
 
 
 
 
 
 

Členská schůze Klubu KRaAOP 
 
 
Datum konání: 3.3. 2012 
Místo konání: Brno 
 
 
Za výbor klubu přítomni: 
 
Soňa Vágnerová 
Táňa Sobíková 
Eva Červená 
Mgr. Natálie Bezvodová 
Ester Románková 
Ing.Zdeňka Vašková 
Ivo Masopust 
Milan Brízgala 
 
 
Za kontrolní a revizní komisi přítomni: 
 
Petr Rajský 
Jana Gabrielová 
Eva Kubínová 
 
 
Za výbor omluveni: 
 
Mgr. Denisa Adamová 
 
 
 
Přítomní členové klubu: 
 
5 členů Klubu 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Program: 
 
 
1. Zahájení – úvod 
 
2. Rekapitulace akcí Klubu za rok 2011  

a plán akcí Klubu na rok 2012 
 

3.  Vyhlášení Soutěže o nejlepšího psa/fenu 
 
4.  Vyhlášení Klubových šampionů 
 
5.  Změna v propozicích  Klubových pracovních soutěží 
 
6.   Informace hlavního poradce chovu 
 
7.   Zpráva revizní komise 
 
8.   Zpráva finanční 
 
9.    Návrh výboru na úpravu Stanov 
 
10.  Různé 
 
11.  Usnesení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
1. Zahájení – úvod: 

 
 

S. Vágnerová všechny přítomné přivítala na členské schůzi a omluvila 
předsedkyni Mgr. D. Adamovou, která se nemohla schůze osobně účastnit 
z důvodu nemoci. 
 
 

 
2. Rekapitulace akcí Klubu za rok 2011 a plán akcí Klubu na rok 2012: 

 
S. Vágnerová zrekapitulovala akce Klubu za rok 2011: 
-   Klub zorganizoval v roce 2011celkem 3 výstavy, z nichž: 

          1. Klubová výstava bez zadávání titulu KV proběhla dne 11.6.2011  
      v Rokycanech, kterou posuzoval pan rozhodčí Miroslav Václavík 

        2. Klubová výstava se zadáváním titulu KV proběhla  dne 10.9.2011 
      ve Zbraslavi u Brna, kterou posuzovala paní Anna Bushniak 

        3. Speciální výstava pro plemena KAO, SAO, JRO a MSP, proběhla 
      dne 11.9.2011 a posuzování se ujal PHDr. Vladimír Mojžíš 

   -   Klubové srazy se konaly celkem 3x v Žižicích a 6 x v Uničově. 
   -   Při Klubové výstavě v Rokycanech, dne 11.6.2011, se uskutečnil  1.ročník  
        Celostátního  handlingu  KRaAOP. 
   -    Při Klubové výstavě ve Zbraslavi u Brna, dne 10.9.2011, se uskutečnil již  
        v pořadí 5.ročník Celostátního pracovního přeboru KRaAOP. 

- Výsledky výstav a výsledky soutěží ze všech akcí Klubu, včetně fotografií,  
      jsou na Klubovém webu a jsou průběžně doplňovány členy výboru. 
- Klub uspořádal v roce 2011 2x Předvedení za účelem uchovnění a svod  
     mladých. 
 
S. Vágnerová seznámila členy Klubu s plánem akcí na rok 2012: 
-   Klub zorganizuje celkem 2 výstavy: 
     1. Klubovou výstavu s zadáváním titulu KV, která je plánovaná na 9.9.2012 
         ve Zbraslavi u Brna, na kterou přijal a potvrdil pozvání pan Iuza Beradze,  
         mezinárodní rozhodčí FCI z Gruzie. 
         Při Klubové výstavě proběhne současně 6. ročník celostátního pracovního  
         přeboru KRaAOP a 2. ročník Celostátního handlingu 
 
 
 



 
 
 
 

          2.  Speciální výstavu pro plemena JRO a MSP, která proběhne při Krajské 
               výstavě v Praze – Rychetách, dne 7.10.2012  

- Klub zorganizuje 2x Předvedení za účelem uchovnění 
1. jarní se uskuteční dne 9.4.2012 v Žižicích, posuzovat bude pan Karel  Hořák 
2. podzimní se uskuteční dne 8.9.2012 ve Zbraslavi u Brna, posuzovat bude 

pan Karel Hořák 
- Klub bude pořádat srazy v Čechách, na kynologickém cvičišti v Mělníku a   
     na Moravě, v kynologickém areálu v Uniově. Termíny srazů jsou vyvěšeny  
     na klubovém webu, kontaktní osoby ohledně srazů jsou E. Červená a  
     E. Románková. 
 
