ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE BEAUCERON KLUBU ČR
KONANÉ DNE 17.03.2019 V HOTELU SVORNOST – PRAHA 9

Program:
1. Úvod – zahájení Členské schůze
2. Volba komisí
3. Zprávy jednotlivých funkcionářů
4. Zpráva Revizní komise
5. VOLBY
6. Návrh, aby byly na všech výstavách posuzovány oba barevné rázy dohromady – L.
Tančevová
7. Nové tituly- Nejlepší výstavní pes a fena roku, Nejlepší pracovní pes a fena roku – L.
Tančevová
8. Návrh na zrušení výlučnosti Petra Dvořáka na holi při provádění TAN testů – Petr
Dvořák
9. Zaškolení nových posuzovatelů povah – M. Součková
10. Plán akcí pro rok 2019 a 2020
11. Losování posuzovatelů povah na bonitace v roce 2019
12. Vyhlášení klubových šampionů
13. Diskuze
14. Závěr

1. Zahájení
Schůzi zahájil a řídil předseda klubu Pavel Baroš v 10:15 hod.
Předseda konstatoval, že schůze není usnášeníschopná, tudíž řádnou ČS ukončil a vyhlásil
mimořádnou ČS se začátkem v 10:45
NÁHRADNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ZAHÁJENA V 10:45 HOD
2. Volby komisí:
Mandátová a volební komise
Mandátová komise ověří, zda bylo shromáždění svoláno ve smyslu stanov a konstatuje, zda je shromáždění
usnášeníschopné. To samé kontroluje i během shromáždění při každém hlasování.
Volební komise. Lze jí sloučit s mandátovou. Sbírá hlasovací lístky a kontroluje správnost sečtení hlasů. O všem
podává zprávu shromáždění.

Komise byly sloučeny a zvoleny ve složení: Šefčík, Indrová, Havsová
-pro 18, proti 0, zdrželi se 0 -odsouhlaseno
Mandátová komise vyhlásila počet přítomných členů: Přítomno 18 členů, to je méně než 1/6
celkového počtu členů. Není-li na schůzi přítomna alespoň 1/6 všech členů, není možné
změnit program schůze.
Návrhová komise:
Sepisuje usnesení z jednotlivých bodů jednání shromáždění. Na závěr podá shromáždění zprávu a přednese
usnesení.

Návrhová komise byla zvolena ve složení:
Bertová, Marešová, Patasiová
-pro 18, proti 0, zdrželi se 0 -odsouhlaseno

Aktualizace přítomných členů: celkem 21
3. Zprávy jednotlivých funkcionářů:
P.Baroš - předseda.
- upozornění z ČMKU na padělky PP ze zahraničí
- novela zákona o veterinární péči z roku 2017 (platnost od 1.1.2020) stanovuje, že
očkování proti vzteklině je platné pouze pokud je pes označen čipem (výjimku tvoří
psi označení tetováním před 3.7.2011). V praxi to znamená, že tetování jako (jediná)
identifikace psů ztrácí praktický smysl, neboť vakcinace proti vzteklině je povinná.
- Členové BKČR, kteří chtějí pro účast na zkouškách a závodech prokazovat členství
v ČKS prostřednictvím průkazky BKČR si musejí na průkaz napsat datum narození,
pokud jej tam již nemají. Dále musí mít průkazka nalepenu členskou známku za daný
rok.
- RTG MVDr. Duchek - od 1.4.2019 RTG za 500,- Kč
- Upozornění na možnost získat příspěvek na klubovou akci či výstavní nebo sportovní
reprezentaci. Žádost je nutno poslat předsednictvu.
- Na dokončení nového webu bude třeba uvolnit částku asi 20 tis (předběžný odhad).
M.Černá - jednatelka. Seznámila členy s akcemi pořádanými v roce 2018.
K. Drncová - pokladní. Pokladní zpráva za rok 2018 k nahlédnutí v ročence.
M.Součková - poradkyně chovu. Kompletní zpráva k nahlédnutí v ročence.
Francouzský klub vydal Chartu „Kvality“ Klubu přátel beaucerona, která vstoupila
v platnost 01-01-2018. Její překlad naleznete v příloze. Chovatelé, kteří se k chartě přihlásili,
jsou zveřejněni na http://www.amisdubeauceron.org/club/elevages-signataires-de-la-charte-

elevage-2018.html.
Aktualizace přítomných členů: celkem 22
4. Zpráva Revizní komise:
Zpráva omylem nebyla zařazena do ročenky.

