ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE KCHBO
konané dne 09.02.2013 v Praze – Dolních Počernicích
Za výbor přítomni:
Simona Hurábová
Ing.Marcela Červená
Hana Pisarčíková
Iva Baráková
Za KRK přítomni:
Tereza Horová
Daniela Horáková
Za chovatelskou komisi přítomni:
Hana Pisarčíková
Blanka Poláčková
Martina Hodková
Za výbor a komise omluveni:
Jana Kočová
Zuzana Mrňáková
Markéta Košinová

Počet přítomných členů KCHBO: 21
Program:
1) Prezence, zahájení a výběr členských příspěvků na rok 2013 (15-ti minutová pauza)
2) Volba mandátové a návrhové komise
3) Zpráva předsedy, jednatele, poradců chovu a komisí
4) Zpráva ekonoma, rozpočet klubu na rok 2013
5) Návrh výboru na konání členské schůze jednou za dva roky
6) Návrh výboru na placeného účetního klubu
7) Zpráva z FMBB
8) Volby (pokud bude členská každý rok) – předseda, jednatel, člen revizní komise
8a) Volby (pokud bude členská jednou za dva roky) – předseda, jednatel, ekonom, poradce
pro groenendaely, tříčlenná revizní komise
9) Odvolání k členské schůzi – pan Sklenář (odvolání proti rozhodnutí chovatelské komise)
10) Projednání podnětů z revizní komise – revize vyúčtování KLV Napajedla a Pohořelice,
odvolání proti výsledku PP a PT psa Incident Sa-Kra Beskydy
11) Projednání podnětů z chovatelské komise – Jakub Jurčaga, CHS Windy West –
nedokončení chovatelské dokumentace k A vrhu a Ari Ravel – nedokončení chovatelské
dokumentace
12) Změny v řádech
13) Akce na rok 2013
14) Kluboví championi krásy a nejlepší výstavní psi sezóny (zpráva výstavního referenta)
15) Kluboví championi práce a nejlepší pracovní psi sezóny
16) Různé a diskuse

Bod 1) Zahájení v 9.00 hodin. Předsedkyně klubu přivítala všechny přítomné
Přestávka 15 minut na dosažení usnášeníschopnosti.

Počet přítomných členů KCHBO: 21

Bod 2) Volba mandátové a návrhové komise
Volba do komisí:
Volební a mandátová: Martina Hodková, Eva Rosová, Aneta Kottová
Návrhová: Eva Hájková, Šárka Hájková, Martin Starec
Pro: 21

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

Zdržel se: 0

Schváleno

Bod 3) Schválení programu schůze
Pro: 21

Proti: 0

9:22 příchod jednoho člena (celkem přítomno 22 členů KCHBO)

Bod 3) Zprávy komisí, poradců a členů výboru (viz přílohy)
a) Zpráva předsedkyně klubu
b) Zpráva jednatelky klubu
c) Zpráva revizní komise
d) Zpráva poradce chovu pro australské ovčáky
e) Zpráva hlavní poradkyně chovu, poradkyně pro tervuereny a laekenoise
f) Zpráva poradce chovu pro malinoise
g) Zpráva poradce chovu pro groenendaely
Členská schůze bere na vědomí uvedené zprávy
Pro: 22

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

Bod 4) Zpráva ekonoma a schválení rozpočtu na rok 2013
Zpráva ekonoma nebyla dodána, ekonomka klubu je dlouhodobě nefunkční a omluvila se pro
nemoc.
Návrh rozpočtu předložil výbor a je přílohou tohoto zápisu.
Výbor navrhuje schodkový rozpočet a to z důvodů velkého přebytku finančních prostředků
díky dobrému hospodaření v minulých letech. Výbor navrhuje větší finanční podporu akcí
klubu, pozvání zahraničních rozhodčích i na MR BO a AO v Agility, Obedience, Mondioringu a
část schodku tvoří i nevyčerpané fin.prostředky za ročenku, která v r. 2012 nevyšla a tudíž
letos by měly vyjít dvě.

