
Členská schůze Beauceron klubu ČR 17. 3. 2018 Praha 

Předseda klubu Ing. Pavel Baroš v 10,00 zahájil schůzi přivítáním členů a volbou komisí. Přítomno je 

17 členů.  

Volba mandátové komise: E. Havlová, P. Dvořák, I. Freimanová 

  pro: 17  proti: 0   zdržel se: 0  schváleno 

Volba návrhové komise: K. Vokatá, R. Šedivá, J. Šístková 

pro: 17  proti: 0   zdržel se: 0  schváleno 

Mandátová komise upozornila, že s ohledem  na počet přítomných 17 členů ze 157 členů není schůze 

usnášení schopná. Schůze je ukončena 10hod. 5 min. 

 

Mimořádná schůze Beauceron klubu ČR byla zahájena 17. 3. 2018 v 10hod. 39min. 

Počet přítomných 21 členů. Všichni z předsednictva a revizní komise jsou přítomni. Výcvikář ani žádný 

člen výcvikové komise nejsou přítomni. Výcvikář omluven z důvodu nepříznivé povětrnostní situace 

na silnicích.  

Volba mandátové komise: E. Havlová, P. Dvořák, I. Freimanová 

  pro: 21 proti: 0   zdržel se: 0  schváleno 

Volba návrhové komise: K. Vokatá, R. Šedivá, J. Šístková 

pro: 21  proti: 0   zdržel se: 0  schváleno 

10 hod. 40 min. příchod dalšího člena,  přítomno 22 členů. 

Předseda klubu informoval členy o konání se 2 schůzí předsednictva v průběhu roku 2017. Dále 

informoval o své účasti na valné hromadě ČMKU + plénum ČKS – je kritická situace v počtu 

exterierových rozhodčích, klub podpoří případné zájemce o získání aprobace na plemeno beauceron. 

Bylo by vhodné, aby si tito zájemci  také rozšířili aprobaci na jiná plemena. 

Budou nové mezinárodní zkušební řády, místo IPO budou IGP – do týdne je možné kontaktovat 

předsedu, ten řády objedná. 

Klubový web – p. Mašková – Muchová nebude již spravovat web, tvorbu bude zajišťovat Pavel Baroš 

+ pomocníci. Pokud by měl někdo zájem, pomoc je vítána. Bude zřízena sekce pro členy pod 

přihlášením 

Příchod dalšího člena v 10,48  – 23 přítomných 

Proběhla úprava smlouvy s vyhodnocovatelem RTG – MVDr. L. Duchkem – variabilní symbol platby – 

5-6 koncových čísel čipu psa, poznámka k platbě pro identifikaci plátce – jméno majitele nebo psa. 

Podepsána smlouva s laboratoří Vemodia – zvýhodněné zpracování vzorků krve pro členy klubu. 



 

Místopředsedkyně Lucie Tančevová informovala o schválení nových titulů a soutěží: 

- Klubový veterán šampion – lze udělit 1x za život psa 

- Nejlepší výstavní pes/fena roku - lze udělit vícekrát za život psa 

- Nejlepší pracovní pes/fena roku - lze udělit vícekrát za život psa 

Byly schváleny podmínky pro poskytnutí dotace na výcvikovou akci. 

Bylo schváleno nové bodování pro Klubového šampiona práce a Klubového šampiona sportu. 

Bylo schváleno doplnění bodování pro Klubového šampiona krásy – výsledky z Nationale dÉlevage 

z Francie. 

Byla dohodnuta spolupráce s Briard Klubem o společném mistrovství v pasení. Pro tento rok bude 

poskytnut příspěvek organizátorovi MR  a tím zajištění možnosti účasti beauceronů. Bude se konat 

18. – 19. 8. 2018 v Martínkovicích. 

Poradkyně chovu Ing.  Marcela Součková – Informovala o stále trvající nedisciplinovanosti chovatelů 

a pozdním zasílání podkladů a plateb chovatelských poplatků.  

Hospodářka klubu Kateřina Drncová  přednesla pokladní zprávu, ta je také zveřejněna v ročence. 

Jednatelka klubu Martina Černá sdělila aktuální počet členů klubu – 157. Shrnula  akce klubu v roce 

2017  - členská schůze , KV se zadáním KV v H. Jelení + bonitace, KV bez zadání KV ve Zbraslavi, SV 

v Předhradí + bonitace, MR FO v Přelouči a MS FO v Belgii. 

Akce v roce 2018 - členská schůze , 12. – 13. 5. 2018  KV se zadáním KV v H. Jelení + bonitace, 

v červenci 2018 výcvikový tábor zaměřený hlavně na beaucerony,  4. 8. 2018 KV bez zadání KV v 

Milíně, 28. – 30. 9. 2018 SV v Bochovicích (rozhodčí Anna Kochan z Polska) + bonitace + MR FO a 2. – 

4. 11. 2018 MS FO v Drusenheimu ve Francii. 

