ČLENSKÁ SCHŮZE
Datum a čas: 28.dubna 2018 od 12:00 hod
Místo konání: Restaurant Tři Věžičky, Střítež 11, 588 11 Střítež u Jihlavy (kraj Vysočina)
Za výbor přítomni: Jana Jurigová, Dagmar Novosadová, Olga Klegová, Ester Románková, Aleš Prosecký,
omluveni: Zdenka Vašková, Drahomír Němec, Tomáš Rajsner
Za revizní komisi přítomni: Sylvie Schettlová, Libor Skoumal, omluven: Jan Ševčík
Program:
1. Zahájení Členské schůze
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení programu Členské schůze
4. Vyhlášení výsledků a předání cen za soutěž o NEJ psa / fenu exteriéru KRaAOP 2017
5. Vyhlášení nových šampionů exteriéru klubu
6. Zpráva předsedkyně za rok 2017 a plán akcí na rok 2018
7. Informovaný souhlas – GDPR
8. Zprávy poradců chovu pro jednotlivá plemena – JRO, KAO, MSP, SAO
9. Zpráva o hospodaření klubu
10. Zpráva Revizní komise
11. Složení Výboru KRaAOP
12. Návrh na úpravu Chovatelského řádu
13. Návrh na úpravu Bonitačního řádu
14. Návrh na úpravu Finančního řádu
15. Posuzování a vyhodnocování DKK a DLK
16. Diskuze
17. Závěr
1. Zahájení Členské schůze
Členskou schůzi zahájila předsedkyně paní Jana Jurigová ve 12:07 hodin konstatováním, že je přítomno
celkem 24 členů z celkového počtu 96 členů spolku.
Předsedkyně konstatovala, že členská schůze není usnášeníschopná a v souladu se Stanovami byl začátek
členské schůze odložen o 30 minut.
Ve 12:37 hodin konstatovala předsedkyně, že je přítomno celkem 29 členů z celkového počtu 96 členů spolku
a že členská schůze je dle Stanov usnášeníschopná. Pozvánka na členskou schůzi včetně navrženého
programu byla zveřejněna na webových stránkách KRaAOP v termínu daném Stanovami.
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Předsedkyně navrhla jako zapisovatelku paní Dagmar Novosadovou a jako ověřovatele zápisu pana Libora
Skoumala.
Usnesení č.1
Hlasování o zvolení D.Novosadové jako zapisovatelky a L.Skoumala jako ověřovatele zápisu:
Přítomno hlasování: 29
Pro: 29
Proti: Zdržel se: Usnesení bylo přijato.
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3. Schválení programu Členské schůze
Předsedkyně oslovila přítomné členy s dotazem, zda souhlasí s předem avizovaným programem, případně
zda má někdo návrh na zařazení dalších bodů programu. Byl vznesen návrh na zařazení diskuse (bod 16) před
projednáváním úpravy Chovatelského řádu (bod 12). Členové byli informováni, že diskuse proběhne i v rámci
každého bodu programu, pokud to budou vyžadovat okolnosti, z toho důvodu není nutné diskusi v rámci
programu přesunovat.
Předsedkyně vyvolala hlasování o schválení programu členské schůze.
Usnesení č.2
Hlasování o schválení programu členské schůze:
Přítomno hlasování: 29
Pro: 29
Proti: Zdržel se: Usnesení bylo přijato.
