
 1 

Usnesení z Členské schůze RKČR  21.1.2012 
 
Návrhy změn normativů: 

1. dle návrhu  Jupa, Hájková, Králová, Kuncl: 

- Nominační kritéria: 

1. Závodník musí být členem RKČR 

PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽEL: 0  jednomyslně schváleno;  

POZNÁMKA: Doplňující návrh na určení data, ODKDY musí být závodník členem 

neodsouhlaseno, hlasování zamítnuto 

 

2. Závodník je povinnen písemně nahlásit výcvikáři RKČR svůj zájem nominovat se na 

MS RTW pro daný rok, na webových stránkách RKČR bude  uveden aktuální seznam 

závodníků. 

PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽEL: 0  jednomyslně schváleno;  

 

3.  Pro splnění nominačních podmínek na MS RTW je třeba mít složenou zkoušku BH  

PRO: 29 PROTI: 0 ZDRŽEL: 0  jednomyslně schváleno;  

 

4. Platnost nominace MS 

a) Podmínky kvalifikace na MS RTW je platná pouze pro dvojici závodník - pes, 

výměna je nepřípustná 

PRO: 17 PROTI: 6 ZDRŽEL: 6  schváleno;  

 

5. Nominační podmínky – účast na závodech 

a) Závodník se musí zúčastnit alespoň dvou nominačních závodů, musejí být vždy 

splněny zkouškové limity, přičemž  jeden z výsledků musí být minimálně 240 

bodů 

PRO: 15 PROTI: 8 ZDRŽEL: 6  schváleno;  

 

b) Závodník musí splnit alespoň jeden nominační závod na minimálně 255 bodů, 

při současném splnění zkouškového limitu 

PRO: 9  PROTI: 15 ZDRŽEL: 4  návrh neschválen;  

 

c) Závodník musí splnit alespoň dva nominační závody při zkouškovém limitu na 

minimálně 255 bodů 

PRO: 6  PROTI: 15 ZDRŽEL: 7  návrh neschválen;  

 

6. Pro nominaci na MS se započítává bodový součet dvou závodů s nejvyšším počtem 

dosažených bodů 

PRO: 22 PROTI: 1 ZDRŽEL: 5  návrh schválen;  

 

7. Nastane-li shoda získaných bodů nominujících se závodníků pro MS RTW, rozhodují 

body  v pořadí oddílů 1. obrana, 2. poslušnost, 3. stopa 

PRO: 24 PROTI: 0 ZDRŽEL: 4  návrh schválen;  

 

8. Mezi nominační závody se řadí: MR ČR RTW IPO3, RTW CUP IPO3, MS RTW IPO3, 

Mistrovství ČKS, Výběrové závody MSKS, Mistrovství MSKS, Výběrové závody ČKS, 

Závody CACIT v ČR i mimo ČR 

PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽEL: 0   jednomyslně schváleno 
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9. Do termínu uzávěrky pro MS v daném roce jsou všechny uvedené soutěže 

nominačními pro toto MS. Od termínu uzávěrky jsou další soutěže již nominačními 

pro rok následující. Termín uzávěrky nominace zveřejní výcvikář RKČR ihned po 

získání této informace na webu RKČR. 

PRO: 27 PROTI: 0 ZDRŽEL: 1   návrh schválen;  

 

10. Maximální počet reprezentantů na MS RTW  je 5 (pět), podle splněných kritérií pro 

nominaci na MS RTW; případní náhradníci budou uvedeni v sestaveném pořadí na 

webu RKČR 

PRO: 25 PROTI: 0 ZDRŽEL: 1   návrh schválen;  

11. Návrh č. 3  (Jupa, Hájková, Králová, Kuncl) 

Doplnění týmu pro MS v případě nenaplnění nominovaných závodníků: 

v případě, že se podle těchto pravidel nenaplní maximální počet pěti reprezentantů, lze 

nabídnout zbývající místa pro ty zájemce, kteří kritéria nesplnili, ale mají zájem startovat 

zcela na vlastní náklady, bez jakéhokoliv finančního nároku na podporu klubem. 

