ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE KCHBO, z. s.
IČ 65990005
Datum a čas konání: 17.02.2018 od 10 hod.
Místo konání: Hotel Svornost, Novozámecká 284, Praha 9
Za výbor přítomni:
Dušan Pospíchal
Hana Pisarčíková
Bc. Lenka Dušánková
Petra Kochová
Ing. Iva Baráková
Za výbor omluveni:
Mgr. Bc. Michaela Knížová
Za KRK přítomni:
Ing.Irena Kadlecová
Ing.Monika Hrdinová
Bc.Petra Bomerová
Za chovatelskou komisi přítomni:
Hana Pisarčíková
Blanka Poláčková
Martina Hodková
Ing. Iva Baráková
Kateřina Samková
Markéta Dlabová

Bod 1) Zahájení v 10.00 hodin. Předseda přivítal všechny přítomné a ujal se vedení členské
schůze. Členská schůze byla svolána řádně.
Přestávka 15 minut na dosažení usnášeníschopnosti.
Počet přítomných členů KCHBO: 36
Členská schůze je usnášeníschopná. Z celkového počtu 316 členů přítomno 36 členů s
řádným hlasovacím právem, viz prezenční listina.
Bod 2) Volba Návrhové komise a Mandátové a volební komise
Kandidáti do Návrhové komise: Alena Svitáková, Kamila Najmanová, Petra Bomerová
Mandátová a volební komise: Markéta Váchová, Klára Čejková, Věra Hlaváčková
Hlasování o schválení Mandátové a volební komise
Pro: 36
Proti: 0
Zdržel se: 0

schváleno

Hlasování o schválení Návrhové komise
Pro: 36
Proti: 0
Zdržel se: 0

schváleno

Hlasování o schválení vyhotovení zápisu Ivou Barákovou
Pro: 36
Proti: 0
Zdržel se: 0
schváleno
Program:
1) Prezence a zahájení
2) Volba mandátové a návrhové komise
3) Zpráva předsedy, jednatele, poradců chovu, výcvikové skupiny a komisí
4) Zpráva ekonoma, rozpočet klubu na rok 2018
5) Řádné volby – předseda. Mimořádné volby – poradce chovu pro Malinoise, člen
chovatelské komise
6) Změny v řádech
7) Akce na rok 2018
8) Nominace a reprezentace na MS BO
9) Kluboví championi krásy a nejlepší výstavní psi sezóny
10) Kluboví championi práce a nejlepší pracovní psi sezóny
11) Různé a diskuze
Hlasování o schválení navrženého programu schůze:
Pro: 36
Proti: 0
Zdržel se: 0

schváleno

3) Zpráva předsedy, jednatele, poradců chovu, výcvikové skupiny a komisí
ČS bere na vědomí, že zprávy výboru a komisí, výstavního referenta budou přílohou zápisu
z ČS a budou zveřejněny na webu KCHBO.
10,25 příchod 1 člena, počet přítomných členů 37
10,30 příchod 1 člena, počet přítomných členů 38
Předseda přečetl svou zprávu.
Jednatelka přečetla svou zprávu.
Poradce chovu pro Laekenoise a Tervuereny přečetla svou zprávu.
Hlavní poradce chovu a poradce chovu přečetla svou zprávu.
Poradce chovu pro Groenendaely přečetla svou zprávu.
Dočasně pověřený poradce chovu pro Malinoise přečetla svou zprávu.
Poradce chovu pro Australské ovčáky přečetla svou zprávu.
Předsedkyně revizní komise přednesla svou zprávu.

4) Zpráva ekonoma, rozpočet klubu na rok 2018
Zpráva o hospodaření bude zveřejněna po jejím závěrečném dokončení – po doložení
chybějících podkladů. Prozatím hospodářský výsledek klubu vypadá i přes plánovanou ztrátu
lépe, než bylo v plánovaném rozpočtu.
Byl přednesen návrh rozpočtu na rok 2018
Hlasování o schválení navrženého rozpočtu:
Pro: 38
Proti: 0
Zdržel se: 0