Losování posuzovatelů povah pro bonitace – KV Horní Jelení – Dvořák, Havlová, Vybíhalová 

(náhradník Kazdová, Součková), SV Bochovice – Vybíhalová, Knill – Fejglová, Dvořák (náhradník 

Součková, Tančevová) 

Zpráva revizní komise – 2017 a část 2018- bude zveřejněna na webu. 

Je zřízena e-mailová schránka pro komunikaci s výcvikářem a PCH. Předseda klubu informoval, že 

podklady pro vyhodnocení KŠK, KŠP a KŠS se mají zasílat na e-mail: sampion.beauceron@seznam.cz 

3. 3. 2018 proběhla schůze RK – návrh PCH na udělení pokuty za pozdní zaslání chovatelské 

dokumentace  a plateb. 

Platby za inzerci nejsou v současné chvíli jednoznačné – výsledek a  nápravu dá předsednictvo. 

Redaktor pro ročenku 2019 – i nadále Lenka Táborská, ale nebude řešit platby za inzerci v ročence. 

Připomínka K. Vokatá – Bylo by vhodné, aby výcvikář potvrdil přijetí podnětu na zpracování KŠP nebo 

KŠS. Zpracování může pak nějaký čas trvat, ale žadatel bude vědět, že se podnět vyřizuje. 

mailto:sampion.beauceron@seznam.cz


Předseda BC poděkoval organizátorům výstav a R. Šedivé za umístění na MS a předal dárek. 

Proběhlo předávání pohárů a diplomů za KŠP, KŠS, KŠK + fotodokumentace. 

RK – Návrh pravomocí pro výcvikovou komisi 

Revizní komise uvedla, že pokud není přítomna výcvikářka ani nikdo ze členů výcvikové komise, tak se 

tento bod projednávat nebude. Dále se RK obrátila na předsedu s doporučením, že v případě 

uskutečnění schůzky vedení klubu, výcvikářkou a výcvikovou komisí, budou projednány pravomoce 

výcvikové komise, tak aby bylo jasné, za co a jak zodpovídá. 

Reakce předsedy na připomínku k nejasným pravomocem výcvikové komise: pravomoce VK jsou 

doposud vyjmenovány pouze ve stanovách – lze konstatovat, že výcviková komice plně využívá pouze 

pravomocí dle bodu c) „Navrhuje podmínky pro udělování klubového šampiona práce a sportu“. 

PCH – info, že nově budou KŠ vyhlašováni v průběhu roku, diplom bude zasílán v elektronické podobě 

do e-mailu, poháry a tištěný diplom bude stejně jako dosud předáván na členské schůzi.  

Místopředsedkyní  klubu byl podán návrh na udělení důtky výcvikářce klubu – nereagování na 

podněty na řešení klubových výcvikových záležitostí.  

Z důvodu návrhu místopředsedkyně BK na udělení důtky výcvikářce proběhlo hlasování RK 
s výsledkem 2:1 a RK uděluje oficiálně výstrahu. 

RK uděluje oficiální výstrahu výcvikářce Lence Parůžkové za špatnou a nedostatečnou komunikaci 

se členy vedení klubu. 

PCH – Chovatelská administrativa je k dispozici na webu klubu včetně vzorů vyplnění.  Prvochovatelé 

obvykle dodržují termíny i obsah zasílaný chovatelských dokladů, problémy bývají častěji v chovateli 

s více vrhy, kteří nedodržují ani stanovené postupy, ani termíny a často ani nutný  obsah  zasílaných 

dokladů. 

RK – Bude udělena penalizace každému chovateli za pozdní zasílání chovatelské dokumentace – 

nedodržování termínů.  1. výstraha za nedodržení termínů – RK  zašle písemné napomenutí.  Další 

nedodržení termínů u téhož chovatele ( bez ohledu na časový odstup od prvního napomenutí) bude 

chovatel pokutován. Podnět na udělení napomenutí i při opakovaném neplnění povinností dává PCH. 

Návrh: RK navrhuje při 1. nedodržení povinností chovatele udělení písemného napomenutí  RK na 

základě písemného podnětu PCH a při opakovaném nedodržení povinností chovatele udělit 

peněžitou pokutu dle sazebníku poplatků BK  ve výši mimořádného chovatelského poplatku. 

pro: 23  proti: 0   zdržel se: 0  schváleno 

 

Návrh člena BK - zveřejnění kontrol vrhů na webu – bude zveřejněno do sekce, přístupné všem  

členům BK pod přihlášením – po úpravě webu. Stále trvá, že členům zašle PCH kontroly vrhů na 

požádání kdykoliv během roku. 



Místopředsedkyně připomenula, že facebook ani jiná sociální síť není oficiální informační kanál BK a 

členové komisí ani předsednictva se v těchto sítích nebudou veřejně vyjadřovat jako funkcionáři 

klubu. Můžou se vyjádřit pouze jako soukromé osoby. 