4. Vyhlášení výsledků a předání cen za soutěž o NEJ psa / fenu exteriéru KRaAOP 2017
Výsledky Pořadí – jméno – počet bodů – majitel
KAO – psi:
1
CHARLOS PES DO KAPSY
134
Anna Růžičková
2
KONNAN-KATO CANISA DE MARCUS
37
Miroslava Soukupová
KAO – feny:
1
MARGITTAI GLADIATOR KALISA
151
Anna Růžičková
2
INSOLITA PES DO KAPSY
118
Anna Růžičková
3
ARABELLA OD AVAROVY ROKLE
108
Ing.Vít Řehounek
4
ANNIE FACE OF LIGHTNING
69
Lenka Kostelecká
5
DYNASTIYA Z BLLERKOVA
52
MVDr.Zuzana Nevrlá
MSP – psi:
1
ENKI VARJAG Z BUKOVÉ
120
Ján Bičian
2
KOPEYSKAYA DRUZHINA ZEMLYAK
119
Mgr.Liběna-Anna Neubaerová
3
BASTIEN JURIJ Z HASIŠTEJNSKÉHO PODHRADÍ 104
Robert a Monika Křesákovi
4
BASHIR Z JAKUBKY
102
Jana Susková
MSP – feny:
1
ARLETT Z JAKUBKY
182
Jiří a Michaela Sasinovi
2
CAESARIANNA ARETHA Z HASIŠTEJNSKÉHO PODHRADÍ 82
Mgr.Liběna-Anna Neubaerová
3
CLAIRE Z HASIŠTEJNSKÉHO PODHRADÍ
44
Monika Křesáková
JRO – psi:
1
ARCHI SOPERNIK DIVO ROSSII
144
Alena Poláková
JRO – feny:
1
ANASTASIA DIVO ROSSII
249
Lenka Maierová & Radovan Pěček
První tři vyhlášení vítězové v každé kategorii obdrželi z rukou předsedkyně pohár a všichni účastníci soutěže
diplom. Nepřítomným majitelům vítězných jedinců bude ocenění předáno dodatečně.
5. Vyhlášení nových šampionů exteriéru klubu
CHARLOS PES DO KAPSY (KAO), majitelka Anna Růžičková
6. Zpráva předsedkyně za rok 2017 a plán akcí na rok 2018
Předsedkyně přednesla zprávu za rok 2017 a plán akcí na rok 2018. Zpráva je přílohou č.1 tohoto zápisu.
Usnesení č.3
Hlasování o schválení zprávy předsedkyně za rok 2017 a plánu akcí na rok 2018:
Přítomno hlasování: 29
Pro: 29
Proti: Zdržel se: Usnesení bylo přijato.

2

7. Informovaný souhlas – GDPR
Přítomným členům byly podány vysvětlující informace k Souhlasu se zpracováním osobních údajů
v souvislosti s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27.4.2016 – GDPR – Obecné
nařízení o ochraně osobních údajů, účinné od 28.5.2018. K písemnému souhlasu s evidencí, zpracováním a
využitím svých osobních údajů, za účelem vedení a správy agendy související s činností a členstvím a
aktivitami v klubu, byli, nebo budou vyzváni všichni členové klubu.
Znění informovaného souhlasu je přílohou č.2 tohoto zápisu.
8. Zprávy poradců chovu pro jednotlivá plemena – JRO, KAO, MSP, SAO
Zprávy poradce chovu pro MSP, JRO a SAO za rok 2017 přednesla poradkyně chovu pro MSP Olga Klegová,
zprávu poradce chovu pro KAO za rok 2017 přednesla poradkyně chovu pro KAO Dagmar Novosadová. Zprávy
jsou přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Usnesení č.4
Hlasování o schválení zpráv poradců chovu pro jednotlivá plemena:
Přítomno hlasování: 29
Pro: 29
Proti: Zdržel se: Usnesení bylo přijato.
9. Zpráva o hospodaření klubu
Zprávu o hospodaření klubu za rok 2017 přednesla Ester Románková, pokladník klubu. Zpráva je přílohou č.4
tohoto zápisu.
Usnesení č.5
Hlasování o schválení zprávy pokladníka za rok 2017:
Přítomno hlasování: 29
Pro: 29
Proti: Zdržel se: Usnesení bylo přijato.
10. Zpráva Revizní komise
Zprávu revizní komise za rok 2017 přednesla předsedkyně revizní komise Sylvie Schettlová. Zpráva je přílohou
č.5 tohoto zápisu.
Usnesení č.6
Hlasování o schválení zprávy revizní komise za rok 2017:
Přítomno hlasování: 29
Pro: 28
Proti: Zdržel se: -1
Usnesení bylo přijato.
11. Složení Výboru KRaAOP
Byl přednesen návrh Výboru na odvolání místopředsedy výboru pana Drahomíra Němce.
Usnesení č.7
Hlasování o odvolání místopředsedy výboru, pana Drahomíra Němce:
Přítomno hlasování: 29
Pro: 21
Proti: Zdržel se: 8
Usnesení bylo přijato.