V případě většího počtu rozhoduje jejich pořadí pod nominačním limitem. Jejich výsledek 

bude přesto započítáván do soutěže týmů na MS. Podmínkou takové možnosti je splnění 

limitu alespoň v jednom závodu v ČR. V případě nastane-li tato situace předsednictvo 

neprodleně po zjištění této skutečnosti, na stránkách klubu osloví členskou základnu a 

formou hlasování se určí případná změna v nominaci pes-psovod….bod k projednání na 

ČS je forma hlasování (ideální by byla již tolik diskutovaná a žádaná registrovaná kniha 

návštěv každého člena, kde by se vytvořila anketa) 

NÁVRH STAŽEN 

12. Návrh č. 4  (Jupa, Hájková, Králová, Kuncl) 

Zajíštění tréninku pro účastníky MS: 

- Před konáním MS RTW (v rozmezí 14ti dnů až 1 měsíce) zajistí výbor klubu RTW jeden 

společný trénink. Trénink povede odpovědná osoba (výcvikář  klubu).  Tento trénink je 

určen nominovaným závodníkům na MS RTW a závodníkům klubových závodů jak podle 

IPO 3, tak i podle IPO 1, aby bylo možné vytvořit pro závodníky, kteří se budou 

připravovat na  MS RTW reálné závodní  podmínky. Podmínkou účasti tohoto tréninku je 

vzájemná spolupráce závodníků dle pokynů vedoucího akce (výcvikáře). 

Klub zajistí : 

- Fotbalové hřiště 

- 6 maket 

- svazového figuranta 

- překážky vč. náčiní (stojan na aporty vč. Aportů) 

NÁVRH STAŽEN 

13. Termín konání MR ČR:  

- OD roku 2013 bude MR RTW ČR konáno v ½ roku a RTW CUP v druhé polovině roku. Tak 

aby se mohl Mistr republiky nominovat na MS daného roku.  

PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL: 11   návrh schválen;  
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14. Návrh č. 8 (Jupa, Hájková, Králová, Kuncl) 

Mistr republiky daného roku bez splnění podmínek 2 nominačních závodů se může zúčastnit 

MS daného roku. Ale pro účast na MS v příštím roce musí splnit podmínku minimálně 1 

dalšího nominačního závodu v ČR, platí již pro rok 2012. 

NÁVRH STAŽEN 

 

15. Mistr republiky daného roku získává automaticky kvalifikaci na MS RTW, pakliže získá 

minimálně 260 bodů při splnění zkouškového limitu 

PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL: 7   návrh schválen;  

 

16. Automatická nominace na MS RTW na další rok pro závodníka MS, který získá 

minimálně 255 bodů. 

PRO: 1  PROTI: 18 ZDRŽEL: 8   návrh neschválen;  

 

17. DIVOKÁ KARTA 

Předsednictvo RKČR může v případě chybějících nominovaných závodníků  využít tzv. divoké 

karty pro nominaci na MS RTW, tj. povolit nominaci závodníka, který nemá splněny všechny 

nominační podmínky. Toto může předsednictvo RKČR využít v případě,kdy budou vyčerpány 

veškeré nominace + náhradníci. Může se tak stát v případě, že je dotyčný členem Klubu a 

veškeré náklady si zaplatí sám. Pokud tento závodník na MS dosáhne bodového limiu 255 

bodů, budou mu náklady Klubem uhrazeny v odsouhlasené výši. 

PRO: 24 PROTI: 1 ZDRŽEL: 3  návrh schválen 

 

18. Příspěvek pro závodníky, včetně teamleadera: 

Upřesňující informace: počet závodníků, plus teamleader činí  6 osob. Příspěvek bude určen 

vždy na členské schůzi pro aktuální rok. Na MS 2012 bude finanční rozpočet 15 000 Kč (částka 

zahrnuje veškeré náklady spojené s MS, např. cestovné, ubytování, strava): 

PRO: 27 PROTI: 0 ZDRŽEL: 1  návrh schválen 

 

19. Povinnosti předsednictva v souvislosti s pořádáním MS RTW 

Oslovit minimálně 3 sponzory, kteří se případně boudou podílet na nákladech za reprezentační 

oblečení pro závodníky v příslušném roce konání MS. Oslovení těchto sponzorů s výsledkem bude 

uveřejněno na oficiálních stránkách klubu. 

PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽEL: 0  návrh jednomyslně schválen 

 

Vybavit reprezentaci státními znaky světové úrovně (vlajka České republiky, státní hymna, prapor pro 

vlajkonoše a vlaječky pro všechny reprezentanty) 

PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽEL: 0  návrh jednomyslně schválen 

 

Zajistit „teamleadra“ příslušně jazykově, organizačně a administrativně schopného, který nebude 

z řad závodníků a bude mít na starosti organizační věci, zajistí zprávu pro ČKS a RKČR a pomůže 

závodníkům s vyúčtováním. Konkrétní jméno bude určeno na členské schůzi pro další rok. 

PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽEL: 0  návrh jednomyslně schválen 

 

20. Získání titulu mistra republiky ČR (IPO1,IPO3) minimálně se splněným zkouškovým 

limitem tj. 210 bodů (a-70, b-70, c-70).  

PRO: 24 PROTI: 1 ZDRŽEL: 3  návrh schválen 
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21. Zveřejňování informací: předsednictvo je povinno všechna svá rozhodnutí vždy 

veřejně vyvěsit na stránkách klubu a to neprodleně do 14ti dnů od rozhodnutí, 

s výsledky hlasování jednotlivých členů předsednictva 

PRO: 27 PROTI: 0 ZDRŽEL: 1  návrh schválen 

 

22. Návrh na změnu Zpravodaje RKČR (Ladislav Jupa, Michaela Zubíková): 

Výdaje za Zpravodaj 70 000 Kč za loňský rok 

Návrh na změnu: křídový papír, rozsah 40 (+8) stran, včetně 16 celobarevných 

PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL: 12  návrh schválen 

 

23. Návrh Oldřicha Cacha na tetování či čipování štěňat: Zvolit jeden ze způsobů, ale 

uplatnit jej jednotně na celý vrh. Způsob označení vrhu (tj. tetování, nebo čipování) si 

rozhodne chovatel podle vlastního uvážení, ale pakliže se rozhodne pro čipování, 

musí si obstarat ke kontrole vrhu čtečku čipů pro potřebu kontroly OPCH. Celý vrh 

musí být označen jednotným způsobem, a to a) buď jen čipováním, b) nebo jen 

tetováním, nebo čipováním i tetováním 

PRO: 26 PROTI: 1 ZDRŽEL: 2  návrh schválen 

  

24. Návrh na změnu Organizačního řádu RKČR (Luděk Kottwalda)  

Návrh změny týká se kontrolní a revizní komise čl. 12 bod 6. KRK se schází dle potřeby, nejméně 
dvakrát ročně.  
Návrh: z první věty vypustit část nejméně dvakrát ročně a nahradit ji zněním: dle potřeby povedou 
členové spolu E- mail korespondenci týkající se záležitostí KRK. 
Odůvodnění: nevylučuje se osobní styk, ale v době elektronických komunikací jsou # písemné 
kontakty stejně účinné ale hlavně levnější. Revizní komise spolu komunikuje podle potřeby 
elektronicky, nemusí se scházet nejméně dvakrát ročně. 

PRO: 27 PROTI: 0 ZDRŽEL: 2  návrh schválen 

 

25. Návrhy paní Ilony Procházkové 

Hlasování: Zrušit svod plemeníků 

PRO: 21 PROTI: 1 ZDRŽEL: 6  návrh schválen 

 

Hlasování: Zrušit svod mladých 

PRO: 20 PROTI: 5 ZDRŽEL: 4  návrh schválen 

 

Hlasování: Odměna 200 Kč pro toho, kdo bude na bonitaci měřit, a 300 Kč pro toho, kdo bude na 

bonitaci zapisovat 

PRO: 27 PROTI: 2 ZDRŽEL: 0  návrh schválen 

 

26. Návrhy paní Olgy Vítkové: 

1. Zrušení časové lhůty pro přebonitaci 5 měsíců  
Zrušit v Bonitačním řádu v článku 1 odstavec 3/c část věty: a to nejdřív po uplynutí 5 měsíců. 
Zůvodnění:pokud jedinec složí požadovanou zkoušku, není důvod, aby čekal na uplynutí 5měsíční 
lhůty. 
PRO: 28 PROTI: 0 ZDRŽEL: 1  návrh schválen 
2. Doplnit do Bon.řádu, že opakování bonitace je možné vícekrát, vždy po splnění další zkoušky. 

