
 

 

         

Výborová schůze Klubu KRaAOP 

 

 
Datum konání: 9.4.2012 

Místo konání: Žižice 

 

 

Za výbor Klubu přítomni: 

 

Soňa Vágnerová 

Mgr. Natálie Bezvodová 

Eva Červená 

Ivo Masopust 

Milan Brízgala 

 

 

Za kontrolní komisi Klubu přítomni: 

 

Petr Rajský 

 

 

Omluveni: 

 

Ing. Zdeňka Vašková 

Ester Románková 

Táňa Sobíková 

Mgr. Denisa Adamová 

Jana Gabrielová 

Eva Kubínová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Program: 

 

1. Kontrola Zápisu z minulého jednání 

2. Volba funkcionářů Klubu 

3. Návrh nového sídla Klubu 

4. Návrhy náhradních členů do výboru Klubu 

5. Návrh k zařazení dvou bodů do programu Členské schůze 

- změna bonitačního řádu 

- schválení finančního vyrovnání s účetní Klubu 

6. Evropská výstava v roce 2014 

7. Finanční zpráva 

8. Různé – Mgr. Natálie Bezvodová vypracovala překlad Standardu SAO do českého  

                   jazyka 

                 - návrh na rozšíření Soutěže o Nej psa/fenu Klubu 

9. Usnesení 

 

 

1. Kontrola Zápisu z minulého jednání: 

 

1. Vysvětlení a vyjádření p. Ospalého bylo zajištěno. 

2. Výborová schůze svolána v odsouhlaseném termínu. 

3. Propozice pracovních soutěží jsou upraveny a zveřejněny. 

4. Smlouva s MSKS je podepsána a řádně odeslána, dodržení termínů pokračuje. 

5. Poplatky pro štěňata na Klubových srazech jsou upraveny a zveřejněny. 

6. Vyhodnocovatelé pro DKK byli dle Usnesení ČS osloveni, smlouva s nimi 

byla podepsána a kontakty na vybrané veterinární lékaře jsou zveřejněny, 

včetně poplatků za vyhotovení snímků, na Klubovém webu. 

7. Všichni zvolení členové Bonitační komise se řádně dostavili k jarnímu 

uchovnění Klubu 

8. Zajištěno, Mgr.Natálie Bezvodová již s redakcí časopisu Pes přítel člověka 

úzce spolupracuje, z jarní bonitace zveřejní reportáž. 

9. Všechny podmínky pro konání mimořádné SV jsou prověřeny. 

10.  Provedeno na ČS dne 3.3.2012. 

11.  Provedeno na ČS dne 3.3.2012. 

12.  Stále trvá, P.Rajský ve spolupráci s E. Červenou 

13.  Stále v jednání a trvá. 

14.  Kontakty byly doplněny. 

 

 



 

 

 

 

 

2. Volba funkcionářů Klubu: 

 

1.Z důvodu odstoupení Mgr. Denisy Adamové z funkce předsedkyně Klubu,zvolili  

   členové výboru hlasováním nového předsedu Klubu – Soňu Vágnerovou, bytem  

   Čechovická 57/108, 798 01 Prostějov. 

   Hlasování: 

   Pro: 5 

   Proti: 0 

   Zdrželi se: 0 

 

2.Současně členové výboru zvolili hlasováním  nového místopředsedu Klubu –  

     Mgr. Natálii Bezvodovou, bytem Úvoz 88, 602 00 Brno. 

     Hlasování: 

     Pro: 5 

     Proti: 0 

     Zdrželi se: 0 

      

 

 

3. Nové sídlo Klubu: 

 

Výbor přednese ČS návrh na změnu Stanov v bodě  - Sídlo Klubu, 

výbor jednohlasně doporučuje ČS změnit stávající sídlo Klubu na: 

Čechovická 57/108, 798 01 Prostějov. 