Byl přednesen návrh Výboru na zvolení nového člena výboru – poradce chovu pro plemeno JRO, paní Natalii
Bezvodovou
Usnesení č.8
Hlasování o zvolení nového člena výboru – poradce chovu pro plemeno JRO, paní Natalie Bezvodové:
Přítomno hlasování: 29
Pro: 29
Proti: Zdržel se: Usnesení bylo přijato.
12. Návrh na úpravu Chovatelského řádu
Členové byli informováni, že základem nového návrhu chovatelského řádu je znění Zápisního řádu ČMKU,
které klub může v některých ustanoveních zpřísnit, nikoliv zmírnit. O všech navrhovaných změnách a
navrhovaném znění byli všichni členové klubu informováni v příloze k pozvánce na schůzi.
Členům byly předneseny všechny návrhy zásadních změn vůči stávajícímu řádu, členové měli možnost klást
doplňující otázky a přítomní představitelé výboru zdůvodňovali, proč návrh na změnu předkládají. Členové
byli upozorněni, že platnost navrhovaných změn nebude zpětná, ale vše bude platit až od doby, kterou
přítomní členové odsouhlasí.
Členové byli výslovně upozorněni na
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1. nově navrhovaný zákaz spojení rodičů, v němž nemá ani jeden z nich oficiální vyhodnocení DKK. V případě,
že vyhodnocení má pouze jeden z nich, nesmí být výsledek horší než 2 (C). Spojení nesmí být uskutečněno
ani v případě, že jeden z rodičů bude mít vyhodnocení DKK 3 (D) a druhý bude mít vyhodnocení horší než 1
(B).
2. podmínky pro zápis vrhu v případě převodu vlastnictví březí feny - část členů byla zásadně proti možnosti
zápisu vrhu importované březí feny, většina členů pak po diskusi následně souhlasila s tím, že vrh bude zapsán
jen v případě, že spojení rodičů nebude odporovat všem nově definovaným zákazům spojení rodičů
navrhovaným v odstavci 5 článku II. Chov a jeho řízení. Současně pro uznání zahraniční chovnosti feny matky
bude potřeba splnění nově definovaných podmínek, které budou uvedený v novém odstavci v článku III.
Podmínky pro zařazení do chovu. Importovaná březí fena dostane jen výjimku z povinnosti absolvovat
klubovou výstavu (KRAOP nebo v případě kupírovaného jedince klubovou výstavu pořádanou slovenským
klubem – v rámci individuální bonitace). V odstavci bude rovněž uvedeno, že vyhodnocení RTG DKK a DLK
bude možné v tomto případě doložit nejpozději v době, kdy vrh dosáhne 3 měsíců věku.
Usnesení č.9
Hlasování o podmínkách pro zápis vrhu v případě převodu vlastnictví březí feny:
Přítomno hlasování: 29
Pro: 27
Proti: Zdržel se: 2
Usnesení bylo přijato.
3. zrušení možnosti udělit výjimku ke krytí feny po dosažení stáří 8 let

4. doplnění formuláře „Oznámení o narození vrhu“ o informaci, zda jsou štěňata ponechána feně,

nebo předána kojné feně
5. nově stanovenou přestávku mezi posledním vrhem a dalším krytím – minimálně 9 měsíců
6. nově zavedený formulář „Záznam o kontrole vrhu“
7. nově povolené označení vrhu jen čipováním
8. novou chronologii plnění podmínek pro zápis jedinců do pomocného registru plemenné knihy s tím, že
nově bude k zápisu připuštěn i jedinec, který obdrží již v prvním posudku rozhodčího FCI známku VD.
9. nové znění chovatelského řádu vejde v platnost k 1.6.2018, bude platit i pro ty, co již proces uchovnění
započali.
Usnesení č.10
Hlasování o novém znění chovatelského řádu, s platností od 1.6.2018:
Přítomno hlasování: 29
Pro: 28
Proti: Zdržel se: 1
Usnesení bylo přijato.
Chovatelský řád platný od 1.6.2018 je přílohou č. 6 tohoto zápisu.