 
 
      

      3.Vyhlášení soutěže o Nejlepšího psa/fenu KRaAOP za rok 2011 
 
          M. Brízgala vyhlásil Nejlepšího psa a  Nejlepší fenu Klubu za rok 2011 a 

majitelům 
           vítězů předal diplom a pohár. 
          Výsledky soutěže: 
           Psi: 

1. Wrangler Erudit -  834 bodů (KAO), majitelé: manželé Burianovi,diplom a 
                                                                 pohár převzal v zastoupení pan Svačina 
2. Instinkt Šejtanova smečka - 737 bodů (KAO), majitel: Martina Novotná 
3. Buran Pes do kapsy - 619 bodů (KAO), majitel: Anna Růžičková 
Feny: 
1. Fantasia Ksiezyc Pamiru - 3 233 bodů (KAO), majitel: Soňa Vágnerová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 4. Vyhlášení Klubových šampionů: 
     
 

 E. Červená vyhlásila nové Klubové šampiony a jejich majitelům předala 
 diplomy a poháry. 
 
 Noví Kluboví šampioni: 
 Absolute Aurora Balandis (JRO)             - diplom a pohár převzala majitelka 
 Asima Bestia KO (KAO)                         - diplom a pohár nepřevzat 
 Báthory Mount chán (KAO)                    - diplom a pohár nepřevzat 
 Bozsoki Harci Dirk (MSP)                      - diplom a pohár převzala majitelka 
 Leila Organa Corsairey Casch (JRO)      - diplom a pohár převzal majitel 
 Debra Nart-Sano (KAO)                          - diplom a pohár převzala majitelka 
 
 Majitelé psů, kteří si nevyzvedli diplom a pohár, tak mohou učinit na Klubové 
 výstavě ve Zbraslavi u Brna, dne 9.9.2012, kde se budou vyhlašovat  noví Kluboví   
 šampioni. 
 
 
 
 

5. Změna v propozicích Klubových pracovních soutěží:     
 

E. Červená seznámila ČS s výborem schválenou změnou  v propozicích pracovních 
soutěží, tak, jak změnu zpracoval a navrhnul výbor, a to takto: 

- pracovní soutěže ve stupni 4. a 5. budou rozděleny na dvě kategorie soutěžících, 
přičemž podmínky zůstávají stejné: 

a) kategorie A - pro plemeno KAO 
b) kategorie  B - pro plemena SAO, JRO, MSP 

- v případě, že je do kategorie B nahlášen pouze 1 pes, soutěž se v dané kategorii 
nekoná. Za těchto okolností se může pes, na přání majitele, zúčastnit soutěže 
v kategorii A. 

Změny v propozicích se týkají Celostátních pracovních přeborů a klubových soutěži 
Super povaha. 
E. Červená zajistí úpravu propozic a vyvěšení  na Klubovém webu. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
6. Chovatelské informace:    
 
a) E. Červená informovala ČS o nejbližší akci Klubu, kterou bude, dne 9.4.2012, 

 „ uchovnění za účelem předvedení“ a svod mladých. Místem konání bude 
kynologické 
 Cvičiště v Žižicích, posuzovatelem exteriéru bude pan Karel Hořák. 
 Bonitační komise bude pracovat ve složení: 
 Předseda bonitační komise: Mgr. Natálie Bezvodová 
 Členové bonitační komise: Milan Brízgala a Ivo Masopust 
 Fotografování zajistí p. Záruba 
 Veškeré informace ohledně uchovňování jedinců jsou na Klubovém webu, přihláška 
 ke stažení rovněž. 
 

b) E. Červená informovala ČS o vyvěšení překladu Standardu KAO na webových 
    stránkách ČMKU, který vypracoval Klub KKPP, čímž se tento překlad stal  
    oficiálním.  
    S politováním však musíme konstatovat, že jsou v tomto překladu hrubé nedostatky, 
    které se týkají nejen obecné části překladu Standardu, ale bohužel, týkají se i  
    vyřazujících vad, což je velice zásadní a hrubá chyba. 
    Mgr. Natálie Bezvodová vypracovala pro náš Klub překlad jiný, který byl zaslán,  
    spolu s připomínkováním, již vyvěšeného, překladu Standardu KAO, a s prosbou 
    o vyjádření na kompetentní pracoviště ČMKU. Dosud jsme neobdrželi odpověď. 
 
c) Mgr. Natálie Bezvodová byla požádána o vypracování překladu Standardu SAO. 
    Je to již třetí překlad, který pro náš Klub Mgr. N. Bezvodová vypracuje. 
 