Pro: 22

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

Bod 5) Návrh na konání členské schůze 1x za dva roky
Výbor navrhuje změnu OŘ klubu tak, aby se členská schůze konala každé dva roky, nikoliv
každý rok. V mezidobí by byl výbor pověřen zapracováním legislativních změn vycházejících
z vyšších norem (řády ČMKU, FCI, zákonů a směrnic státu) a technické opravy (překlepy a
logické souvislosti). Mezi členskými schůzemi by se také konala schůzka výboru, komisí a lidí
pomáhajících s akcemi klubu, kde by se plánovalo zabezpečení akcí klubu. Do OŘ doplnit, že
v případě potřeby je možné svolat schůzi každý rok a nebo svolat mimořádnou schůzi na
podnět výboru nebo na písemný podnět 20% členů klubu.
Pokud bude návrh schválen, bude třeba upravit volby a jejich svolání (aby jednotlivé funkce
nepřetahovaly volební období - viz program).
Pro: 19

Proti: 1

Zdržel se: 2

Schváleno

Bod 6) Návrh výboru na placeného účetního
Současný stav není moc uspokojující, po ekonomovi vlastně chceme vysoce odbornou
činnost a komunikaci s úřady. Podle nového návrhu by se tato funkce rozdělila na:
1. EKONOM – člen klubu a člen výboru, pomáhá s klubovými akcemi, eviduje hospodářské
výsledky jednotlivých akcí, eviduje vyplacené dotace a slevy, připravuje rozbor plateb na
účet, podílí se na tvorbě hospodářské zprávy a rozpočtu, společně s účetním klubu zpracuje
zásady vyúčtování akcí klubu.
2. ÚČETNÍ – placený živnostník nebo firma, nemusí být člen klubu, není v orgánech klubu,
vede účetnictví klubu dle platných zákonných norem ČR, podává daňová přiznání a
komunikuje s úřady, tvoří výkazy pro výbor klubu. Společně s ekonomem zpracuje zásady
vyúčtování akcí klubu.
Z důvodů změny náplně funkcí provést nové volby na funkci ekonoma.
Pro: 22

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

10:24 příchod dvou členů (celkem přítomno 24 členů KCHBO)

Bod 7) Zpráva ze zasedání výboru FMBB
Dušan Pospíchal přednesl zprávu z jednání FMBB. Probíralo se MS BO 2013 ve Slovinsku, kde
jsou jisté zádrhely ohledně nominace rozhodčích a figurantů a spory pořadatele s komisemi
FMBB. Klub KCHBO poslal společně se slovenským klubem písemný protest na FMBB proti
posuzování vrcholné výstavy FMBB rozhodčím, který není specialista na plemeno.
Další MS BO – 2014 – se bude konat ve Finsku, očekává se velmi vysoká úroveň akce. Pro
naše reprezentanty to bude bohužel vzhledem ke vzdálenosti velmi drahé.
MS BO 2015 je přiděleno do ČR, během letošního roku by se měla konat schůzka obou klubů
k vyjasnění místa konání a úkolů.
Na FMBB se řeší i problematika dilute barev u Malinois (modrých barev) a problematika
dědičně podmíněné choroby – Ataxie, rovněž u Malinois. FMBB zpracovává podklady a
chystá doporučení pro členské kluby.

Bod 8) Volby
Odvolání Zuzany Mrňákové z postu poradce chovu pro Malinois z důvodů dlouhodobého
neplnění si povinností, špatné komunikace se členy a pochybení v případě psa Incident SaKra Beskydy.
Pro: 18

Proti: 0

Zdržel se: 6

Schváleno

Možnost dát na kandidátku kandidáty, kteří nejsou fyzicky přítomní, ale souhlasí
s kandidaturou a přidat na kandidátku nepřítomnou odvolanou Zuzanu Mrňákovou.

Pro: 24

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

Kandidáti na funkce
Předsedkyně: Tereza Horová
Jednatel: Ing.Marcela Červená
Ekonom: Jana Turková, Jana Kočová
PCH BOG: Blanka Poláčková
PCH BOM: Zuzana Mrňáková, Simona Hurábová
RK: Marie Vágenknechtová, Martin Starec, Šárka Hájková
Proběhla tajná volba.
Vyhlášena 10-ti minutová pauza na spočítání výsledků.
Odevzdaných 24 platných hlasovacích lístků

Výsledek tajného hlasování:
Předsedkyně Tereza Horová – 18 hlasů, schváleno
Jednatel Ing.Marcela Červená – 24 hlasů, schváleno
Ekonom Jana Turková – 24 hlasů, schváleno
Poradce chovu pro Groenendaely Blanka Poláčková – 24 hlasů, schváleno
Poradce chovu pro Malinoise Simona Hurábová – 19 hlasů, Zuzana Mrňáková – 1 hlas, 1 hlas
pro osobu, která nekandidovala. Zvolena Simona Hurábová
Tříčlenná revizní komise Marie Vágenknechtová – 24 hlasů, Martin Starec – 23 hlasů, Šárka
Hájková – 24 hlasů, 1 hlas pro osobu která nekandidovala.
Revizní komise si na svém prvním zasedání zvolila ze svého středu jako předsedu pana
Martina Starce.