 

Návrh na zvýšení poplatků na výstavy nečlenů BK  o 100 Kč na psa ve všech výstavních poplatcích.  

Kontrola těchto poplatků je povinností organizátora výstavy. 

pro: 16  proti: 6   zdržel se: 1  schváleno 

Bude  vyvěšeno  na  webu, organizátor  toto  zapracuje  do propozic  výstav,  platnost poplatků je od 

1. 6. 2018 

 

Bonitační řád, který byl zveřejněný v listárně na webu klubu – beze změny oproti současnému stavu, 

pouze je sjednocen text z více dosud uveřejněných souborů. 

pro: 23  proti: 0   zdržel se: 0  schváleno 

 

Návrh na změnu podmínek individuální bonitace – Povolení IB bude v kompetenci  CHK na základě 

žádosti majitele psa nebo feny. Poplatky budou dle platného sazebníku zveřejněném na webu BK – 

poplatek za individuální bonitaci + náklady (rozhodcovné, cestovní náklady a pod.), v případě 

porušení řádů klubu (např. neplánované krytí) mimořádný chovatelský poplatek. 

 

Odchod 1 člena 13,15 – přítomno 22 členů 

 

Plán akcí na rok 2019 

- MR a SV  - Martina Černá a Lucie Tančevová 

- KV s KV – Ivana Indrová + Lucie Tančevová 

- KV bez KV – Gabriela Bezoušková (Haisová) 

Bod č. 13 programu – Bodování KŠP a KŠS bude řešen výborem klubu s výcvikářem. 

Bod č. 14 programu – Žádný člen VK ani V  se nedostavil, předsednictvo  klubu nedostalo podklady, 

nelze se proto nijak vyjadřovat. Tento bod může být řešen na schůzi předsednictva. 

Diskuse:  

- Laboratoř Vemodia – info – testují DNA podle ISAG4 – pokud někdo bude potřebovat DNA 

pro Francii, Vemodia zajistí u jiné laboratoře. Vemodia nabízí odběr vzorků na KV v H. Jelení. 

Nabízejí zdarma uložení izolátu vzorku. 



RTG beauceronů – PCH konzultovala s MVDr. Duchkem momentální situaci v chovu. MVDr. 

Duchek upozornil na častější výskyt OCD.  RTG OCD nemáme u beauceronů povinné, problémy 

mohou nastat obvykle u 6-8 měsíčního štěněte.  MVDr. Doporučuje mapování situace. 

 

MVDr. doporučuje se dělat všechny RTG snímky  tam, kde má veterinární pracoviště se 

snímkováním pro vyhodnocení RTG větší zkušenosti.  Jinak hrozí horší výsledky vyhodnocení 

z důvodu méně kvalitního snímku. Dále doporučuje posunout dobu snímkování alespoň na 18 

měsíců. 

RTG výsledky jsou u 1 ročního štěněte – 65% pravděpodobnost, že snímek nebude falešně 

negativní, u 18 měs. – 90% a u 24 měsíčního 96 %.  

U štěňat od 4 měsíců lze zjistit výslednou  DKK jinou metodou, než RTG. 

Eva Havlová – Doporučuje, aby posuzovatelé TAN testu okomentovali veřejně pro majitele psa i 

diváky jak psa hodnotili. Proč a jaké mu zadali  body ……  podobně jako na výstavě psů.   

Lenka Táborská – požadavek na pořizování TAN testů na video záznam: O zavádění videa se 

neuvažuje, je to problematické vzhledem k množství práce spojeného s nutností systematického 

personálního zajištění, dále nejistota ohledně ochrany os. údajů a nejasné formě presentace. 

Hana Vybíhalová rezignovala na funkci posuzovatele povah. Místo ní bude na KV posuzovat 

vylosovaný náhradník. 

Ukončení schůze: 15,00 hod. 

 

 

Usnesení členské schůze 17. 3. 2018 

1/ volba mandátové komise (E. Havlová, P. Dvořák,I. Freimanová)  Schváleno 

2/ volba návrhové komise (K.Vokatá, R. Šedivá,J. Šístková)               Schváleno 

3/ navýšení všech druhů výstavních poplatků pro nečleny BK o 100Kč od 1.6.2018 

           Schváleno 

4/ vyhlášení Klubových šampionů  

5/ Při prvním nedodržení chovatelských termínů chovatelem bude chovateli uděleno písemné 

napomenutí. Při dalším nedodržení pak bude udělena pokuta dle položky „mimořádný 

chovatelský poplatek“ v klubovém sazebníku.     Schváleno 

6/ Bonitační řád          Schváleno 

7/ plán akcí na rok 2019        Schváleno 

8/ Změna podmínek pro individuální bonitaci     Schváleno 

9/ Zveřejňování kontrol vrhů na webu v přihlašovací sekci – po úpravě webu. 
 

    