  

 

 

 

4. Návrhy na náhradní členy do výboru Klubu: 

 

Výbor se jednohlasně dohodnul a vybral dva členy Klubu, které navrhne 

ČS k hlasování, jako náhradníky do výboru Klubu, a to: paní Ing. Dagmar 

Novosadovou a pana Martina Zárubu. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Návrh k zařazení tří bodů do programu Členské schůze: 

 

5.1. Změna bonitačního řádu ve dvou bodech: 

- pro importy 

- změna při přihlašování jedince k uchovnění  

 1. Výbor navrhne ČS změnit podmínky uchovnění importovaných jedinců, a to takto: 

     1.1. Majitel importovaného jedince je povinen doložit Rtg DKK + absenci dědičně       

           podmíněných vad a vad, které standard konkrétního plemene uvádí jako vady       

           vylučující, platí pro: 

  a) jedince, dovezené před 10.4.2012, kteří k tomuto datu dovršili věk 18-ti měsíců 

     a více 

       b) jedince, dovezené po 10.4.2012, a to ve věku minimálně dovršených 18-ti  

          měsíců 

     1.2. Majitel importovaného jedince je povinen doložit Rtg DKK + posudek  

           z absolvování 1 výstavy, na které se zadává titul CAC, a to ve třídě   

           dospívajících, otevřené či pracovní – a na ní získání minimálně známky VD,    

           platí pro: 

       a)   jedince, dovezené před 10.4.2012, jejichž věk je k 10.4.2012 nižší než 18  

             měsíců 

       b)  jedince, dovezené po 10.4.2012, ve věku nižším než 18 měsíců  

    Na přání majitele je možno s importovaným jedincem absolvovat, na předem určené 

     klubové akci, povahový test.  

 2. Výbor navrhne ČS změnit podmínky pro přijetí jedince k uchovnění tak, že majitel 

      psa nemusí k Přihlášce na předvedení za účelem uchovnění dokládat  

      vyhodnocený Rtg. DKK, chovnost jedince pak bude uznána až po doložení  

      vyhodnoceného DKK smluvním veterinárním lékařem Klubu. 

 

5.2.  Finanční vyrovnání Klubu s účetní 

 

5.3.Návrh na zrušení povahových testů při uchovňování jedinců pro plemeno JRO 

Poradce pro plemeno JRO navrhuje, aby se s přihlédnutím k odlišným povahovým   

   vlastnostem JRO, pro toto plemeno zrušily povinné povahové testy na úvaze. 

   Nadále zachovat na bonitaci pro plemeno JRO pouze hodnocení povahy související 

   s úkony měření a průchodu skupinou osob. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Evropská výstava v Brně v roce 2014: 

 

ČMKU umožňuje všem Klubům uspořádat v roce 2014 mimořádnou Speciální 

výstavu, která by se měla konat při Evropské výstavě, současně však musí Kluby 

dodržet všechny podmínky, které ČMKU stanovuje. 

Jednou z podmínek je: uspořádat SV ve dnech, kdy plemena zastřešená Klubem 

nebudou vystavovaná na EV a ani na NV, která se bude konat při EV. 

Jelikož Klub KRaAOP zastřešuje plemen více, z nich potom  plemeno JRO, patří do 

I.skupiny FCI a tudíž má určené jiné dny pro vystavovaní na EV a NV,  jako 

plemena ostatní,  není možné najít jeden společný volný termín pro uspořádání 

Speciální výstavy pro všechna naše plemena současně, což je jedna z nutných 

podmínek k získání souhlasu pro konání mimořádné SV. Hlavně z tohoto důvodu 

nebude výbor Klubu žádat ČMKU o možnost uspořádat mimořádnou SV v roce 

2014, jak původně výbor Klubu chtěl. 

 

 

7. Finanční zpráva: 

 

Petr Rajský přednesl podrobnou Finanční zprávu o hospodaření Klubu v roce 2011, 

seznámil členy výboru s veškerými výdaji a příjmy v minulém roce. 

Současně konstatoval, že daňové přiznání, které zpracovala pro Klub účetní, bylo 

řádně vypracované a bylo dodané na FÚ v řádném a předepsaném termínu. 

