celkového počtu 105 členů klubu. Vznesl
dotaz na přítomné členy, zda schvalují průběh jednání MČS v souladu se Stanovami
KRaAOP.

Usnesení č. MČS/1/06/9/14:
„MČS konstatuje, že jednání MČS bude probíhat dle platných Stanov KRaAOP“
Hlasování:
Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nepřítomen: 1
Usnesení bylo přijato

V souladu se Stanovami KRaAOP byl začátek mimořádné členské schůze z důvodu
neusnášeníschopnosti posunut o 30 minut.
Po uplynutí 30ti minut místopředseda klubu mimořádnou členskou schůzi zahájil
a konstatoval, že se dostavil další člen klubu, počet přítomných členů je 26 a mimořádná
členská schůze je dle platných Stanov KRaAOP usnášeníschopná.
Jako zapisovatele navrhl p. Pavlínu Sekaninovou a jako ověřovatele zápisu p. Davida
Straku.

Usnesení č. MČS/2/06/9/14:
„MČS schvaluje zapisovatele p. Pavlínu Sekaninovou a ověřovatele zápisu p.
Davida Straku.“
Hlasování:
Pro: 25 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nepřítomen: 0
Usnesení bylo přijato
Ad 2.) Zpráva KK, návrhy a doporučená řešení, jejich případná zařazení do
řádů a Stanov klubu
a) Předseda kontrolní komise klubu p. David Straka seznámil přítomné členy s žádostí
o prošetření stížnosti člena klubu p. K. Č. ve věci zamezení účasti na klubovém
setkání dne 21. 6. 2014 v Praze a s následným postupem KK.
P. Němec seznámil MČS se svědeckými emaily, s obsahem veškeré elektronické
korespondence KK, se stanoviskem předsedy a výboru klubu.
P. Drahomír Němec, člen KK, požádal o zaprotokolování svého konstatování:
„ Všechny svědecké emaily, elektronická pošta a vyjádření jsou plně k dispozici
přítomným členům klubu.“
P. David Straka seznámil přítomné členy s rozhodnutím Kontrolní komise klubu:
1. Napomíná pořadatele za porušení členských práv člena klubu p. K. Č.
2. Navrhuje proplatit z klubových financí cestovné p. K. Č. jako náhradu za
marnou jízdu na klubové setkání.
P. Straka požádal MČS o přijetí usnesení ve věci schválení rozhodnutí KK ve 2. bodě,
tzn. proplatit cestovné p. K. Č. jako finanční náhradu.

Usnesení č. MČS/3/06/9/14:
„MČS schvaluje rozhodnutí KK ve věci proplacení cestovného p. K. Č. jako
finanční náhradu za marnou jízdu na klubové setkání.“
Hlasování:
Pro: 1 Proti: 17 Zdržel se: 7 Nepřítomen: 1
Usnesení nebylo přijato
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b) Předseda Kontrolní komise klubu p. David Straka seznámil přítomné členy klubu
s žádostí členky klubu p. K. Č. o prošetření relevance Svodu mladých týkající se psa
Apollona Varjag z Bukové a s rozhodnutím KK v této věci.
V návaznosti na provedená šetření ohledně nepovinného předvedení mladých
předložila KK MČS návrh na změnu způsobu pořádání předvedení mladých
a uchovňování psů v KRaAOP ke schválení. O přednesení byla požádána HPCH
p. Kocíkovou:
Návrh
 znovuzavedení bonitace s povahovým testem jako podmínku pro uchovnění
jedinců v KRaAOP s verdiktem chovný/á za účasti rozhodčího FCI s aprobací pro
příslušná plemena
 bonitaci pořádat 2x ročně
 nepovinný svod mladých pořádat při bonitaci
 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.
 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.
 Rtg/DKK nejhůře s výsledkem 3/3 i jednostranně
 stávající věkovou hranici pro psy a feny zachovat
 zvýšení bonitačního poplatku na 500,- Kč za jednoho psa/fenu, poplatek za
nepovinný svod mladých ponechat stávající
 zařadit do příslušných řádů KRaAOP
HPCH p. Kocíková přidala návrh a seznámila MČS s předběžnou finanční kalkulací
vyšetření a s technikou provedení:
 pro jedince plemene KAO - při bonitaci povinně podstoupit zjišťování
genetických vloh pro modrou barvu