Zpráva revizní komise 2018/2019
Dne 17.3. 2018 na členské schůzi provedla RK revizi pokladny a klubového majetku.
Výnosy 2017 - 219 895,- Kč
Náklady 2017 - 178 378,- Kč
Zůstatek 2017 - 41 517,- Kč
Proběhla náhodná kontrola účetních dokladů, účetnictví je vedeno bezchybně a přehledně.
Majetek klubu:

● vlajka ČR
● expanzní revolver
● laminovačka

● čtečka čipů
● altán
Proběhla fyzická inventarizace.
RK byla vždy zvána na schůze předsednictva, kterých se pravidelně zúčastnila.
RK shledala, že doposud nebylo splněno z usnesení členské schůze 2018 o změně
klubového webu.
Chybí tam zápisy z členských schůzí a schůzí předsednictva.
Nebyla vytvořena sekce pro členy BK pod přihlášením.
Za rok 2018 RK obdržela tyto podněty od členú BK:
Kateřina Vokatá -žádost o udělení důtky výcvikářce klubu L.Parůžkové.

● RK na čl.schůzi 2018 udělila výcvikářce napomenutí. Další bude řešit na volební
členské schůzi 2019 členská základna.
Podněty od poradkyně chovu Marcely Součkové o písemné upomenutí některých chovatelů
za nedodržení chovatelských povinností

● upomínky byly zaslány a vše řádně od chovatelů doplněno.
Převzali jsme počítání tabulky pro KŠP a KŠS za celý rok 2018
Z důvodu opakovaného nedodržování chovatelské administrativy RK upozorňuje, že zasílání
chov. dokumentů a poplatků zasílají chovatelé bez vyzvání a automaticky.
RK není orgán, který bude řešit zasílání stížností členů v rámci osobních sporů.
RK požaduje, aby při změnách podmínek na klubovém webu pro členy bylo uvedeno datum
aktualizace, od kdy je nové znění platné. Zejména v bodovacích tabulkách pro KŠP a KŠS.
RK bude přijímat podněty od členů jen na emailu bkrevize@seznam.cz
Za RK předsedkyně K.Marešová, E.Havlová, M.Bertová
5. VOLBY:
KANDIDÁTKA
Předseda: P. Baroš
Místopředseda: L. Tančevová
Poradce chovu: M. Součková
Jednatel: M. Černá
Pokladník: K. Drncová
Výcvikář: G. Bezoušková
Redaktor: L.Táborská, K. Špačková
Revizní komise: K. Marešová, M. Bertová, P.Dvořák, L.Kazdová, M.Chrpová
Chovatelská komise: L. Jančík, L. Tančevová, K. Vokatá, D. Zimová, L.Kazdová, D.
Patasiová, M. Černá, K. Špačková

Rozdány hlasovací lístky v 11:45 hod
Lístky vybrány a začátek počítání v 11:51 hod
Vyhlášeny výsledky voleb v 12:07 hod :
Předseda: P. Baroš 22 hlasů - zvolen
Místopředseda: L. Tančevová 22 hlasů - zvolena
Poradce chovu: M. Součková 22 hlasů - zvolena
Jednatel: M. Černá 22 hlasů - zvolena
Pokladník: K. Drncová 22 hlasů - zvolena
Výcvikář: G. Bezoušková 17 hlasů - zvolena
Redaktor: L.Táborská 11 hlasů - zvolena
K. Špačková 9 hlasů
Revizní komise: K. Marešová 22 hlasů - zvolena
M. Bertová 16 hlasů - zvolena
P.Dvořák 16 hlasů - zvolen
L.Kazdová 3 hlasy
M.Chrpová 7 hlasů
Chovatelská komise: L. Jančík 18 hlasů - zvolen
L. Tančevová 21 hlasů - zvolena
K. Vokatá 18 hlasů - zvolena
L.Kazdová 15 hlasů - zvolena
D. Patasiová 17 hlasů - zvolena
M. Černá 21 hlasů - zvolena
K. Špačková 8 hlasů
D. Zimová 14 hlasů

