
Zápis z členské schůze  SHIH-TZU KLUBU ČR o.s.
ze dne 25. 3. 2006 v Kolíně

Schůze se zúčastnilo 27 členů s právem hlasovat. 
Schůze zahájena v 11,30 předsedou klubu Robertem Kubešem. Přítomno 6 členů výboru, 
jednatel se omluvil. 

1. PROGRAM SCHŮZE:
Zahájení
Schválení programu
Zprávy jednotlivých referentů
Diskuse k novým normativům
Schválení nových normativů
Přestávka
Diskuze
Usnesení
Schválení usnesení
Závěr

Schválení programu schůze 
V době hlasování přítomno 20 členů - schváleno jednohlasně

2. ZPRÁVY REFERENTŮ

Zpráva předsedy /přiložena k zápisu
Zpráva se týkala změn řádů ČMKU a dále problematiky delegování rozhodčích na 
výstavy.

Zpráva jednatele /přiložena k zápisu
Zpráva byla přečtena předsedou  a informovala o práci výboru za uplynulý rok 2005. 
Dále informovala o počtu členů v klubu k e konci roku 2005 a nutnosti zasílání plateb 
prostřednictvím banky a o změně výstavního řádu SKJ.

Zpráva HPCH
HPCH rekapituloval  r. 2005.

o 52 krycích listů
o 31 vrhů
o 122 narozených štěňat
o 5 fen nezabřezlo
o 2 mrtvá štěňata
o 3 úhyny po vystavení PP

Od r. 2006 vystaveno 10 krycích listů 

ČMKU žádá o vypisování kohoutkové výšky do přihlášky k zápisu štěňat 
HPCH informuje členskou základnu, že ve formulářích o kontrole vrhu zapomínají 
vyplňovat číslo KL.
Možnost zakoupení knihy krytí a odchovů. 



A. Členská schůze dala návrh, že chovatel si bude o knihu krytí a odchovů žádat 
sám prostřednictvím KL.

V době hlasování přítomno 20 členů -  schváleno jednohlasně.

Dodatečně se dostavili 3 členové, přítomno 23 členů.

B. Bylo zjištěno, že jsou přítomni 3 členové, kteří nezaplatili členské příspěvky ve 
stanoveném termínu, proběhlo hlasování o právu členů hlasovat. 

V době hlasování přítomno 23  členů, 21 PRO, 2 se zdrželi - schváleno.

C. Plemenná kniha bude součástí zpravodaje.

V době hlasování přítomno 26  členů, 24 PRO, 2 se zdržel -  schváleno

D. Přílohy k PP bude zasílat Plemenná kniha společně s PP

V době hlasování přítomno 26  členů, 24 PRO, 2 se zdržel -  schváleno

Zpráva bonitačního referenta
Ve zprávě byl sdělen počet bonitovaných zvířat v roce 2005

Datum a místo konání Počet psů Počet fen Celkem
13. 02. 20 Brno 7 5 12
01. 05. 2005 Praha 4 5 9
24. 07. 2005 Mladá Boleslav 3 7 10
30. 10. 2005 Praha 5 9 14

  

Zpráva výstavního referenta /přiložena k zápisu 

Výstavní referent informoval o klubové výstavě v roce 2005, která se konala 
v Dolních Počernicích o počtu přihlášených zvířat. O změně termínu a místa klubové 
výstavy v roce 2006, dále informuje členy o možnosti barevné inzerce v katalogu 
klubové výstavy, jeden člen jedna barevná stránka A5.

V r. 2005 bylo schváleno 9 klubových šampionů a 9 klubových junioršampionů.

Návrh paní J. Podzemské, aby se titul klubový vítěz zadával pouze jedincům 
v majetku člena klubu.

V době hlasování přítomno 26  členů, 20 PRO, 5 PROTI a 1 se zdržel -  schváleno

Zpráva tiskového referenta/přiložena k zápisu

Inzerce ve zpravodaji byla finančních důvodů změněna z barevné na černobílou. Dále
tiskový referent informoval o nutnosti webových stránek. 



Zpráva pokladníka o hospodaření za rok 2005 /přiložena k zápisu

Zůstatek hotovosti k 31.12.2005
pokladna                                                         1817,00
běžný účet – Kč                                           48225,23
běžný účet – EUR                                       287,44

Příjmy nedaňové
Výstavní poplatky                                     25650,00
Příspěvek od ČMKU                                   9850,00
Členské příspěvky                                    30700,00
Poplatek za popisné přehlídky                  9400,00
Poplatek za krycí listy                                 4100,00
Prodej tisku                                                     240,00
Ostatní provozní  výnosy                             1640,00
CELKEM PŘÍJMY NEDAŇOVÉ                  81580,00

Příjmy daňové
Inzerce 18696,00
Úroky od banky                                                49,03
CELKEM PŘÍJMY DAŇOVÉ 18.745,03

Nedaňová ztráta   9680,74
Daňový zisk 18745,03

Celkem výsledek hospodaření:
daňový zisk                                                    9.064,29

Stížnost členů na kruhy a výstavní prostory, na delegování rozhodčích. Předseda 
informoval, že bylo zasláno několik stížností na ČMKU a pořadatele výstav.