schváleno

5) Řádné volby – předseda. Mimořádné volby – poradce chovu pro Malinoise, 2 členi
chovatelské komise
Volba předsedy a poradce chovu pro BOM
Kandidáti:
Předseda: Dušan Pospíchal
Poradce chovu pro BOM: Kateřina Samková, Monika Marková, Markéta Dlabová
Vydané hlasovací lístky: 38
10 minut pauza na sečtení hlasů
Odevzdané hlasovací lístky: 38
11,55 hod
Počet platných hlasů pro:
Předseda: Dušan Pospíchal – 37 hlasů
Poradce chovu pro BOM:
Kateřina Samková – 26 hlasů
Markéta Dlabová – 8 hlasů
Monika Marková – 3 hlasy
Zvolený předseda: Dušan Pospíchal
Zvolený poradce chovu pro BOM: Kateřina Samková
12,15 Přepočítání členů - počet přítomných členů 38
Volba člena chovatelské komise
Kandidáti:
Člen chovatelské komise: Markéta Dlabová, Monika Marková
Vydané hlasovací lístky: 38
10 minut pauza na sečtení hlasů
Odevzdané hlasovací lístky: 36
12,25 hod
Počet platných hlasů pro:
Člen chovatelské komise:
Markéta Dlabová – 32 hlasů
Monika Marková – 4 hlasy

Zvolený člen chovatelské komise: Markéta Dlabová
12,45 Odchod 3 členů – počet přítomných členů 35
6) Změny v řádech
6.1 Interní směrnice o doručování dokumentů
Vzhledem k tomu, že postupně jako klub přecházíme na elektronizaci chovatelských
dokumentů a výhledově bychom chtěli pokročit ještě dál, zdá se nám nepružné nechávat
termíny a způsoby odesílání chovatelské dokumentace v řádech, ale přijde nám výhodnější je
ošetřit směrnicí.
Navrhujeme: V celém Zápisním Řádu zrušit termíny a způsoby odeslání chovatelské dokumentace,
nahradit „bude předáno klubu dle způsobem a v termínech stanovených interní směrnicí“.

Chovatelská skupina předkládá Směrnici o odesílání chovatelské dokumentace, kde jsou
přesně specifikovány termíny a způsoby odeslání této dokumentace.
12,50 Přepočítání členů - počet přítomných členů 35
Hlasování o uvedené změně v řádu
Pro: 35
Proti: 0

Zdržel se: 0

schváleno

6.2 RTG vyhodnocení
Změna bodu 3.5 Zápisního řádu na nové znění:
Majitel psa má právo nechat posoudit rentgenové vyšetření (např. DKK, DLK, SA) svého psa u
kteréhokoliv veterináře zapsaného na seznamu posuzovatelů DKK a DLK Veterinární komory
ČR a OFA (Orthopedic Foundation for Animals, USA). V odůvodněných případech (např.pes
dlouhodobě a prokazatelně žije v zahraničí) je možné předložit i výsledek RTG od
zahraničního veterinárního lékaře, majitel psa je však povinen zároveň s každým takovým
výsledkem dodat doklad prokazující způsobilost daného veterináře k tomuto úkonu
(např.výpis ze seznamu posuzovatelů v dané zemi).
12,55 Příchod 2 členů – počet přítomných členů 37
Hlasování o uvedené změně v řádu
Pro: 37
Proti: 0

Zdržel se: 0

schváleno

6.3 Odběr DNA
Z důvodů vyhovění předpisům ČMKU doplnit na konec bodu 3.11 větu:
Genetický materiál na DNA profily(případně další DNA testy) je možné odebrat i na
vybraných klubových akcích, v tomto případě musí být jedinec k odběru řádně přihlášen

v souladu s propozicemi akce. Odběr provádí na akcích KCHBO výborem pověřená a
proškolená osoba.
Hlasování o uvedené změně v řádu
Pro: 37
Proti: 0

Zdržel se: 0

schváleno

6.4 Paternita – uchovnění v jiném klubu
Do bodu 3.12 Zápisního řádu doplnit na konec větu:
Tato povinnost se týká i jedinců uchovněných v jiných klubech sdružujících plemeno
australský nebo belgický ovčák v ČR i zahraničí.
Hlasování o uvedené změně v řádu
Pro: 37
Proti: 0