1 člen KCHBO se vzdálil z jednacího sálu

Bod 9) Odvolání pana Sklenáře proti udělenému trestu.
Pan Sklenář se odvolal k RK klubu proti trestu udělenému chovatelskou komisí a výborem
(viz zápis z 24.11.2012). Je pravdou, že neproběhlo klasické kárné řízení, rovněž tak je
pravdou, že udělený trest může chovatel obejít.
Členská schůze navrhla změnu formy trestu na pokutu 10.000 Kč a dvouletou podmínku,
během které chovatel nebude porušovat řády. Splatnost pokuty je 30 dní.
Pro: 20

Proti: 1

Zdržel se: 2

Schváleno

1 člen KCHBO se vrátil do jednacího sálu

Bod 10) Podněty z revizní komise
Výstava Morava:
2007 – promlčeno, nepodařilo se získat doklady
2008 – vyúčtování ve velmi špatném stavu, chybějí některé doklady, ztráta z výstavy cca
8.000 Kč. Paní Tihelková se brání tím, že některé doklady mohly být ztraceny předáváním
účetnictví z ruky do ruky. Není prokázáno, že by došlo k zpronevěře finančních prostředků.
Kauza psa Incident Sa-Kra Beskydy:
Pes byl předveden na PP+PT 14.10.2012 v Kralupech. Zde byl posuzován rozhodčí Ing.Beatou
Štýbrovou a dalšími dvěmi členy komise. V bonitační kartě mu rozhodčí uvedla „méně
vyvinutá podsada“. Po odjezdu rozhodčí i většiny dalších členů komisí a rozhodčí z dalšího
kruhu bylo poradkyní chovu paní Mrňákovou na titulní stranu bonitační karty dopsáno:
„Posouzení odloženo - psa nutno předvést na další akci pro posouzení srsti, srst momentálně
bez podsady“.
Majitel psa se pochopitelně cítil dotčen rozporem mezi první a druhou stranou bonitační
karty a zaslal písemnou stížnost na ČMKU i FCI a následně i na revizní komisi klubu. RK se
dohodla s majitelem psa na předvedení psa na nejbližší možné akci, t.j. 03.11.2012 na MVP
Praha, kde stav podsady psa prohlédly a posoudily: mezinárodní rozhodčí a poradce chovu
Hana Pisarčíková, mezinárodní rozhodčí Eva Hájková, poradce chovu Martina Hodková a člen
revizní komise paní Markéta Košinová. Nález všech byl, že pes má málo vyvinutou, ale
přítomnou podsadu a výsledek akce mu byl opraven na CHOVNÝ.

Bod 11) Podněty z Chovatelské komise
Jakub Jurčaga – chovatel si nechal KCHBO vystavit krycí list, nakryl, oznámil narození štěňat,
ale dále nepokračoval v chovatelské dokumentaci. Když byly štěňatům 3 měsíce a to jest
proběhla lhůta pro dodání podkladů na plemennou knihu, otázala se ho poradkyně chovu,
kdy míní podklady poslat. Na svůj dotaz pak dostala odpověď, že vrh je zapsán v Rusku.
Chtěla tedy po chovateli kopie PP štěňat, aby prokázal, že neodchovává štěňata bez PP,
chovatel však nespolupracuje a již není ani členem klubu.
Návrh členské schůze: v případě že by se pan Jurčaga ucházel znovu o členství v klubu, musí
toto schválit členská schůze.
Pro: 23

Proti: 0

Zdržel se: 1

Schváleno

Ari Ravel – požádal o výjimku pro zapsání štěňat po zapůjčené feně z Rakouska, kryté v ČR a
v době výjimky již březí těsně před porodem. Výjimka byla přidělena, chovatel však nikdy
nezažádal o zápisová čísla, kromě kontroly vrhu nebyla vyřízena žádná dokumentace k vrhu,
vrh je starý 3 měsíce a od chovatele nemáme žádné zprávy.
Daná fena – matka vrhu měla být podle informací od zahraničního chovatele prodána březí
do zahraničí, k transakci však nedošlo, přestože za ní kupec zaplatil.
Štěňata nebudou zapsána v české PK. Chovateli již nebude povolena žádná výjimka.
Chovatel již není členem klubu.
Návrh členské schůze: v případě že by se pan Ravel ucházel znovu o členství v klubu, musí
toto schválit členská schůze.
Pro: 24