13. Návrh na úpravu Bonitačního řádu
Členové byli informováni o chybě v číslování odstavců v části 3.4.1. ve znění, které bylo součástí pozvánky na
schůzi. Dále seznámeni s tím, že součástí bonitačního řádu je i individuální bonitace a svod mladých jedinců.
V případě schválení bude upravený Bonitační řád platit od příští, tj. podzimní bonitace. Členové byli
upozorněni na zásadní změny, kterými jsou
1. rozšíření okruhu jedinců, kteří jsou povinni podstoupit individuální bonitaci
2. změna pojetí povahové testu, v části 3., 4. a 5. fáze
V rámci schůze členové dostali možnost vyjádřit se k následujícímu:
1. Měření tělesných proporcí jedince – nově navrženo, aby všechna měření mohl vykonávat pod dohledem
komise psovod sám.
Usnesení č.11
Hlasování o možnosti měření všech tělesných proporcí psovodem, pod dohledem bonitační komise:
Přítomno hlasování: 29
Pro: 22
Proti: 4
Zdržel se: 3
Usnesení bylo přijato.
2. Absolvování povahového testu v části 3., 4. a 5. fáze s náhubkem / bez náhubku – dle uvážení psovoda.
K tomuto tématu bylo zdůrazněno, že vždy je psovod za svého psa zodpovědný, a v případě incidentu ponese
všechny následky a bylo apelováno na členy, aby v případě odsouhlasení možnosti absolvovat test bez
náhubku, psovod pečlivě zvážil své možnosti psa zvládnout a udržet, včetně zvolení adekvátní kvality výstroje,
ve které bude pes test absolvovat.
Usnesení č.12
Hlasování o možnosti absolvování povahového testu s náhubkem/bez náhubku, dle uvážení psovoda:
Přítomno hlasování: 29
Pro: 27
Proti: Zdržel se: 2
Usnesení bylo přijato.
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3. Doplnění nově formulovaného řádu pro nepovinný svod mladých o časový limit 2x5 minut pro prohlídku
zubů.
Usnesení č.13
Hlasování o stanovení časového limitu pro prohlídku zubů 2x5 minut u mladých jedinců, kteří absolvují
nepovinný svod mladých:
Přítomno hlasování: 29
Pro: 25
Proti: 1
Zdržel se: 3
Usnesení bylo přijato.
Rozvinula se diskuse na téma zajištění bezpečnosti akce, pojetí povahového testu a případného neuchovnění
jedinců s neadekvátní reakcí.
Ve 14 hodin byla vyhlášena přestávka, po jejímž ukončení měla diskuse k výše uvedeným tématům
pokračovat. Schůze pokračovala od 15.07 hodin, v počtu přítomných 27 členů.
K tématu bezpečnosti:
Část členů upozornila na to, že psovod nemusí umět reálně své možnosti odhadnout, proto bylo následně
domluveno, že bude klubem zakoupen, a povinně používán, jistící úvaz, na kterém bude pes test absolvovat.
V případě že by psovod psa fyzicky nezvládl, úvaz zajistí, že nedojde k nekontrolovanému pohybu psa
v terénu.
Dále bude na náklady klubu pořízeno spolehlivé vybavení (obojek, vodítko, postroj …), které na pokyn
bonitační komise bude muset, kromě jistícího úvazu, psovod pro svého psa použít v případě, že komise vlastní
výstroj psa vyhodnotí jako neadekvátní.
K tématu pojetí povahového testu a případného neuchovnění jedinců s neadekvátní reakcí:
Cca 2 členové otevřeli téma pojetí a vyhodnocení povahového testu

byl zmíněn povahový test v Klubu kavkazských pasteveckých psů, kdy část testu absolvuje pes
samostatně na úvaze, bez přítomnosti pána – většina přítomných členů se shodla, že není pro ně přijatelné,
aby pes útočil mimo svůj pozemek, bez příčiny, tj. situace kdy se nejedná o obrannou, ale útočnou reakci psa

zazněl návrh na neuchovnění psa v případě, že během testu neprojeví reakci typickou pro dané
plemeno – bylo vysvětleno, že není žádoucí z chovu definitivně vyloučit jedince jen proto, že v daném místě
a čase neprojeví očekávanou reakci, bylo by vhodné ověřit si reakci psa na jeho vlastním pozemku, což by
obnášelo obrovskou časovou zátěž celé bonitační komise a s tím související finanční náklady psovoda. Navíc
existují případy, kdy i na bonitaci bázlivě se projevující jedinec zplodil s vhodně zvoleným protějškem
povahově standardní jedince.