Výdaje nedaňové
Nákup kancelářských potřeb                    1081,50  
Drobný majetek                                                                            1040,00    
Režijní materiál                                        11339,50
Nákup pohárů                                           15927,00   
Cestovné                                                     5205,28
Tisk pro klubovou činnost                        30480,50
Úhrada rozhodčím                                         650,00
Poštovní poplatky                                        5164,00 
Odvod členských příspěvků ČMKU           1500,00
Kopírování                                                     

195,00
Nájemné prostor                                        11500,00
Veterinární dozor                                        1000,00
Ostatní služby                                              3815,00
Bankovní poplatky                                      2362,96
CELKEM  VÝDAJE NEDAŇOVÉ 91260,74



Dodatečně se dostavil člen a jeden člen odešel, přítomno 26

Dotaz paní J. Podzemské na termín a místo konání speciální výstavy a delegaci 
rozhodčího.
- SV by se měla konat 8. 7. 2006 v Soběslavi, delegován pan ing. L. Jančík. 

Návrh výboru klubu, že pokud se pořadatel memoriálu ozve do 15. 4. 2006 bude se 
výstava konat 8. 7. 2006 beze změn, pokud ne tak se termín výstavy posune na 
listopad 2006 a výstava se bude konat při MVP v Praze.

V době hlasování přítomno 26 členů - schváleno jednohlasně.

Případná změna rozhodčího při změně terminu výstavy.
Návrh rozhodčích:
pí. Junkiewicz 1PRO, 4 PROTI
p. Polgar 18 PRO
p. Jančík 1PRO, 5 PROTI
p. Hořák 1 PRO, 2 PROTI
J. Podzemská 14 PRO

V případě změny termínu bude osloven pan Polgar a náhradník paní Podzemská. 
V době hlasování přítomno 26 členů

Klubová výstava v říjnu 2006, osloven pan H. Heim, D.

Zpráva KRK
Zpráva přednesena paní I. Fremrovou za omluvenou předsedkyni KRK paní J. 
Bartoškovou, zpráva se týkala kontroly udělování titulu KŠ a KJŠ.

Dotaz pana Bejčka na výsledky voleb z dubna 2005. Má ve svém držení volební lístky, 
které  odmítá vydat výboru klubu, přestože je upozorněn, že jsou majetkem klubu. 
Členka KRK I. Fremrová odpověděla, že vše bylo zkontrolováno dle zápisu o 
výsledku voleb.

Zpráva KK
Zpráva byla přednesena předsedkyní KK.

Hlasováno o změně programu, aby bod 6. přestávka byl přesunut před bod 4. diskuze 
k novým normativům a bod  4. a 5. byl sloučen.

V době hlasování přítomno 26 členů, 25 PRO, 1 PROTI -  schváleno

3. SCHVALOVÁNÍ NOVÝCH NORMATIV

A. Řád pro ochranu zvířat při chovu psů  SHIH-TZU klubu ČR o.s.

V době hlasování přítomno 26  členů -  schváleno jednohlasně

B. Zápisní řád SHIH-TZU klubu ČR o.s. a Směrnice pro oběh formulářů 
mezi chovatelem,  HPCH a PK ČMKU

V době hlasování přítomno 26 členů, 25 PRO, 1 se zdržel -  schváleno.



C. Bonitační řád Shih-tzu klubu ČR o.s.

V době hlasování přítomno 26 členů, 25 PRO, 1 se zdržel - schváleno

D. Směrnice pro bonitaci
Byla zrušena

V době hlasování přítomno 23  členů, 13 PRO, 9 PROTI, 1 se zdržel -  schváleno

E. Stanovy SHIH-TZU klubu ČR o.s.

V době hlasování přítomno 18  členů - schváleno jednohlasně

F. Kárný řád
Přesunut na výroční členskou schůzi v roce 2007

V době hlasování přítomno 18  členů - schváleno jednohlasně

4. PŘÍSPĚVKY A PLATBY NA ROK 2006 A 2007

Členský příspěvek, zápisné zůstává
Bodovací knížka 30,- Kč

V době hlasování přítomno 18  členů -  schváleno jednohlasně

5. TITUL KLUBOVÝ ŠAMPION

Návrh členů, aby pro získání titulu klubový šampion mohly být použity tituly (CAJC a 
BOB), které již byly použity pro získání titulu klubový junioršampion.

V době hlasování přítomno 18 členů,  5 PRO, 13 PROTI - neschváleno

6. USNESENÍ
Byl přečten návrh usnesení.

V době hlasování přítomno 18  členů - schváleno jednohlasně

   

  

Zapsala: Marta Junková 