Zdržel se: 0

schváleno

6.5 DOV – kombinace není prostý u BO
V bodě 3.7 Zápisního řádu upřesnit formulaci věty tak, aby nedocházelo k nedorozuměním:
Formulaci „Pro AO i BO platí:…“ nahradit formulací „Pro všechny AO a pro BO s výsledkem
„není prostý“ platí:….“
Hlasování o uvedené změně v řádu
Pro: 37
Proti: 0

Zdržel se: 0

schváleno

6.6 Diskuze na návrh z pléna - Ataxie SDCA
Problematika SDCA1 a SDCA2: testování běží od začátku roku 2017, resp.cca od poloviny pro
SDCA2. Zatím nemáme dlouhodobější zkušenost. V ČR nabízí testování více laboratoří,
včetně Genomie, se kterou klub spolupracuje při odběrech DNA na DNA profily. Majitelé psů
tak nemusí odebírat další materiál a mohou využít záložní vzorky z DNA profilu. Klub nabízí
možnost odběrů na klubových akcích a možnost zahrnout SDCA1 a 2 do Zdravotního
programu, každé z nich platí za bonusové vyšetření.
Zveřejňování je na bázi dobrovolnosti, což znamená, že se pochopitelně všichni nepřiznají
k jinému, než bezvadnému výsledku, na druhou stranu v porovnání s ostatními zeměmi
máme stále dost pravdomluvných lidí. KCHBO vede tyto informace jak v databázi, tak
přehledně v tabulce, kdy u přenašečů jsou uvedeni i rodiče a jejich výsledky. Opakovaně
zdůrazňujeme, že není cílem vyřazovat přenašeče z chovu a populaci by to jen velmi ublížilo.
Celé testování má smysl v tom, že dokáže zabránit narození nemocných štěňat. Výsledky
testování v ČR zatím ukazují na poměrně vysoký počet přenašečů, statistika z Genomie, která
u nás má nejvíce vyšetřených BO je 14,5% přenašečů SDCA1 a 7,8% přenašečů SDCA2 (kde je
ale významně méně testovaných jedinců). Zatím víme o jediném jedinci, který je přenašeč
obou typů Ataxií, lze tedy dedukovat, že více než pětina populace je přenašečem nějakého
typu Ataxie. Zatím se Ataxie týká především pracovních BOM, ale nálezy jsou v Evropském
měřítku už i u Tervuerenů a Groenendaelů z pracovních linií. V okolních zemích se již také
testuje, někde povinně (Slovensko, Švýcarsko), někde se testují vybraní jedinci

(např.Německo-DKBS klub jedinci s výskytem variety BOM do 4.generace v PP). Nám známé
statistiky z jiných zemí také nevycházejí příliš povzbudivě.
Klub bude nadále monitorovat stav, pomocí Zdravotního programu podporovat svědomité
chovatele a dělat osvětu. Změny v řádech v tuto chvíli nemají význam. Nehlasováno.
7) Akce na rok 2018
PP+PT:

01.04.2018 – Rozšířená bonitace, Ratenice
12.05.2018 – Základní bonitace, Mladá Boleslav
15.09.2018 – Základní bonitace, Horka nad Moravou
16.09.2018 – Rozšířená bonitace, Horka nad Moravou
říjen – Rozšířená bonitace, Čechy
Výcvikové akce:
01.09.2018 – Mistrovství KCHBO - stopařina Měník, se zápisem zkoušky
06.-09.09.2018 – Mistrovství KCHBO – Pasení, Těně
28.09.2018 – KCHBO Open, Ratenice
29.09.2018 – MR BO a AUO Agility,Ratenice
30.09.2018 – MR BO a AUO Obedience, Brno
20-21.10.2018 – MR BO Mondioring
06.10.2018 – MR KCHBO DogDancing
07.10.2018 – Šampionát Canicross (v jednání)
Výstavy:
12.05.2018 – Klubová výstava se zadáváním Kl.vítěze, Mladá Boleslav
15.09.2018 – Speciální výstava, Horka nad Moravou
Seminář
13.05.2018 – Výklad standardu australského ovčáka a hodnocení vrhu štěňat z hlediska
povahy, vtiskávání (imprinting) – Leslie Sorensen (CHS Colorado), USA, Praha
Případné další výcvikové akce budou upřesněny.
Hlasování o schválení akcí na rok 2018 v uvedeném znění:
Pro: 37

