
 

Zápis z členské schůze klubu AST konané v Drahoníně dne 14. 9. 2019 

 

Přítomno 44 členů – viz prezenční listina 

Počet členů během jednání schůze kolísal. Počty hlasů sčítaných u jednotlivých hlasování 
proto nemusí vždy souhlasit se zde uvedeným počtem přítomných, někteří přišli později, u 

prvních hlasování tak chyběli, někteří během jednání odcházeli. 

 

Po sečtení všech přítomných členů klubu AST se podle stanov posouvá zahájení členské 

schůze o jednu hodinu tzn. na 17 h.    

Program členské schůze: 

1. Zahájení 

2. Volba mandátové komise 

3. Volba zapisovatele a návrhové komise 

4. Zpráva o činnosti výboru 

5. Zpráva o hospodaření 

6. Zpráva poradce chovu 

7. Zpráva výstavního referenta 

8. Zpráva matrikáře 

9. Zpráva revizní a disciplinární komise 

10. Disciplinární řád 

11. Členské příspěvky a klubové poplatky 

12. Aktualizace klubových řádů 

13. Diskuze 

14. Vyhodnocení klubových soutěží  

15. Návrh usnesení 

16. Závěr  

 

1. Zahájení 

Členskou schůzi zahájil přivítáním p. Jelínek Stanislav a následně seznámil 

přítomné s programem členské schůze. Program schůze byl jednomyslně schválen. 

 

2. Volba mandátové komise 

Návrh mandátové komise: Gablerová A., Štychová V.   

Mandátová komise schválena – pro 37, proti 0, zdrželo se 1. 

  

3. Volba zapisovatele a návrhové komise 

Návrh zapisovatele: Jelínek S.  

Zapisovatel schválen – pro 38, proti 0, zdrželo se 0. 

Návrh návrhové komise: Večeřová E., Jelínek S.  

Návrhová komise schválena – pro 38, proti 0, zdrželo se 0. 

 



4. Zpráva o činnosti výboru   

Zprávu o činnost přednesl p. Jelínek S.  

 

5. Zpráva o hospodaření 

Zprávu o hospodaření přednesla pí. Večeřová E. 

Byl předložen návrh, aby výbor klubu řešil ztrátovost výstav a snažil se ji 

minimalizovat a aby již nedocházelo k takovým ztrátám. V rámci tohoto návrhu 

výbor informoval členskou základnu o zvýšených výstavních nákladech z důvodů 

nominace zahraničního rozhodčího.  

 

6. Zpráva poradce chovu  

Zprávu poradce chovu přednesla pí. Jatelová M.  

 

7. Zpráva výstavního referenta  

Zprávu výstavního referenta přednesla pí. Horká P.  

 

8. Zpráva matrikáře 

Zprávu matrikáře přednesla pí. Gablerová A.  

 

9. Zpráva revizní a disciplinární komise 

Zprávu revizní a disciplinární komise přednesl p. Hlávka M.  

 

10. Disciplinární řád 

Návrh nového disciplinárního řádu předložil p. Wilder R. V rámci představení 

disciplinárního řádu doporučila členská schůze do návrhu usnesení, aby byl 

disciplinární řád zveřejněn na klubovém webu k připomínkování a teprve poté 

předložen ke schválení na příští členské schůzi. 

  

11. Členské příspěvky a klubové poplatky 

Návrh na výši členských příspěvků a klubových poplatků předkládal p. Jelínek S.  

Členské příspěvky a klubové poplatky: 

Členské příspěvky nového člena klubu       Kč   600,-  

Členský příspěvek řádného člena klubu na 1 kalendářní rok     Kč   500,-  

Členský příspěvek stávajícího člena klubu platící po 31.1. 

na 1 kalendářní rok        Kč   600,- 

Členský příspěvek rodinného příslušníka člena klubu  

na 1 kalendářní rok        Kč   250,-  

Bonitační poplatek člen klubu přihlášený do uzávěrky   Kč   500,-  

Bonitační poplatek pro člena klubu přihlašující se po uzávěrce    Kč 1.000,- 

Poplatek za vystavení krycího listu     Kč   200,- 

Poplatek za zařazení jedince do registru     Kč   200,- 

Poplatek za vyhotovení duplicitní klubové karty   Kč   100,- 

Expresní vystavení krycího listu do 5 kalendářních dnů  Kč   400,- 

Poplatek za pozdní odeslání přihlášky vrhu     Kč   400,- 

Návrh byl schválen – pro 37, proti 2, zdrželo se 1.  

 



12. Aktualizace klubových řádů  

Aktualizace stanov není třeba. V rámci projednávání tohoto bodu byl vznesen návrh 

na úpravu chovných podmínek v bodě zahraničního krytí takto: 

Při zahraničním krytí dokládat u psa vyšetření na ATAXII (clear či carrier) a zároveň 

doložit vyhodnocení RTG DKK max 3/3 a DLK max 1/1. Test na ATAXII psa nemusí 

být doložen pokud má fena výsledek ATAXIE clear. Vyhodnocení RTG DKK a DLK 

nemusí být u psa doložena pokud tato nepotřebuje ve své zemi k chovnosti. 

Návrh byl schválen – pro 24, proti 5, zdrželo 10. 

 

13. Diskuze 

V rámci tohoto bodu proběhla diskuze stran výsledků RTG DLK a DKK, které 

veterináři neoprávněně posílají na klub. Klub AST tyto výsledky požaduje doložit po 

majiteli v rámci procesu uchovnění daného jedince. Jednatelka klubu pí. Štychová 

V. informovala členskou schůzi o tom, že za klub obeslala posuzovatele RTG DLK 

a DKK, že Klub AST nechce od posuzovatelů posílat výsledky RTG DLK a DKK.  

Pí. Jatelová M. sdělila, že pokud i přesto přijde na Klub AST vyhodnocení RTG, 

bude Klubem AST zaslán veterináři zpět spolu s informací, že jej nepožadujeme. 

Dále pí. Štychová informovala členy, aby svůj nesouhlas se zasíláním vyhodnocení 

RTG na Klub AST vyjádřili veterináři, nejlépe písemně. 

 

14. Vyhodnocení klubových soutěží 

Pí. Štychová V. předala majitelům úspěšných jedinců diplomy a poháry za klubové 

šampionáty.  

 

15. Návrh usnesení 

Členská schůze schvaluje: 

- mandátovou komisi  

- zapisovatele a návrhovou komisi 

- zprávu o činnosti výboru 

- zprávu o hospodaření  

- zprávu poradce chovu 

- zprávu výstavního referenta 

- zprávu matrikáře 

- zprávu revizní a disciplinární komise 

- členské příspěvky a klubové poplatky  

- aby byl disciplinární řád zveřejněn na webu k připomínkování 

- úpravu chovných podmínek v bodě zahraničního krytí 

Návrh usnesení byl schválen – pro 34, proti 0, zdrželo se 2.  

16. Závěr 

Členskou schůzi poděkováním všem zúčastněným ukončil p. Jelínek S.  

 

 

 Zapsal: Jelínek Stanislav, dne 14.9.2019  


