
Zápis z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR  

ze dne 16. 5. 2009 v Praze 9 – hotel Svornost 
 

Schůze se zúčastnilo 11 členů s právem hlasovat. Přítomno 6 členů výboru. 

Schůze byla zahájena v 10,30 předsedou klubu panem Robertem Kubešem. 

 

 

1. Zahájení 

2. Doplnění programu a schválení 
 

Doplnění programu schůze 

 

2a  kontrola usnesení ze schůze  6. 4. 2008 

3a  změna a úprava stanov 

3b změna řádů (normativů) 

3c doplnění KK 

3d klubový vítěz 

3e tituly na klubových výstavách 

3f stížnost na člena klubu I. Fremrovou 

3g Klubový šampion 

4a Diskuze 

 

Schválení programu schůze 

 

1. zahájení 

2. doplnění a schválení programu 

2a  kontrola usnesení ze schůze 6. 4. 2008 

3. zprávy jednotlivých referentů 

• zpráva předsedy 

• zpráva jednatele 

• zpráva HPCH 

• zpráva bonitačního referenta 

• zpráva výstavního referenta 

• zpráva tiskového referenta 

• zpráva pokladníka 

• zpráva KRK 

• zpráva KK 

3a  změna a úprava stanov 

3b změna řádů (normativů) 

3c doplnění KK 

3d klubový vítěz 

3e tituly na klubových výstavách 

3f stížnost na člena klubu I. Fremrovou 

3g Klubový šampion 

4. návrh a odsouhlasení čl. příspěvků a poplatků 

4a Diskuze 

5. usnesení 

6. schválení usnesení 

7. závěr 

 

V době hlasování přítomno 11 členů  11 PRO – schváleno 

 

 

 

 

 



2a kontrola usnesení ze schůze 6. 4. 2008 
bylo uloženo dát změny na vědomí členům prostřednictvím webových stránek a zpravodaje a změnu 

stanov dát na MV ČR - splněno 

 

 

3 zprávy  

 

Zpráva předsedy/ přiložena k zápisu 

 

Předseda informoval o X. valné hromadě ČMKU, která se konala 18. 4. 2009. 

Předmětem jednání VH ČMKU byla žádost na povolení vstupu háravých fen na výstavu – zamítnuto, 

povolení účasti na výstavě vykastrovaným jedincům ve třídě veteránů a čestné – zamítnuto. 

VH ČMKU se zabývala otázkou poskytování servisu nečlenům klubu, dále povinností pořadatele 

výstavy zajistit čitelné posudky.  

Byl také dán návrh, aby ČMKU přijalo závazná opatření na možnost odejmutí nebo pozastavení 

používání Mezinárodně chráněného názvu CH. 

KCHMPP žádal o projednání případu bývalé členky našeho klubu paní Jarmily Podzemské, která 

odchovala větší množství štěňat bez PP. 

O výsledcích jednání z VH budete dále informování prostřednictvím zpravodaje a webových stránek. 

 

Upozornil na změnu Řádu na ochranu zvířat při chovu ČMKU, Zápisního řádu ČMKU a vyhlášky 

5/2009 - úplná znění vyjdou ve zpravodaji č. 55 a na webových stránkách klubu v sekci normativy  

 

 

Zpráva jednatele / přiložena k zápisu 

 

K 16. 5. 209  - 66 členů 

Jednatel informoval o odstoupení člena KK a nutnosti doplnění. Odstupující - pan Igor Stehno 

 

Jednatel informoval o slevové poukázce pro každého nového člena klubu ve výši 200,-. Tuto poukázku 

je možné uplatnit na klubovou výstavu nejdéle do 1 roku od jejího vystavení. Poukázky je možno si 

vyžádat u předsedy klubu nebo HPCH při každém zápisu štěňat.   

 

 
 

 

 

 

 



Zpráva HPCH 

HPCH se nezúčastnil schůze, omluven 

 

Rekapitulace 2008 

vystaveno 40 KL 

narozených 40 psů/ 39 fen  

nezabřezlo 5 fen 

 

Rekapitulace 2009 (1. 1. 2009-31. 4. 2009) 

vystaveno 23 KL 

narozených 12 psů/ 11 fen  

 

 

Zpráva bonitačního referenta/ přiložena k zápisu 

 

Zvířata jsou v poslední době na bonitaci nepřipravená, nemytá, nevyčesaná.  Dle bonitačního řádu by 

bonitovaní jedinci měli být připraveni jako na výstavu. Jedinec, který nebude řádně připraven, bude 

z bonitace vyloučen. Srst u bonitujících zvířat by měla mít délku minimálně 10 cm, pokud tato nebude, 

je třeba veterinární zpráva o důvodu ostříhání. 