d) E. Červená v reakci na nepravdivé  informace, kolující ohledně změny  

  místa konání klubových srazů v Čechách, informovala ČS, že místo konání 
  v Žižicích se změnilo za místo konání na kynologickém cvičišti v Mělníku  
  pouze a jenom z důvodu nemožnosti sladit volné termíny kynologického  
  areálu v Žižicích  s termíny  Klubových srazů. S majiteli kynologického areálu  
  v Žižicích je Klub prostřednictvím E. Červené v neustálém přátelském 
kontaktu  
  a při možnosti sladění kteréhokoliv volného termínu je možnost opět uspořádat  
  klubový sraz na kynologickém cvičišti v Žižicích. 
  Termíny konání Klubových srazů, v Mělníku i v Uničově, spolu s mapkami, jsou 

     k dispozici na Klubovém webu. 
 
 
 



 
 
 
 
 
7.  Zpráva revizní komise: 
 
 a)  Zpráva je přepsána v plném znění, tak, jak byla přednesena a předána P.Rajským,  
       k přiložení jako Příloha k Zápisu ze členské schůze: 
    „ Rok 2011 byl rokem volebním a počátky volebního období dávaly naději 
       na bezproblémové fungování klubu, následný vývoj ukázal, jak lichý tento 
       dojem byl. Došlo ke změnám ve výboru klubu i kontrolní a revizní komisi. 
       Po členské schůzi, 12.11.2011, a doplňkových volbách, Kontrolní a revizní 
       komise pracuje ve složení: Rajský Petr - předseda, Jana Gabrielová a  
       Eva Kubínová - členky komise. Po celé funkční období se KRK významně  
       podílela na fungování klubu.Nejzásadnějším úkolem byla tvorba a úprava  
       klubových stanov, které byly schváleny členskou schůzí, dne 6.3.2011, v Brně. 
       V průběhu roku se členové komise zúčastňovali klubových akcí, řešili připomínky, 
       stížnosti a dotazy členů. Účastí na výborových schůzích měli možnost korigovat 

návrhy a usnesení výboru. V měsíci říjnu 2011 byl vyzván pokladník pan Josef 
Svoboda doporučeným dopisem k předložení klubové finanční evidence a 
účetnictví ke kontrole. Dopis si nepřevzal a nijak nereagoval, stejně tak, jako od 
srpna, s nikým z výboru. Poslední zprávou byl email, kde sděluje ukončení členství 
v klubu. Usnesením členské schůze byla pověřena KRK, přesněji její předseda, 
k řešení celé situace prostřednictvím Policie České republiky. Stejným způsobem 
byla řešena klubová agenda v rukou jednatelky paní ing. Evy Mayerové, která 
ukončila členství v klubu v měsíci říjnu 2011. Celý postup byl konzultován s JUDr. 
Hyndrichovou a dle jejích pokynů byl realizován. Po ukončení šetření policie a 
převzetí výsledků šetření dne 14.2.2012, byl pan Josef Svoboda opět kontaktován a 
dne 1.3.2012 klubovou účetní dokumentaci a pokladní zůstatek předal paní Soně 
Vágnerové, místopředsedkyni výboru klubu. Vzhledem k tomu,že možnosti řešení 
ze strany klubu byly limitovány platným zněním klubových stanov, byly tyto 
předloženy JUDr. Hyndrichové k posouzení a stanoven vhodný postup. Po přečtení 
stanov JUDr. Hyndrichovou jsme byli upozorněni na zjištěné nedostatky, zejména 
na absenci určení funkcionářů klubu a vymezení jejich náplně práce a povinností. 
Po vzájemné dohodě a spolupráci byly klubové stanovy JUDr. Hyndrichovou 
přepracovány dle platné legislativy a připraveny ke schválení dnešní členskou 
schůzí. „ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 b) - ze Zprávy ze šetření Policie  ČR, ze dne 12.2.2012, vyplynulo, že pan J. Svoboda 

stále zadržuje účetní a finanční agendu klubu a je ochoten tuto, po předběžné 
domluvě, výboru Klubu předat, což učinil, dne 1.3. 2012, jak je již ve Zprávě 
KRK, uvedeno. 

 
- ze Zprávy ze šetření Policie ČR, ze dne 12.2.2012, vyplynulo, že paní ing. Eva  
   Mayerová zadržuje klubovou agendu a je ochotna tuto předat paní Táně Sobíkové,  

     po předběžné domluvě .K dnešnímu dni členské schůze neuskutečněno. 
 