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

Bod 12) Změny v řádech
ZÁPISNÍ ŘÁD
Chov na jedincích, kteří jsou spoluvl.českým a zahr.majitelem
Vložit nový bod za 4.3. (ostatní body posunout):
Pokud je jedinec spoluvlastněný českým a zahraničním majitelem a je uchovněný v zemi
zahraničního majitele, lze jej v ČR využít v chovu pouze pokud majitelé doloží:
a) zdravotní vyšetření požadované v KCHBO v době uchovnění jedince
b) DNA profil
c) Průkazné potvrzení, že jedinec nemá diskvalifikující vady dle standardu (například
bonitační kartu zahraničního klubu)
V opačném případě je třeba jedince uchovnit i v ČR.
Pro: 24

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

Do bodu 4.1 k textu: Zhotovený DNA profil dle normy ISAG2006 doplnit:
Identifikace (tetování, mikročip) na protokolu o DNA se musí shodovat s identifikací
provedenou na popisné přehlídce.
Pro: 24

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

Upravit ZŘ ve všech bodech tak, aby neodporoval možnosti vystavování krycího listu
elektronicky.
Pro: 24

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

Doplnit bod ZŘ ve znění:
Je-li chovný jedinec vyšetřen pomocí DNA testu na geneticky podmíněné onemocnění
omezující jeho kvalitu života s výsledkem „pozitivní“ nebo „přenašeč“, je nutné jej v chovu
spojovat pouze s takovými jedinci, kteří mají daný genetický test s výsledkem „negativní“ tak,
aby nedocházelo k úmyslné produkci postižených štěňat.

Pro: 24

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

Doplnit do ZŘ povinnost DLK pro Australské ovčáky ve formě:
- jedinci uchovnění od 01.01.2013 musí mít provedené RTG DLK bez ohledu na nález
- pokud má jedinec provedené RTG DKK do 28.02.2013 včetně, nemusí mít provedené DLK.
Pro: 23

Proti: 0

Zdržel se: 1

Schváleno

Opravit ZŘ ve smyslu:
Pro zařazení do chovu AUO je třeba dodat vyšetření DOV ve věku nejméně započatého 15tého měsíce, vyšetření nesmí být starší než 12 měsíců
Pro: 19

Proti: 0

Zdržel se: 5

Schváleno

Zrušit povinnost vyšetření na Spondylózu pro belgické ovčáky a to z důvodů toho, že
onemocnění se vyvíjí s věkem psa, většina psů je rentgenovaných mezi 12-24 měsíci a
mohou být tudíž falešně negativní. Způsob, jakým se vyšetření SA v současnosti provádí,
nemá valného smyslu pro zdraví plemene, protože většinu nemocných vůbec neodhalí.
Veterinární komora bohužel také neumožňuje oficiální druhý či třetí výsledek ve vyšším věku.
Navrženo bylo zrušit povinné vyšetření SA pro belgické ovčáky a ponechat je pouze ve
Směrnici o Zdravotním programu pro BO i AUO a to v podobě: SA provedené ve věku 1-4
roky – standardní nepovinné vyšetření, SA provedené u psa staršího 4 let – bonusové
vyšetření. CHK vytvoří vlastní klubový dokument který by umožnil veterinářům potvrdit stav
SA u staršího, již jednou vyšetřeného jedince, aniž by se dostali do konfliktu s veterinární
komorou.
Pro: 24

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

Bod 13) Akce klubu
Popisné přehlídky a povahové testy
Jaro 2013 – Čechy, místo a datum bude upřesněno
Jaro-léto 2013 – Morava, místo a datum bude upřesněno
08.06.2013 při KLV a SV Mladá Boleslav – jen pro zájemce o selekci
15.09.2013 při KLV Morava
19.10.2013 Ratenice
Výcvikové akce:
12.-13.01.2013 Seminář pozitivní motivace (již proběhlo)
Jaro 2013 – Seminář Obedience
08.06.2013 – Závody Obedience při KLV a SV Mladá Boleslav
08.06.2013 – Závody Agility při KLV a SV Mladá Boleslav (pro všechna plemena, pořádá Dogs
and Fun)
09.06.2013 – Mistrovství ČR BO a AUO v Agility, Mladá Boleslav při KLV a SV