NÁVRH STAŽEN 

  

3. Zvážit, zda by nebylo vhodné doplnit bonitační komisi o výcvikáře. 

NÁVRH STAŽEN 
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4. Zrušit v Zápisním řádu (oddíl III, Importovaní jedinci, článek 4, část c) podmínku, že zapůjčený 

chovný pes musí být před využitím v českém chovu nejprve předveden na bonitaci RKČR v plném 

rozsahu 

PRO: 24 PROTI: 0 ZDRŽEL: 2  návrh schválen 

 

5. Chov plemeníků zrušit. Pro zájemce, kteří chtějí chovné psy ukázat, vypsat na Klubové výstavě 

Soutěž o nejlepšího plemeníka 

Tato soutěž se vypisuje pouze na klubových a speciálních výstavách. Do této soutěže nastupuje 
plemeník nejméně s 5 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. 
Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci. Zdůvodnění:Plemeník by měl 
možnost se předvést před více diváky, na důstojné akci.V případě, že tento návrh nebude schválen, 
obnovit možnost náhradního předvedení psa na bonitaci a zrušit stávající možnost. 
NÁVRH STAŽEN 

 

6.Hlasování: Zaplatit nejlepším výstavním psům jubilejní výstavu ADRK 

PRO: 6  PROTI: 18 ZDRŽEL: 5  návrh neschválen 

 

7. Zvážit, jestli by jako jedna z možností nominace na MS RTW nemohlo být vítězství v soutěži o 

nejlepšího pracovního psa a fenu za podmínky, že má tento složenou zkoušku IPO3 (bez nutnosti 

absolvovat nominační závody)Zdůvodnění:Jaký efekt jinak vyplývá z vítězství v této soutěži? 

NÁVRH STAŽEN 

 

8. Zavést možnost čipovat , nebo tetovat, vždy ale stejně celý vrh. Plemenná kniha je na tuto možnost 

již připravena. 

NÁVRH STAŽEN 

 

9. Paní Vítková navrhuje přidat ke slovu namátková kontrola slovo „Neohlášená“ namátková 

kontrola.  

O NÁVRHU SE NEHLASUJE 

 

27. Návrh pana Kučery „Chráněný termín“ 

Do stanov klubu začlenit pojem chráněný termín.  
Pojem chráněný termín v tomto případu znamená, že o víkendu (sobota či neděle), kdy se koná 
vrcholná akce klubu (KV, MR, SV, RTW CUP), se nesmí konat žádná jiná akce pod hlavičkou klubu ani 
pod hlavičkou poboček.  

PRO: 2  PROTI: 20 ZDRŽEL: 7  návrh neschválen 

 

28. Návrh Jiřího Janouška na zrušení příspěvku pobočkám 

PRO: 26 PROTI: 2 ZDRŽEL: 1  návrh schválen 

 

Ad7) DISKUZE 

Dotaz pí Ludvíkové na nákup zboží do e-shopu, vysvětlení pí Dubská 

Návrh pí Ludvíkové na zaplacení reprezentační bundy pana Hynka Procházky – potřeba problém 

vyřešit, předsednictvo s ním věc znovu projedná a zjedná nápravu  

Dotaz na smlouvu pro pořádání výstavy a RTW CUPu – diskuze s panem Cachem a pí Dubskou 
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Ad5) Vyhlášení klubových soutěží 

 

Ad6) Návrh rozpočtu na rok 2012, Jiří Janoušek: 

PRO: 25 PROTI: 0 ZDRŽEL: 0  návrh jednomyslně schválen 
Podrobná zpráva o příjmech a výdajích – bude uvedeno na webu RKČR 
 
Ad9) Návrh na Usnesení z Členské schůze 21.1.2012 hlasování 

                                                                                       návrh jednomyslně schválen 

  Ad8) Ukončení schůze cca 17:00 
 

Návrhová komise : 
                Králová Jana                  Ladislav Jupa                 Kateřina Hájková 

 