Usnesení č. MČS/4/06/9/14:
„MČS schvaluje návrh HPCH pro plemeno KAO povinně podstoupit při
absolvování bonitace zjištění genetických vloh pro modrou barvu.“
Hlasování:
Pro: 6 Proti: 4 Zdržel se: 15 Nepřítomen: 1
Usnesení nebylo přijato
Usnesení č. MČS/5/06/9/14:
„MČS schvaluje návrh KK ve věci uchovňováni v KRaAOP:





znovuzavedení bonitace s povahovým testem jako podmínku pro
uchovnění jedinců v KRaAOP s verdiktem chovný/á za účasti
rozhodčího FCI s aprobací pro příslušná plemena
bonitaci pořádat 2x ročně
nepovinný svod mladých pořádat při bonitaci
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
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povinná pro jedince plemen JRO, KAO a MSP, absolvování povahového
testu povinné pro jedince plemen KAO a MSP s rozhodčím FCI
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
poplatek za absolvování nepovinného svodu mladých ponechat
stávající
Rtg/DKK nejhůře s výsledkem 3/3 i jednostranně
stávající věkovou hranici pro psy a feny zachovat
zařadit do příslušných řádů KRaAOP „
Hlasování:
Pro: 23 Proti: 1 Zdržel se: 1 Nepřítomen: 1

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. MČS/6/06/9/14:
„MČS schvaluje návrh KK ve věci zvýšení bonitačního poplatku na částku 500,Kč pro jednoho psa/fenu.“
Hlasování:
Pro: 22 Proti: 2 Zdržel se: 2 Nepřítomen: 0

Usnesení bylo přijato

c) Návrh KK na přijímání nových členů do KRaAOP
KK předložila, po diskusi a na návrhy z pléna mimořádné členské schůze, ke schválení
návrh na přijímání nových členů do KRaAOP:
 členy klubu přijímá výbor
 nový člen je přijatý na zkušební dobu 1 roku
 po uplynutí zkušební doby přijímá nového člena členská schůze
 výboru zůstává pravomoc nepřijmout člena klubu, který v minulosti porušil Stanovy
nebo řády klubu

Usnesení č. MČS/7/06/9/14:
„MČS schvaluje návrh KK na přijímání nových členů klubu za podmínek:
 členy klubu přijímá výbor
 nový člen je přijatý na zkušební dobu 1 roku
 po uplynutí zkušební doby přijímá nového člena členská schůze
 výboru zůstává pravomoc nepřijmout člena klubu, který v minulosti
porušil Stanovy nebo řády klubu.“
Hlasování:
Pro: 16 Proti: 2 Zdržel se: 8 Nepřítomen: 0

Usnesení bylo přijato

Ad. 3) Poškozování dobrého jména klubu
 Mimořádné členské schůzi bylo dáno na vědomí, že členové výboru KRaAOP udělili
předsedkyni souhlas, aby podnikla nezbytné právní úkony k zamezování
poškozování dobrého jména klubu, vedení KRaAOP a jednotlivých členů výboru.
 Právnímu zástupci byla udělena plná moc k zastupování KRaAOP ve věci podání
trestního oznámení na neznámého pachatele.
 Pro mimořádnou členskou schůzi byly k dispozici kopie diskuzních příspěvků na
sociálních sítích, na základě kterých přijal výbor klubu výše zmíněné opatření.
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Z pléna mimořádné členské schůze nebyla vznesena žádná námitka, pouze jeden
dotaz na výsledek šetření, ten v současné době není znám, jelikož šetření probíhá.

Ad 4.) Porušování chovatelského řádu a Stanov klubu
 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.
 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.
 Bylo konstatováno porušení chovatelského řádu a Stanov KRaAOP a předloženy
návrhy výboru na postih majitele, člena klubu p. T. K. k schválení MČS:
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 24 měsíců
Z pléna mimořádné členské schůze vznesen další návrh k hlasování
c) udělit panu T. K. finanční postih: 3000,- Kč, sankce za krytí + 1 500,- Kč za každé
odchované štěně bez PP FCI

Usnesení č. MČS/8/06/9/14:
„MČS schvaluje návrh a) pozastavit využití psa MSP Lukar v chovu FCI na dobu
2 let.“

Hlasování:
Pro: 1 Proti: -- Zdržel se: -- Nepřítomen: --

Usnesení nebylo přijato

Usnesení č. MČS/9/06/9/14:
„MČS schvaluje návrh b) pozastavit využití psa MSP Lukar v chovu FCI a
pozastavit chovatelský servis panu T.K. na dobu 24 měsíců.“