Výcvikář si dle stanov může určit novou výcvikovou komisi. Její schválení podléhá
předsednictvu.
6. Návrh, aby byly na všech výstavách posuzovány oba barevné rázy dohromady – L.
Tančevová
- poznámka od vystavovatelů, že všude ve světě se posuzují oba barevné rázy dohromady
-pro 21, proti 1, zdrželi se 0 -odsouhlaseno
M.Černá a K.Špačková zařídí veškeré potřebné k nahlášení.
7. Nové tituly- Nejlepší výstavní pes a fena roku, Nejlepší pracovní pes a fena roku – L.
Tančevová
- pracovní - bude počítat výcvikář
- výstavní - bude počítat poradce chovu
Vznesena námitka od L. Táborské, aby se přejmenoval název “pracovní” .
Předsednictvo rozhodne.
Nehlasuje se - pro členy jen na vědomí.
8. Návrh na zrušení výlučnosti Petra Dvořáka na holi při provádění TAN testů – Petr
Dvořák
-pro 22, proti 0, zdrželi se 0 -odsouhlaseno

Nápřah holí při provádění Tan testu bude provedena od vylosovaných posuzovatelů povah.
9. Zaškolení nových posuzovatelů povah – M. Součková
- nyní 6 posuzovatelů
- na KV bude francouzský rozhodčí - bude provedeno proškolení posuzovatelů
Aktualizace přítomných členů: celkem 21
10. Plán akcí pro rok 2020
KV se zadáním titulu - jaro 2020 okolí Liberce, P. Sluka
KV bez zadání titulu - léto 2020 okolí H.Králové , G. Bezoušková
SV + MČR 2020 - v jednání s Briard klubem. Bude včas oznámeno.

11. Losování posuzovatelů povah na bonitace v roce 2019
Na SV v Bochovicích: Dvořák, Havlová, Součková náhradník:Tančevová , Knill Fejglová

12. Vyhlášení klubových šampionů
KLUBOVÝ ŠAMPION KRÁSY
Arapiraca Gitigaro, maj. Gabriela Bezoušková
Barbucha Moravia Temperamento, maj. Petra Hlavsová
Bias Canis Mayrau, maj. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
Cardinale Canis Mayrau, maj. Michaela Teplá
Colorata Canis Mayrau, maj. Ing. Kateřina Vokatá
Début Carský klenot, maj. Bc. Denisa Zimová
Dargo Fanneli, maj. Monika Vitnerová
Dorothée d´Or Ame Magnanime, maj. Ivana Indrová
Hadrian z Ajysyt, maj. Petr Sluka
KLUBOVÝ ŠAMPION PRÁCE
Fleur l´Ami Noir, maj. Lenka Parůžková
Heroine des Gardiens aux Coeurs Tendres, maj. Ing. Kateřina Vokatá
KLUBOVÝ ŠAMPION SPORTU
Alex from Sahara Dreams, maj. Gabriela Bezoušková
Blondie Enyhed, maj. Naďa Hasman
KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPION
Hellen z Husovy tvrze, maj. Mgr. Kristýna Špačková
13. Diskuze
Nebyl vznesen námět na diskuzi
14. Závěr
Předseda poděkoval přítomným členům za účast.
Zápis provedla: M. Bertová