 
 
8. Finanční zpráva:   
     
    Klub má  v tuto chvíli zpracováno finanční účetnictví pouze za 2. pololetí roku 

         2011, jelikož první pololetí bylo předáno k rukám člena výboru teprve dne 1.3.2012. 
       S podrobnou finanční zprávou, budou členové Klubu seznámeni v co nebližší možné   

  době, po zpracování účetnictví za celý rok 2011. Příslušnému finančnímu úřadu bude  
  podáno daňové přiznání za rok 2011 v řádném termínu a v co nejbližší možné době   
  budou rovněž s výsledky hospodaření s financemi seznámeni členská základna, tak, 
  jak na to mají členové Klubu právo. 
 
 
 

9. Návrh výboru na úpravu Stanov:   
     

P. Rajský seznámil členy Klubu se zněním  upravené verze Stanov,tak, jak je ČS 
předkládá výbor ke schválení. 
Úpravy byly provedeny ve spolupráci s JUDr. Hyndrichovou a byly sladěny se 
současnou platnou legislativou ČR. 
Na základě podnětných a správných připomínek členů Klubu byla přímo na místě  
doladěna znění několika bodů, dotyčné odstavce několikrát přečteny a odsouhlaseny. 
Takto upravená verze Stanov, přečtená v plném rozsahu, byla členskou schůzí 
schválena. Hlasování proběhlo takto: 
Pro: 15 členů  
Proti: 0 
Zdržel se: 1 člen  

 
     
 



 
 
 

 
 
10. Různé: 
    
   a) E. Červená předložila ČS návrh výboru, aby  vyhodnocení DKK provádělo 
       více veterinárních lékařů, než jeden, mimo OFA. Počet posuzovatelů a  
       výběr veterinárních  lékařů přenechává výbor na výběru členů. 
 
       Hlasování pro více posuzovatelů DKK : 
       Pro: 16 členů 
       Proti: 0 
       Zdrželi se: 0 
 
       Protože si ČS zvolila možnost více posuzovatelů pro DKK, následovalo 
       další hlasování, o počtu posuzovatelů (mimo OFA) 
 
       Hlasování pro počet 2 posuzovatelů DKK (mimo OFA): 
       Pro: 6 členů 
       Proti: 10 členů 
       Zdrželi se: 0 
 
       Hlasování pro počet 3 posuzovatelů DKK (mimo OFA): 
       Pro: 10 
       Proti: 6 
       Zdrželi se: 0 
 
       ČS si hlasováním zvolila počet posuzovatelů DKK na 3 veterinární lékaře, 
       přičemž MVDr. Decker zůstává. Členové vybrali k dalšímu hlasování tři  
       veterinární lékaře, kteří budou následně, osloveni. 
       Pořadí, v jakém budou vybraní  veterinární lékaři osloveni,  bylo hlasováním 
       určeno takto: 

1. MVDr. Ekr         (Pro: 11 členů) 
2. MVDr. Duchek   (Pro:  8 členů) 
3. MVDr. Snášil     (Pro:  2 členové) 
Z těchto veterinárních lékařů budou vybráni dva, tak, aby spolu se stávajícím 
MVDr. Deckerem, měl Klub celkem 3 posuzovatele  DKK , současně s OFA. 
 
 
 
 



 
 

 
 

   b) E. Červená předložila ČS návrh výboru na změnu propozic Klubových 
        soutěží, které se pravidelně konají při Klubové výstavě se zadáváním titulu KV. 
        Jedná se o Klubové soutěže o Nej hlavu a Nej pohyb. 
        Členové souhlasili a výbor přepracuje propozice tak, aby soutěže mohli  
        absolvovat i psi, kteří nebyli přihlášeni na Klubovou výstavu. 
 
 
 
 
11. Usnesení:   
 

1. E. Červená  připraví úpravu propozic Klubových pracovních soutěží 
a zajistí jejich vyvěšení na Klubovém webu. 
 

2. P. Rajský bude nadále dozorovat plnění výsledků ze Šetření Policie ČR. 
 

3.   P. Rajský zajistí: 
a) podání řádného daňového přiznání za rok 2011 příslušnému  

finančnímu úřadu 
b) seznámení členské základny s výsledky hospodaření s financemi  
     za rok  2011 vhodným způsobem a v co nejbližší možné době.  
 

4. Členská schůze schválila změnu Stanov, Klub se jimi řídí ode dne konání 
     této členské schůze. 
 

5. E. Červená je pověřena:  
a) uzavřít Smlouvu s vybranými veterinárními lékaři, tak, 

                 aby počet posuzovatelů pro Klub byl: 3 plus OFA. 
b) zajistit, aby byli členové Klubu řádným a obvyklým způsobem 

informováni o kontaktech na příslušné veterinární lékaře 
 

6. Výbor Klubu je pověřen upravit propozice Klubových soutěží  
O Nej hlavu a Nej pohyb.    
 
 
 

Zapsala: Soňa Vágnerová   