Hlasování:
Pro: 13 Proti: -- Zdržel se: -- Nepřítomen: --

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. MČS/10/06/9/14:
„MČS schvaluje návrh c) udělit finanční postih: 3000,- Kč , sankce za krytí +
1 500,- Kč za každé odchované štěně bez PP FCI.“
Hlasování:
Pro: 7 Proti: -- Zdržel se: -- Nepřítomen: --

Usnesení nebylo přijato




Člen klubu a majitel chovného psa plemene MSP, pes „chovný“ v organizaci
neuznané FCI a majitel současně členem organizace neuznané FCI.
Na vědomí rozhodnutí výboru ohledně kontaktování majitele psa s žádostí o podání
vysvětlení a o jeho vyjádření k udělení „chovnosti“ psa organizací neuznanou FCI.

Usnesení č. MČS/11/06/9/14:
„MČS schvaluje návrh výboru kontaktovat majitele psa s žádostí o podání
vysvětlení a o jeho vyjádření.“

Hlasování:
Pro: 15 Proti: 1 Zdržel se: 5 Nepřítomen: 5

Usnesení bylo přijato
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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.

Usnesení č. MČS/12/06/9/14:
„MČS schvaluje návrh výboru nepřijímat p. Z. V. za člena KRaAOP a
neposkytovat chovatelský servis ani jako nečlenovi KRaAOP. “

Hlasování:
Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 5 Nepřítomen: 5

Usnesení bylo přijato




Bývalý člen KRaAOP, chovatel ČMKU, p. E. Č. – produkce několika vrhů štěňat bez
PP FCI.
Postoupit k řešení na ČMKU.

Usnesení č. MČS/13/06/9/14:
„MČS schvaluje návrh výboru postoupit věc týkající se produkce štěňat bez PP
FCI chovatelem ČMKU k řešení ČMKU.“

Hlasování:
Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nepřítomen: 4

Usnesení bylo přijato

Ad 5.) Podmínky pro přijetí psů k přeregistraci pod KRaAOP
 Předložen výborem schválený návrh k přijetí psa/feny pod KRaAOP k zavedení do P
Reg ČMKU.
 Na základě diskusí a návrhů z pléna mimořádné členské schůze byl ke schválení
přijatý návrh na „podmínky pro připuštění psa/feny k zapsání do P Reg PK ČMKU“:
1. Majitel psa/feny - člen klubu nebo nečlen KRaAOP na základě Smlouvy
o chovatelském servisu, se nejdříve v den dovršení 18ti měsíců věku psa/feny
dostaví, po předchozí domluvě s příslušným poradcem chovu, na klubovou
výstavu KRaAOP nebo na bonitaci, kde bude posouzen rozhodčím FCI
s aprobací pro dané plemeno, který psa/fenu na základě dohody s HPCH
posoudí. Pes/fena musí získat posudek rovnající se posouzení na výstavě
s výsledkem výborný. Současně majitel psa/feny předloží doklad o záznamu
generace předků příslušnému poradci chovu, který posoudí, zda krevní linie
jedince bude pro případný chov přínosem.
2. Pes/fena podstoupí zhotovení oficiálního Rtg/DKK, majitel psa/feny
ve spolupráci s HPCH následně požádá o oficiální posouzení Rtg/DKK
u jednoho, klubem schváleného, posuzovatele DKK a výsledek postoupí
příslušnému PCH. Přeregistraci smí podstoupit jedinec nejhůře s výsledkem
DKK 2/2 (C/C).
3. Po udělení souhlasu HPCH a PCH a po doložené úhradě poplatku za připuštění
psa/feny k jeho zapsání do P Reg PK ČMKU bude pro jedince zažádáno o dva
originály výstavních posudků na formulářích vydaných ČMKU. Následně dva
různí mezinárodní rozhodčí FCI s aprobací pro příslušné plemeno musí jedince
posoudit se známkou výborná nebo velmi dobrá. Výše poplatku za připuštění
psa/feny k zapsání do P Reg ČMKU je daná platným ceníkem KRaAOP
(finanční řád), poplatek je nevratný.
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4. Po splnění všech podmínek (1-3) zašle majitel psa/feny originál dokladů
o doložení předků HPCH a ten vyřídí potřebné formality nutné k zapsání
jedince do P Reg plemenné knihy ČMKU.