  Na následné ČS budou rovněž přítomní členové Klubu podrobně seznámeni s veškerými    

  výdaji a příjmy Klubu za kalendářní rok 2011, písemná přiložená Zpráva bude uložena 

  u jednatele Klubu. 

 

 

 

8. Různé: 

 

 

- Mgr. Natálie Bezvodová vypracovala pro Klub již v pořadí třetí překlad standardu, 

a to pro plemeno SAO,  prozatím je překlad rozeslán k připomínkovaní ostatním 

členům výboru Klubu a po odsouhlasení s poradcem chovu pro SAO, bude zaslán na 

ČMKU s žádostí o přijetí za oficiální přeloženou verzi z anglického jazyka a jeho 

vyvěšení na webových stránkách ČMKU. 

 

 

 



 

-  výbor se jednohlasně dohodnul, že předloží ČS návrh na schválení vyhlášení 

   nové soutěže Klubu pro majitele jedinců, kteří se zabývají převážně pracovními  

   soutěžemi. Současně nastavená pravidla pro soutěž o Nej psa/fenu za kalendářní rok,  

   umožňují získávat body a úspěšně se umístit pouze jedincům, kteří absolvují  

   výstavy exteriéru. Do nově zařazené soutěže budou mít možnost přihlásit se i  

   jedinci, kteří se  účastní Klubových srazů a jsou  velmi úspěšní v povahových 

   pracovních soutěžích a nebo v Celostátní pracovních přeborech. 

   Soutěže Klubu za daný kalendářní rok by se tak rozdělily na dvě kategorie: 

- exteriérovou, soutěž o nejúspěšnějšího psa/fenu 

- pracovní, soutěž o nejlepšího psa/fenu 

 

-  výbor odsouhlasil, po předchozí písemné dohodě i s ostatními nepřítomnými členy  

   výboru,že nejrychlejší a nejlevnější způsob, jak zpřístupnit Klubový účet dvěma  

   oprávněným osobám z výboru, kterými jsou předseda Klubu a pokladník Klubu, 

   bude zřízení účtu nového. Možnosti zřízení nového účtu u vybraných bankovních  

   domů zjistí S. Vágnerová a výbor následně  vybere z navržených bankovních   

   produktů nejlevnější a nejoptimálnější pro potřeby Klubu. 

   Stávající účet Klubu, vedený u Raiffeisen bank, bude zrušen a všechny finanční  

   prostředky převedeny na účet nový. Druh účtu a banku vybere a zajistí předseda 

   výboru Klubu.Číslo účtu a banky bude bezprostředně po založení  zveřejněno na   

  Hlavní straně Klubového webu. Nový účet bude zřízen nejpozději do konce dubna 2012. 

  Osobami pověřenými přístupem ke Klubovému účtu budou: předseda Klubu Soňa 

  Vágnerová, bytem Čechovická 57/108, 798 01 Prostějov a pokladník Klubu – Ivo  

  Masopust, bytem Nad školou 120, 281 66 Jevany. 

    

10.  Usnesení: 

 

   1.  ČS navrhnout ke schválení dva další body do programu, k jednání ČS 

2. ČS seznámit s nově zvolenými  funkcionáři výboru 

   3  ČS navrhnout dva nové členy, jako náhradníky do výboru 

4.  ČS navrhnout  ke chválení nové sídlo Klubu 

5. Seznámit ČS  s podmínkami pro uspořádání SV při EV v roce 2014 

6. P. Rajský pověřen seznámit ČS s podrobnou finanční zprávou 

7. Seznámit ČS - s nově vypracovaným standardem pro SAO 

                              -  s návrhem na vyhlášení druhé kategorie celoroční soutěže  

 8. Seznámit ČS s rozhodnutím výboru založit po pečlivém výběru nový účet Klubu, 

     nejpozději do konce dubna 2012, předseda - Soňa Vágnerová a pokladník Klubu 

– Ivo Masopust jsou osoby, které budou oprávněné přístupem k účtu Klubu.                        

 

 

   Zapsala:   Soňa Vágnerová 

  



    


