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KKLLUUBB  RRUUSSKKÝÝCCHH  AA  AASSIIJJSSKKÝÝCCHH  OOVVČČÁÁCCKKÝÝCCHH  PPSSŮŮ  ––  KKRRaaAAOOPP  

ZZááppiiss  zz  vvýýbboorroovvéé  sscchhůůzzee  KKRRaaAAOOPP  
 

Datum a čas: sobota 9. března 2013, od 11:00 hod. 
Místo: Restaurace THALIE, Rooseveltova 14, Brno – střed 

 
 

Za výbor Klubu přítomni: 
Soňa Vágnerová - předsedkyně 
Mgr. Natálie Bezvodová – místopředsedkyně, HPCH, poradce chovu pro JRO 
Ing. Zdeňka Vašková – poradce chovu pro SAO 
Táňa Sobíková – jednatel, poradce chovu pro MSP 
Ester Románková – pokladník 
Mgr. Denisa Adamová – členka výboru 
Eva Červená – členka výboru 
Ivo Masopust – člen výboru 
 
Za náhradní členy výboru přítomni jako hosté: 
Ing. Dagmar Novosadová 
Milan Záruba 
 
Omluveni: 
Milan Brízgala – člen výboru 
 
Za revizní komisi přítomni: 
Jana Gabrielová 
Petr Rajský – předseda 
Eva Kubínová  
 
PPrrooggrraamm  vvýýbboorroovvéé  sscchhůůzzee::  
11))  ZZaahháájjeenníí    
22))  PPřříípprraavvaa  ččlleennsskkéé  sscchhůůzzee  
33))  ZZáávvěěrr  
 

 
 
Ad. 1) Zahájení 
 
Předsedkyně KRaAOP p. Vágnerová přivítala přítomné členy výboru klubu, náhradníky a členy kontrolní 
komise klubu i přítomné hosty – členy klubu a zahájila schůzi výboru v 11:00 hodin. P. Vágnerová 
konstatovala, že je přítomno 8 členů výboru z celkového počtu 9 členů výboru, přičemž výborová schůze je 
usnášení schopná. Také konstatovala, že vzhledem k navazující výroční členské schůzi je výborové schůzi 
přítomna i řada členů klubu jako hosté bez hlasu rozhodujícího. 

 
 
Ad. 2) Příprava členské schůze 
Předsedkyně KRaAOP p. Vágnerová seznámila přítomné členy výboru s navrženým programem výroční 
členské schůze a konstatovala, že pozvánka na tuto schůzi včetně všech příloh k projednání byla řádně a 
včas zveřejněna v souladu se Stanovami KRaAOP.  
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Členové výboru klubu se dohodli na následujícím: 
 

- navrhnout Výroční členské schůzi KRaAOP, aby volba členů a náhradníků výboru KRaAOP a volba 
členů kontrolní komise KRaAOP proběhla tajným hlasováním. P. Bezvodová z titulu funkce 
místopředsedy konstatovala, že je připravena k zajištění hladkého průběhu tajné volby, tj. jsou 
připraveny hlasovací lístky, sčítací archy i protokoly, 
 

- navrhnout výroční členské v úvodu programu volbu volební a mandátové komise, navrhnou, aby 
volební a mandátová komise byla společná a tříčlenná ve složení členů: p. Burian, p. Prosecký a p. 
Joukl. 
 

Následně se rozvinula diskuze k usnesení č. VS/030/9/2/13 z výborové schůze ze dne 9. 2. 2013: 
 
Usnesení VS/030/9/2/13:  
„VS konstatuje, že došlo k porušení propozic, které stanovují na základě jakých podmínek je pes 
oprávněn být zapsán do Katalogu Zbraslav, 10. 9. - 11. 9. 2011.  
VS schvaluje anulování výsledků 5. ročníku celostátních pracovních soutěží jedincům, kteří byli do 
celostátních pracovních soutěží neoprávněně zařazeni bez úhrady poplatku za účast majitelem, a 
odebírá jim udělená vítězství, současně vyzývá jejich majitele, aby na výroční členské schůzi v Brně 
předali poháry, které byly oceněním za vítězství v jednotlivých stupních obtížnosti.  
VS doporučuje výroční členské schůzi přiznat Vítězství v dotčených stupních obtížnosti pro jedince, kteří 
obsadili v 5. ročníku celostátních pracovních soutěžích druhá místa v pořadí a dodatečně jim předat 
poháry.“ 
 
P. Záruba, náhradník za člena výboru, vznesl k tomuto usnesení celou řadu připomínek. Následně byl 
předsedkyní p. Vágnerovou vyzván, aby zachoval pokojný a korektní stav jednání výborové schůze. 
Předsedkyně správně konstatovala, že vzhledem k tomu, že je tomuto jednání výboru klubu p. Záruba 
přítomen jako host a nečlen výboru, nemá právo zasahovat do projednávání záležitostí ve výhradní 
kompetenci členů výboru. P. Záruba byl předsedkyní požádán, aby v případě, že nebude schopen dodržet 
věcný a korektní přístup, opustil jednání výboru klubu. Následně ke shora uvedenému usnesení VS vyjádřili 
připomínky i přítomní členové výboru klubu – p. Červená, p. Masopust a p. Adamová.  
Předsedkyně klubu p. Vágnerová uzavřela probíhající diskuzi s konstatováním, že shora uvedené usnesení 
výboru KRaAOP bude projednáváno jako jeden z řádně zařazených bodů jednání výroční členské a svoje 
připomínky k tomuto bodu mohou všichni přednést na jednání navazující výroční členské schůze, která 
bude k tomuto bodu přijímat usnesení. 
 

 
Ad. 23) Závěr 
 
Předsedkyně KRaAOP poděkovala všem přítomným za účast na výborové schůzi a v 12:35 hod. výborovou 
schůzi ukončila.  
 
 
 
Zapsala:       Ověřila: 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _______________________________________ 
Natálie Bezvodová      Soňa Vágnerová 
Místopředsedkyně KRaAOP     Předsedkyně KRaAOP 
 
 