Usnesení členské schůze BK ČR, 17.03. 2019 V hotelu Svornost - Praha 9
Členská schůze schvaluje:
1.
Volby komisí
2.
Zprávy členů předsednictva a revizní komise
3.
Výsledky voleb
4.
Návrh L. Tančevové, aby byly na všech výstavách posuzovány oba barevné rázy
dohromady.
5.
Návrh na zrušení výlučnosti Petra Dvořáka na holi při provádění TAN testů – Petr
Dvořák
6.
Plán akcí na rok 2020
7.
Vyhlášení KŠP a KŠP
.
Na závěr schůze bylo předneseno usnesení členské schůze, které bylo jednohlasně
schváleno.
pro - 21, proti - 0, zdrželi se 0- odsouhlaseno
Zápis provedla: M. Bertová

Příloha:
Charta (listina) „Kvality“ Klubu přátel beaucerona
Vstoupila v platnost 01-01-2018
Klub Des Amis du Beauceron chce oceňovat chovatele (chovy), které usilují o zachování kvality našeho
plemene při respektování jeho dobrého zdraví.
Tato charta je určena chovatelům, kteří jsou členy klubu Des Amis du Beauceron a kteří chtějí prokázat svou
ochotu posunout své chovatelské zásady dál, než že jen budou respektovat platné právní předpisy, pravidla FCI,
SCC, zemědělský zákoník a nařízení Ministerstva zemědělství v oblasti chovu psů, což stvrzují svým podpisem.
Zavazují se, že budou dodržovat pravidla, specifikovaná touto listinou. Chovatelé, kteří podepisují tuto chartu,
musí být členy klubu Des Amis du Beauceron (CAB) a mít uhrazené členské příspěvky k určenému datu.
Tato charta je k nahlédnutí na stránkách Club des Amis du Beauceron.
U chovatelů, spoluvlastníků chráněného názvu CHS, musí být spoluvlastníci členy sdružení (asi CAB)
a signatáři Charty.
Níže podepsaní se zavazují respektovat všechna následující ustanovení, která budou bezpodmínečně
respektovat.
Závazek chovatele
Chovatel se zavazuje produkovat a chovat pouze psy, zapsané v LOF pod chráněným názvem CHS, uznaným
SCC, psy chovat v sanitárních podmínkách, odpovídajících dané rase a respektujících pohodu zvířete. Bude
v LOF zapisovat všechna štěňata ze svého chovu bez výjimky, dokonce i ty jedince, kteří nejsou způsobilí
k chovu.
Chovatel se zavazuje nechovat na chovné feně před dosažením věku 18 měsíců (dosažený věk v den krytí) a po
dosažení věku 8 let (věk v momentě narození štěňat) a uskutečnit maximálně 6 vrhů u jedné feny.
Zavazuje se rovněž neudělat na jedné feně více jak jeden vrh v roce. Nicméně jednou za život feny mohou být
povoleny dva po sobě následující vrhy (nesmí k tomu docházet systematicky) s následným obdobím klidu
minimálně 12 měsíců.
Chovatel bude využívat k chovu pouze plemeníky, mající homologovanou (schválenou) nejméně třídu 2
(k nahlédnutí na« http://www.amisdubeauceron.org/cotation/cotation.html »).
Zavazuje se respektovat zákaz páření dvou jedinců ve zbarvení harlekýn stejně jako páření mezi sourozenci či
rodiči a potomky.
Odmítne zařadit do plemenitby každého jedince, jehož zdravotní postižení (nemoc) může být dědičná. V chovu
bude používat pouze jedince s afixem (chráněný název CHS). Nebude prodávat štěňata překupníkům,
specializovaným prodejnám zvířat nebo laboratořím. Nebude dovážet či nakupovat zvířata s cílem s nimi
obchodovat.
Štěňata bude prodávat ve věku nejméně 8 týdnů, zdravá, bez podezření na infekční choroby, označená
mikročipem a po první vakcinaci.
Aby podpořil harmonický vývoj svých štěňat, chovatel musí pečovat o jejich socializaci – to znamená, že
štěňata budou neustále ve styku s chovatelem, jeho rodinnými příslušníky i ostatními lidmi. Štěňata musí mít
možnost postupně, v závislosti na jejich věku, poznávat různá prostředí, jak v interiéru (byt, psinec), tak ve
venkovním prostoru (zahrada, výběh, dvůr, s dostatečnou rozlohou.Chovatel poskytne kupujícímu jasné
poradenství z oblasti péče o psa, krmení, výchovy, hygieny a také praktické rady. Zajistí v největší možné míře,
aby se nabyvatel štěněte mu stal dobrým pánem.
Chovatel bude sledovat štěňátko během jeho vývoje a bude reagovat na požadavky a otázky kupujícího se
zdvořilostí a kompetencemi v rozumných mezích.
V případě prodeje štěněte, které neodpovídá standardu a bylo prodáno za sníženou cenu, důvod této slevy musí
být jasně uveden na faktuře nebo v osvědčení o prodeji.
Zavazuje se k tomu, že nenechá uspat psy vyřazené a že nebude nezbytně sterilizovat staré feny v případě jejich
přestěhování do nového domova.
Chovatelství bude provádět v korektních podmínkách, za podmínek, odpovídajících plemeni. Musí zajistit
pohodu pro všechny psy, které má ve svém chovu.