Proti: 0

Zdržel se: 0

schváleno

13,30 Odchod 2 členů
8) Nominace a reprezentace na MS BO
Výbor předložil členské schůzi k diskusi a schválení problematiku reprezentace na MS BO,
kdy v reprezentaci Agility došlo k situaci, že jedna dle závodů nominovaná reprezentantka
dluží část startovného za dva psy (4.000 Kč) ještě z roku 2017. Obdobná situace byla se
stejnou reprezentantkou o rok dříve, kdy také zaplatila až po kvalifikování se na další rok.
Dále problém tří reprezentantů, kteří nesplnili podmínku členství v klubu do termínu daného
Kvalifikačními podmínkami pro danou disciplínu.

13,55 Přepočítání členů - počet přítomných členů 35
Hlasování: Zda u reprezentanta s neuhrazenými závazky z minulého ročníku mistrovství,
který byl urgován a přesto do data členské schůze své závazky nezaplatil, budou vyžadovány
sankce dle Kvalifikačních podmínek (tj. bude vyloučen z reprezentace na další rok).
Pro: 18

Proti: 12

Zdržel se: 5

schváleno

Hlasování: Zda nominovaní, kteří splnili podmínky požadovaných závodů a výsledků na nich,
ale nesplnili podmínku členství v KCHBO k datu 31.1.2018 dle Kvalifikačních podmínek dané
disciplíny budou vyloučeni z reprezentace
Pro: 11

Proti: 17

Zdržel se: 7

neschváleno

Nominovaní reprezentanti pojedou.
Hlasování: Zda výše zmínění nominovaní, kteří nesplnili podmínku členství v KCHBO k datu
31.1.2018 dle Kvalifikačních podmínek budou hradit startovné pro 2018 v plné výši (100 EUR
dle aktuálního kurzu ČNB), dopředu, do data 10.03.2018 na účet KCHBO a bez nároku na
budoucí dotaci za případné umístění.
Pro: 30

Proti: 3

Zdržel se: 2

schváleno

Nominace reprezentace Obedience, žádost o výjimku z Kvalifikačních podmínek pro Pavlu
Husákovou a Tweeda Deabei v kat.OB2 a Janu Sommrovou a Decent Demon z Kovárny
v kat.OB3. Obě závodnice již v minulosti KCHBO na MS BO reprezentovaly. Obě jsou řádnými
členkami. V případě Pavly Husákové nebyla splněna podmínka úspěšného startu na MR BO.
U Jany Sommrové byla splněna podmínku úspěšného startu na MR nebo MS, ale má jen 1x
limit na závodě z důvodu přestupu do OB3 v průběhu roku.
14,25 odchod 2 členů - počet přítomných členů 33
Hlasování, zda udělíme výjimku a umožníme start na MS BO:
Pro: 26

Proti: 2

Zdržel se: 5

schváleno

14,30 odchod 2 členů - počet přítomných členů 32
Hlasování: Zda výše zmínění nominovaní, kteří nesplnili podmínku úspěšného startu na MSR
BO v 2017 dle Kvalifikačních podmínek budou hradit startovné pro 2018 v plné výši (100 EUR
dle aktuálního kurzu ČNB), dopředu, do data 10.03.2018 na účet KCHBO a bez nároku na
budoucí dotaci za případné umístění.
Pro: 29