Na bonitacích se často objevují vady: zatočené ocasy, položené ocasy, nedostatečná vybarvení hlavy, 

viditelná bělma atd., proto se náš klub snaží dohodnout s ostatními kluby zastřešující plemeno Shih-tzu 

na vadách, které se nebudou pouštět do chovu. 

 

Na příštích bonitacích obdržíte od bonitačního referenta (případně člena bonitační komise) pořadové 

číslo, aby nedocházelo ke zbytečným rozbrojům jako na minulé bonitaci v hotelu Svornost.  

 

Rekapitulace 2008 - 5 bonitací 

 

13. 04. 2008 – NVP Ostrava 1 pes/ 2 feny  

27. 04. 2008 - KV Praha 9 psů/5 fen 

26. 07. 2008 - SV Rychety 4 psi/4 feny 

26. 10. 2008 - KV Praha 5 psů/3 feny 

 

Rekapitulace 2009 (1. 1. 2009-31. 4. 2009) – 2 bonitace 

 

07. 02. 2009 - Brno   1 pes/ 5 fen (1 neuchovněna) 

12. 04. 2009 - KV Praha  7 psů / 4 feny  

 

 

Zpráva pokladníka/ přiložena k zápisu 

 

CELKEM VÝDAJE NEDAŇOVÉ 148.776,10 

CELKEM PŘÍJMY DAŇOVÉ 677,82 

Celkem příjmy NEDAŇOVÉ                     122.832,45 

 

Nedaňová ztráta 25.943,65 

Daňový zisk 677,82 

Celkem výsledek hospodaření – ztráta 25.265,83 

 

Zůstatek k 31. 12. 2008 

pokladna                                                          8.239,00 

běžný účet – Kč                                            58.280,72 

běžný účet – EUR                                        287,44 

 

Dluh paní Pelikánové a pana Mašaty jako nevratná částka byl rozpuštěn usnesením členské schůze ze 

dne 6. 4. 2008. 



Zpráva výstavního referenta / přiložena k zápisu 

 

Počty zúčastněných jedinců na klubových výstavách 

 

KV 27. 04. 2008 – Karel Hořák, CZ 

Přihlášeno 58 jedinců  30 psů, 28 fen 

SV 26. 07. 2008 – Zdena Krsková, CZ 

Přihlášeno 50 jedinců  26 psů, 24 fen 

KV 26. 10. 2008 – Tanya Ahlman-Stockmari, Fin 

Přihlášeno 58 jedinců  25 psů, 33 fen 

KV 12. 4. 2009 - Robert Kubeš, CZ 

Přihlášeno 60 jedinců  30 psů, 30 fen 

 

Počet udělených titulů KŠ a KJŠ 

 

2008 (01. 01. 2008 - 31. 12. 2008) 

Schváleno KJŠ 7 jedinců 4+3 

Schváleno KŠ  9 jedinců 5+4 

2009 (01. 01. 2009 – 12. 4.2009) 

Schváleno KJŠ 2 jedinci 1+1 

Schváleno KŠ  0 jedinců 0+0 

 

Termíny výstav pro rok 2010  

 

KV 2010 28. 03. 2010 

  12. 09. 2010 

SV 2010 05. 12. 2010 

 

Rozhodčí M. Redlicky z Polska (navržený členskou základnou) nám potvrdil delegaci na KV, která se 

bude konat 12. 9. 2010. 

 

Výstavní referent upozornil na několikátou změnu výstavního řádu – úplné znění vyjde ve 

zpravodaji č. 56 a na webových stránkách klubu v sekci normativy 

 

ASTC (American Shih Tzu Club) nám dal povolení k použití ilustrovaného standardu. 

 

 

VAKCINACE VZTEKLINY A VÝSTAVY 

I nadále platí zákon č. 166/1999 Sb, o veterinární péči - §4 odst 1 písm. f) 

chovatel je povinen zajistit, aby byli psi ve stáří 3-6 měsíců platně očkováni 
7d

 proti vzteklině a poté 

během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni.  

 

odkaz 
7d

 se odvolává na rozhodnutí Komise č. 2005/91/ES, kterým se stanoví doba, po níž je očkování 

proti vzteklině považováno za platné. – tj. že i pro účely výstavy pořádané na území ČR se stává 

očkování proti vzteklině platným až 21 dnů po provedené vakcinaci 

 

 

Zpráva tiskového referenta / přiložena k zápisu 

 

Tiskový referent informoval o zakoupení laserové tiskárny.  