Usnesení č. MČS/14/06/9/14:
„MČS schvaluje „ podmínky pro připuštění psa/feny k zapsání do P Reg PK
ČMKU“ a jejich zavedení do Chovatelského řádu KRaAOP.“

Hlasování:
Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nepřítomen: 3

Usnesení bylo přijato

Ad 6.) Návrhy na úpravu Stanov dle NOZ
 Bylo konstatováno, že na úpravách Stanov se pracuje.
Ad 7.) Informace HPCH ohledně uchovnění a identifikace psa v majetku člena
Klubu
 HPCH podala informace ohledně uchovnění a identifikace psa plemene KAO Fram
pes do kapsy.
 Informace HPCH o zprávě veterinárního lékaře, který provedl rtg/DKK a podal
písemné vysvětlení o pochybení ze strany veterinárních lékařů.
 Informace HPCH o svědecky doložené proběhlé fyzické kontrole čipu psa na
klubové akci za přítomnosti HPCH a dalšího člena výboru KRaAOP.
 Informace HPCH o čestném prohlášení chovatele a současně majitele psa ohledně
identity psa, který absolvoval klubovou výstavu KRaAOP ve Zbraslavi u Brna
v roce 2013.
 Informace HPCH o složení komise pro předvedení psa za účelem měření ze dne
12. 10. 2013 v Praze.
 Veškeré originály podkladů byly k dispozici mimořádné členské schůzi.

Usnesení č. MČS/15/06/9/14:
„MČS bere na vědomí informace HPCH týkající se uchovnění a identifikace psa
plemene KAO Fram Pes do kapsy.“
Hlasování:
Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 3 Nepřítomen: 5

Usnesení bylo přijato

Ad 8.) Celostátní klubové soutěže
 Informace výboru ohledně rozhodnutí nepořádat Celostátní pracovní a handlingové
soutěže v roce 2014.
 Návrh pro mimořádnou členskou schůzi schválit rozhodnutí výboru týkající se
nepořádání celostátních klubových soutěží v roce 2014, případně revokovat
související přijaté výborové usnesení.

Usnesení č. MČS/16/06/9/14:
„MČS schvaluje usnesení výboru týkající se rozhodnutí nepořádat v roce 2014
Celostátní pracovní soutěže a Celostátní handlingové soutěže.“
Hlasování:
Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nepřítomen: 6

Usnesení bylo přijato
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Ad 9.) Různé
 Informace výboru ohledně rozhodnutí nevyhlašovat za rok 2014 Nejlepšího
pracovního psa/fenu KRaAOP.
 Návrh pro mimořádnou členskou schůzi schválit rozhodnutí výboru týkající se
nevyhlášení Nejlepšího pracovního psa/feny KRaAOP za rok 2014, případně
revokovat související přijaté výborové usnesení.

Usnesení č. MČS/17/06/9/14:
„MČS schvaluje usnesení výboru týkající se rozhodnutí nepořádat v roce 2014
Celostátní pracovní soutěže a Celostátní handlingové soutěže.“

Hlasování:
Pro: 17 Proti: 2 Zdržel se: 1 Nepřítomen: 6

Usnesení bylo přijato

Ad 10.) Závěr
Místopředseda klubu Ing. Brízgala poděkoval všem přítomným za účast na jednání
mimořádné členské schůze a schůzi v cca 19.45 hodin ukončil.
Rekapitulace usnesení:

Usnesení č. MČS/1/06/9/14:
„MČS konstatuje, že jednání MČS bude probíhat dle platných Stanov KRaAOP“
Hlasování:
Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nepřítomen: 1
Usnesení bylo přijato
Usnesení č. MČS/2/06/9/14:
„MČS schvaluje zapisovatele p. Pavlínu Sekaninovou a ověřovatele zápisu p.
Davida Straku.“
Hlasování:
Pro: 25 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nepřítomen: 0
Usnesení bylo přijato
Usnesení č. MČS/3/06/9/14:
„MČS schvaluje rozhodnutí KK ve věci proplacení cestovného p. K. Č. jako
finanční náhradu za marnou jízdu na klubové setkání.“
Hlasování:
Pro: 1 Proti: 17 Zdržel se: 7 Nepřítomen: 1
Usnesení nebylo přijato
Usnesení č. MČS/4/06/9/14:
„MČS schvaluje návrh HPCH pro plemeno KAO povinně podstoupit při
absolvování bonitace zjištění genetických vloh pro modrou barvu.“
Hlasování:
Pro: 6 Proti: 4 Zdržel se: 15 Nepřítomen: 1
Usnesení nebylo přijato
Usnesení č. MČS/5/06/9/14:
„MČS schvaluje návrh KK ve věci uchovňováni v KRaAOP:



znovuzavedení bonitace s povahovým testem jako podmínku pro
uchovnění jedinců v KRaAOP s verdiktem chovný/á za účasti
rozhodčího FCI s aprobací pro příslušná plemena
bonitaci pořádat 2x ročně
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nepovinný svod mladých pořádat při bonitaci
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 s rozhodčím FCI
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
poplatek za absolvování nepovinného svodu mladých ponechat
stávající
Rtg/DKK nejhůře s výsledkem 3/3 i jednostranně
stávající věkovou hranici pro psy a feny zachovat
zařadit do příslušných řádů KRaAOP „
Hlasování:
Pro: 23 Proti: 1 Zdržel se: 1 Nepřítomen: 1