Usnesení č.14
Hlasování o novém znění bonitačního řádu:
Přítomno hlasování: 27
Pro: 26
Proti: Zdržel se: 1
Usnesení bylo přijato.
Bonitační řád je přílohou č. 7 tohoto zápisu.
14. Návrh na úpravu Finančního řádu
Návrh na úpravu Finančního řádu přednesla předsedkyně, přítomných členů se zeptala, zda chtějí hlasovat
k jednotlivým bodům zvlášť, nebo za všechny body najednou. Členové jednohlasně zvolili druhou možnost.
Usnesení č.15
Hlasování o schválení změn ve Finančním řádu:
Přítomno hlasování: 27
Pro: 27
Proti: Zdržel se: Usnesení bylo přijato.
Finanční řád je přílohou č. 8 tohoto zápisu.
15. Posuzování a vyhodnocování DKK a DLK
Přítomným členům bylo připomenuto, že v současné době je možné o oficiální vyhodnocení RTG DKK požádat
tři veterinární lékaře, a to MVDr. Milana Deckera, MVDr. Jaromíra Ekra a MVDr. Lukáše Duchka.
Nově bylo členům navrhnuto, aby bylo možné RTG DKK a nově také DLK zasílat k oficiálnímu
vyhodnocení
jen
MVDr.
Jaromíru
Ekrovi
(VET-KLINIKA
s.r.o.,
Hradec
Králové).
Smlouvy s MVDr. Deckerem a MVDr.Duchkem zůstávají v platnosti pro případ dlouhodobé nemožnosti
vyhodnocení MVDr.Ekrem.
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Usnesení č.16
Hlasování o MVDr.Jaromíru Ekrovi, jako o jediném přípustném posuzovateli DKK a DLK:
Přítomno hlasování: 27
Pro: 22
Proti: Zdržel se: 5
Usnesení bylo přijato.
Dále byli členové informováni o účasti člena revizní komise Jana Ševčíka na schůzce ČMKU s kluby, kde byly
na programu také informace MVDr.Snášila k tématu aktuálních otázek posuzování dědičných ortopedických
vad u psů. Zazněly informace o tom, že pro chov není důležité hodnocení pravého a levého kloubu, např. 0/1,
ale stačí B, tj. hodnocení podle horšího kloubu. Ke změně protokolu DKK a DLK došlo na základě snahy přiblížit
se standardu Německa.
Co se týče hodnocení DKK, psi s výsledkem A a B jsou bezproblémoví, C – začínající problémy, D a E – střední
artrotické problémy, i tito psi však zpravidla dokáží hodnotně žít.
V případě DLK však sebemenší problém může omezit pohyb psa. Hodnocení: 0 – normální stav, 1 – lehká
artróza, 2 – větší artróza, 3 výrazná artróza.
16. Diskuze
Předsedkyně vyzvala přítomné členy k diskusi, členové této možnosti nevyužili.
17. Závěr
Předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast a v 15.30 členskou schůzi ukončila.
Zapsala: Dagmar Novosadová, 5.5.2018
Ověřil: Libor Skoumal, dne 6.5.2018
Seznam příloh:
1
Zpráva předsedkyně klubu
2
Informovaný souhlas – GDPR
3
Zprávy poradců chovu
4
Zpráva o hospodaření klubu
5
Zpráva revizní komise
6
Chovatelský řád
7
Bonitační řád
8
Finanční řád

---------- Původní e-mail ---------Od: Libor Skoumal <L.Skoumal@seznam.cz>
Komu: Novosadova.Dagmar@seznam.cz
Datum: 6. 5. 2018 15:43:26
Předmět: Re: zápis z členské schůze
Zápis ze Členské schůze ze dne 28.dubna 2018 jsem ověřil a bez připomínek ztvrzuji svým
podpisem.
Dne 6.5 2018 Libor Skoumal - ověřovatel zápisu.
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