Proti: 0

Zdržel se: 3

schváleno

Na vědomí:
MR ČR Mondioring
Výbor se po dohodě s garanty za Mondioring rozhodl vzhledem ke stále se zvyšující úrovni
závodníků v ČR, že titul Mistra ČR BO v Mondioringu se bude nadále zadávat pouze v nejvyšší
kategorii, nejvýše umístěnému psu českého psovoda, registrovanému v české plemenné
knize, který zároveň splnil limit pro zapsání zkoušky.
14,40 Odchod 1 člena - počet přítomných členů 31
9) Kluboví championi krásy a nejlepší výstavní psi sezóny – TOPTEN KCHBO
Byly předány poháry a diplomy klubovým championům krásy za rok 2017.
AUO:
GrCh. Bayoulands WHOD HAVE KNOWN, maj. Mgr.Barbora Drahoňovská
BOG:
s. IntCh. AKELA BLUEBERRY BriBiaDai, maj. Bc. Romana Mašínová
s.r. IntCh. APRIL BriBiaDai, maj. Ing. Iva Baráková
s. JCh. ASYA Stříbrný Kahan, maj. Zdeněk Čechura
s. Ch. BLACK BLADE z Kovárny, maj. Stephanie Wolff
s.r. s. VAORI WAIKIKI BLACK z Kovárny, maj. Hana Pisarčíková
BOM:
s. Ch. KAELA Starý Machnáč, IHT3, maj. Jana Kautská
IntCh. LANA Kwanah, maj. Zuzana Mrňáková
BOT:
COCAINE z Kovárny, maj. Angela Moslin
JCh. QWERTY Dog Arabat, maj. Jitka Koudelková
TOPTEN KCHBO
Podrobné hodnocení nejlepších výstavních psů sezóny 2017 je zveřejněno na webu KCHBO.
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ TOPTEN KCHBO AUO – Ch. MARKÝZ Srdcové eso – maj. Zuzana & Linda
Hodovy
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ AUO kategorie DOSPĚLÍ - Ch. MARKÝZ Srdcové eso – maj. Zuzana & Linda
Hodovy
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ AUO kategorie MLADÍ – JCh. JOHNNIE Cofi Capito – maj. Ing.Jana
Prokešová
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ AUO kategorie VETERÁNI – s. AMY BUTTERFLY Carcassonne Tolugo – maj.
Lucie Abrahámová
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ TOPTEN BO - s.r. IntCh. APRIL BriBiaDai – BOG, maj. Ing. Iva Baráková

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ kategorie DOSPĚLÍ – s.r. IntCh. APRIL BriBiaDai – BOG, maj. Ing. Iva
Baráková
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ kategorie MLADÍ - JCh. Chevalric's GLOSSY GAYLE – BOL, maj. Michal
Volejník
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ kategorie VETERÁNI – IntCh. KABOR Dog Arabat – BOT, maj. Hana
Abrahámová
VÍTĚZ variety GROENEDAEL - s.r. IntCh. APRIL BriBiaDai – maj. Ing. Iva Baráková
VÍTĚZ variety LAEKENOIS – JCh. Chevalric's GLOSSY GAYLE - maj. Michal Volejník
VÍTĚZ variety MALINOIS - s. Ch. KAELA Starý Machnáč, IHT3 – maj. Jana Kautská
VÍTĚZ variety TERVUEREN – JCh. QUICKIE z Kovárny – maj. Hana Pisarčíková
10) Kluboví championi práce a nejlepší pracovní psi sezóny
Za rok 2017 nezískal žádný AUO ani BO titul Klubového championa práce.
Byly předány diplomy nejlepším pracovním psům sezóny – podrobné hodnocení je
zveřejněno na webu KCHBO
Vítězové:
Sportovní kynologie: IntCh. Hannah Black z Kovárny – BOG, maj. Mgr. Dagmar Burešová
Záchranářský výcvik: Niki z Hückelovy vily – BOT, maj. Hana Vymazalová
Pasení: Ch.práce Kl.Ch. práce As you Wish Kogito Easter – AUO, maj. Bc. Helena Muzikářová
Dogdancing: Beneficium Waka – AUO, maj. Ing. Monika Hrdinová
Obedience: Ch. práce KlCh. Práce Berry Bohemia Checko – AUO, maj. Jarmila Kvasnicová
Mondioring: nebyl nikdo nahlášen
Agility: Beneris Yabalute – BOM, maj. Nikola Banotová
Nové sporty (dogtrek, canicross, coursing): Porto Deabei – BOT, maj. Pavla Husáková
14,55 Odchod 7 členů - počet přítomných členů 24
11) Různé a diskuze
Bez připomínek z pléna.

15,05 - Přepočítání členů: počet přítomných členů 24
Hlasování o odsouhlasení usnesení z členské schůze
Pro: 24

Proti: 0

Zdržel se: 0

schváleno

15,10 ukončení Členské schůze
V Praze dne 17.02.2018

Zapsala: Ing. Iva Baráková