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. MČS/6/06/9/14:
„MČS schvaluje návrh KK ve věci zvýšení bonitačního poplatku na částku 500,Kč pro jednoho psa/fenu.“
Hlasování:
Pro: 22 Proti: 2 Zdržel se: 2 Nepřítomen: 0

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. MČS/7/06/9/14:
„MČS schvaluje návrh KK na přijímání nových členů klubu za podmínek:
 členy klubu přijímá výbor
 nový člen je přijatý na zkušební dobu 1 roku
 po uplynutí zkušební doby přijímá nového člena členská schůze
 výboru zůstává pravomoc nepřijmout člena klubu, který v minulosti
porušil Stanovy nebo řády klubu.“
Hlasování:
Pro: 16 Proti: 2 Zdržel se: 8 Nepřítomen: 0

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. MČS/8/06/9/14:
„MČS schvaluje návrh a) pozastavit využití psa MSP Lukar v chovu FCI na dobu
2 let.“

Hlasování:
Pro: 1 Proti: -- Zdržel se: -- Nepřítomen: --

Usnesení nebylo přijato

Usnesení č. MČS/9/06/9/14:
„MČS schvaluje návrh b) pozastavit využití psa MSP Lukar v chovu FCI a
pozastavit chovatelský servis panu T.K. na dobu 24 měsíců.“

Hlasování:
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Pro: 13 Proti: -- Zdržel se: -- Nepřítomen: --

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. MČS/10/06/9/14:
„MČS schvaluje návrh c) udělit finanční postih: 3000,- Kč , sankce za krytí +
1 500,- Kč za každé odchované štěně bez PP FCI.“
Hlasování:
Pro: 7 Proti: -- Zdržel se: -- Nepřítomen: --

Usnesení nebylo přijato
Usnesení č. MČS/11/06/9/14:
„MČS schvaluje návrh výboru kontaktovat majitele psa s žádostí o podání
vysvětlení a o jeho vyjádření.“

Hlasování:
Pro: 15 Proti: 1 Zdržel se: 5 Nepřítomen: 5

Usnesení bylo přijato
Usnesení č. MČS/12/06/9/14:
„MČS schvaluje návrh výboru nepřijímat p. Z. V. za člena KRaAOP a
neposkytovat chovatelský servis ani jako nečlenovi KRaAOP. “

Hlasování:
Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 5 Nepřítomen: 5

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. MČS/13/06/9/14:
„MČS schvaluje návrh výboru postoupit věc týkající se produkce štěňat bez PP
FCI chovatelem ČMKU k řešení ČMKU.“

Hlasování:
Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nepřítomen: 4

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. MČS/14/06/9/14:
„MČS schvaluje „ podmínky pro připuštění psa/feny k zapsání do P Reg PK
ČMKU“ a jejich zavedení do Chovatelského řádu KRaAOP.“

Hlasování:
Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nepřítomen: 3

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. MČS/15/06/9/14:
„MČS bere na vědomí informace HPCH týkající se uchovnění a identifikace psa
plemene KAO Fram Pes do kapsy.“
Hlasování:
Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 3 Nepřítomen: 5

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. MČS/16/06/9/14:
„MČS schvaluje usnesení výboru týkající se rozhodnutí nepořádat v roce 2014
Celostátní pracovní soutěže a Celostátní handlingové soutěže.“

Hlasování:
Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nepřítomen: 6

Usnesení bylo přijato
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Usnesení č. MČS/17/06/9/14:
„MČS schvaluje usnesení výboru týkající se rozhodnutí nepořádat v roce 2014
Celostátní pracovní soutěže a Celostátní handlingové soutěže.“

Hlasování:
Pro: 17 Proti: 2 Zdržel se: 1 Nepřítomen: 6

Usnesení bylo přijato

Zapsala: Pavlína Sekaninová
Ověřil: David Straka
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