14.09.2013 – 4.Mistrovství ČR BO a AUO v Obedience, při KLV Morava
Podzim 2013 – 2.Mistrovství ČR BO v Mondioringu
O dalších výcvikových akcích se jedná
Výstavy:
08.06.2013 – Klubová výstava BO a AUO Mladá Boleslav
09.06.2013 – Speciální výstava BO a AUO Mladá Boleslav
14.09.2013 – Klubová výstava BO a AUO bez zadávání titulu KLV Morava
Stále hledáme pořadatele dalších akcí a pomocníky ochotné pomoci s jejich pořádáním.

Bod 14) Kluboví šampioni krásy a nejlepší výstavní psi sezóny
Byly předány poháry a diplomy přítomným majitelům psů, kteří v roce 2012 dosáhli titulu
Klubový šampion krásy KCHBO. Titul získali:
Australský ovčák: Thornable Kissable Temptation
Groenendael: Alaia Black z Kovárny, Daime Balpoa
Malinois: Force de Alphaville Bohemia
Tervueren: Laen Dog Arabat

Nejúspěšnější BO a AO v kategoriích TOP-TEN (viz. zpráva výstavního referenta)
Dospělí: BO: Unai Unique z Kovárny / AUO: Stonehaven Bayshore Secret Strike
Mladí: BO: Black Bandit z Kovárny / AUO: Capita Amazonka
Veteráni: BO: Cron de el Segadal / AUO: Lost Creek Diandra Tracy
Chovné feny: BO: Adafy Oridix / AUO: Bayshore Bigsurprise at Stonehaven
Plemeníci: BO: Noddy Black z Kovárny / AUO: Schaefer Vinelake Impulsive
Chovatelské stanice: BO: z Kovárny / AUO: Stonehaven

Bod 15) Kluboví championi práce a nejlepší pracovní psi sezóny
Titul Klubový pracovní šampion ani Selekce práce nebyl v roce 2012 přidělen
Pracovní pes roku podle disciplín viz příloha.

Bod 16) Různé
A) Reprezentace na MS BO v kategoriích:
Agility: Pavla Vorlová a Kara Nica z Kovárny, Natálie Kopperová a Chita Durnitor, Carlo
Magnoli a Edge des Plaines du Minervois, Marcela Čápková a Arny Plzeňský Teufel – tito čtyři
budou startovat jak v jednotlivcích, tak v družstvech. Dále do jednotlivců Michaela Hobzová a
Daffy Těchlovice, Monika Tyrová a Astra Eso Moravia, Monika Prokopová a Munchanga’s
First a Jana Tesařová a Upin Deabei
Obedience: zatím nebyla uzavřena
Mondioring: v kategorii MR1 : Dušan Skula a Brandy Blue Štíhlouš, Ivana Krybusová a Erra
z Hückelovy vily, Alena Barcziková a Agin Nauru. V kategorii MR2: Dagmar Volná a Yugo
z Hückelovy vily a Pavla Gorčáková a Pollo z Hückelovy vily, Věra Hlaváčová a Bowle Bennet
Štíhlouš.

IPO (nominuje CMC): Tomáš Taubner a D’Artagnan Lebensborn, Michaela Kuncová a Jaguar
de Alphaville Bohemia, Radim Prokšan a Aris Meggan Bohemia, Lucie Kaločová a Dagger de
Alphaville Bohemia, Helena Kovš a Basca Murat, Michaela Pavlišáková a Uther de Alphaville
Bohemia.
Do budoucna bude třeba zpracovat podmínky pro výběr reprezentace na MS BO
v Mondioringu.

B) možný sponzoring na KLV
Člen klubu sehnal možného sponzora na KLV, sponzorský příspěvek by měl být použit na
cestovné pro rozhodčí na AUO ze země původu. Kolem nabídky vznikla jistá nedorozumění,
sponzorovi nejde o konkrétní jméno, je ochoten se na jméně rozhodčího dohodnout.
Sponzor zašle výstavní referentce předpokládané cestovní náklady na rozhodčí z USA.
Odešel 1 člen před schválením Usnesení
Zapsala Hana Pisarčíková