V případě psů, odcházejících z jeho chovu se spojí s klubem a pomůže jim najít nového pána.
Smlouva s CAB;
Chovatel se zavazuje předat klubu des Amis du Beauceron údaje o kupujících svých štěňátek po obdržení jejich
souhlasu do 2 měsíců po odchodu štěněte.
Zavazuje se, že na své síti uvede odkaz http://www.amisdubeauceron.org s odkazem na klub des Amis du
Beauceron,
Bude podněcovat kupující, aby se připojili ke klubu des Amis du Beauceron tím, že jim představí klub
a poskytne jim formulář žádosti o přijetí do klubu. Bude povzbuzovat své kupce k účasti na akcích pořádaných
Klubem přátel beaucerona (Den beaucerona, Národní a Regionální výstavy plemene).
Bude se chovat zdvořile vůči ostatním chovatelům, nebude mít urážlivé připomínky k nim ani k jejich
odchovům a stejně tak i k zájemcům o štěňata a k osobám, které se o plemeno zajímají.
Bude sledovat aktuální informace a bude respektovat pokyny pro chov, které byly oznámeny prostřednictvím
oficiálního časopisu nebo internetových stránek klubu.
Jakékoli nedodržení chovatelských předpisů bude mít za následek výmaz ze seznamu signatářů charty.
Členství v CAB
Signatáři budou mít v Klubu přátel beaucerona výhodu privilegovaného postavení, které souvisí s jejich
přistoupení k této chartě. Na oficiálních stránkách klubu bude uveden seznam chovatelů, kteří podepsali chartu.
Signatáři charty mohou také tuto příslušnost uvést při své osobní propagaci.
Krytí a vrhy přihlášené chovatelem – signatářem charty budou na oficiálních stránkách klubu posunuty dopředu
v uváděných oznámeních.
Chovatel-signatář charty na sebe bere plnou právní zodpovědnost za svoje jednání jak vůči klubu, tak i vůči
kupujícím. CAB nemůže v žádném případě nést právní odpovědnost za jakékoli záležitosti, související
s chovatelskou činností signatáře charty, či mimo ni. Tato charta je platná pro běžný kalendářní rok. Je
obnovitelná tichým prodloužením. Pokud bude nově upravována, chovatel obdrží zprávu o tom, že ji bude
muset znovu podepsat. V případě nedodržení této charty a po projednání sporu rozhodne výbor klubu
o možnosti ponechat nebo odstranit chovatele ze seznamu signatářů. V případě odnětí titulu „chov signatáře
Charty kvality“ bude o tom chovatel informován jednoduchou poštou a musí okamžitě odstranit ze své osobní
propagace, ať je uvedena kdekoliv, všechny zmínky o tom, že jím kdy byl.