 

Rekapitulace 2008 - 2 zpravodaje 

Rekapitulace 2009 - 1 zpravodaj 

 

Od 2. pol. roku 2009 je možnost i barevné inzerce do zpravodaje, dále je možnost prezentace 

chovných jedinců a veteránů na webových stránkách.  



Zpráva KRK 

 

Předsedkyně KRK informuje o provedených kontrolách v účetnictví, které bylo shledáno v pořádku a 

dále o kontrole udělených titulů KŠ a KJŠ také v pořádku. 

 

 

3a Změna a úprava stanov 

 

úprava odst. III, písm. g, bodu 4 A 

4. - vyloučením člena z klubu 

A. po napomenutí s výstrahou, vyloučení pro opakující se:  

 porušování klubových stanov a dalších předpisů 

 chování na klubových akcích či výstavách v rozporu s občanskou nebo 

kynologickou etikou  

 svým jednáním poškozuje jiného člena Shih-tzu klubu nebo jiného člena 

ČMKU nebo svým chováním poškozuje důvěru veřejnosti  Shih-tzu klubu ČR 

 jedná vědomě proti zájmům Shih-tzu klubu ČR  

 

 

V době hlasování přítomno 11 členů  11 PRO – schváleno 

 

úprava a přesunutí textu odst. IV písm. e)  k odst. IV písm. d)  

 

Rezignuje-li předčasně člen výboru, KRK a KK na svoji funkci nebo je-li odvolán ze své funkce, 

případně zanikne-li jeho členství v Klubu, nastupují na jeho funkci náhradníci.  V případě, že 

náhradníci pro příští funkční volební období nebyli zvoleni, již nejsou, provede nejbližší členská 

schůze doplňující volbu. Výbor je povinen neprodleně svolat členskou schůzi za účelem provedení 

doplňovacích voleb do výboru Klubu. 

 

V době hlasování přítomno 11  členů  11  PRO – schváleno 

 

úprava a přesunutí odst. IV písm. e) k odst. IV písm.  d) 

 

Členové výboru, KRK a KK jsou voleni na období 4 let, přičemž možnost znovuzvolení není omezena. 

 

V době hlasování přítomno 10  členů  10  PRO – schváleno 

 

3b Změna řádů (normativů) 
 

Vzhledem k neustálým změnám řádů ČMKU a ke skutečnosti, že náš řád nemusí podléhat schválení 

ÚKOZ bylo výborem navrženo zrušení Zápisního řádu Shih-tzu klubu a Řádu na ochranu zvířat při 

chovu psů Shih-tzu klubu ČR, s tím, že budou vypracovány doplňující směrnice, v kterých budou 

zaznamenány klubové úpravy zrušených řádů. S tím souvisí i úprava stanov odst. II, písm. c) bod 2, 3, 

4 odst. III, písm g, bod 4B, odst. IV, písm. g). Dále změna Bonitačního řádu čl. II, odst. 1 a 4 

 

V době hlasování přítomno 10  členů  10  PRO – schváleno 

 

3c doplnění KRK 

 

1. náhradník paní M. Zátková nepřítomna členské schůze, po telefonické dohodě odstupuje od funkce 

náhradníka, 2. náhradník F. Bejček funkci v KRK  přijímá 

 

V době hlasování přítomno 11  členů  11  PRO – schváleno 

 

 

 



3d klubový vítěz  

 

návrh  - titul klubový vítěz i pro nečleny 

 

V době hlasování přítomno 11  členů  8  PRO – schváleno 

 

  

3e tituly na klubových výstavách 

 

titul BOS – vítěz opačného pohlaví k BOB 

titul Optimus junior – nejlepší mladý jedinec plemene, do soutěže nastoupí pes i fena s titulem CAJC 

titul nejlepší veterán – získává fena i pes V1 ze třídy veteránů 

titul Best veteran – soutěží nejlepší veterán pes i fena 

 

V době hlasování přítomno 11  členů  11  PRO – schváleno 

 

Tituly Super puppy, Primus minor, Optimus junior, Best veteran a BOS se budou zadávat na 

všech výstavách pořádaných naším klubem. 

 

V době hlasování přítomno 11  členů  11  PRO – schváleno 

 

3f stížnost na chování paní I. Fremrové 

 

Přečtena stížnost paní S. Lankové na chování paní I. Fremrové. Členská schůze zaujala stanovisko ke 

stížnosti s tím, že předá stížnost KK a žádá napomenutí chovatelky. 

 

V době hlasování přítomno 11  členů  11  PRO – schváleno 

 

 

3g Klubový šampion 

 

Nové podmínky pro udělení titulu KŠ. 

 

Platnost statutu od 1. 1. 2010.  

Při splnění podmínek pro udělení titulu Klubový šampion do konce roku 2009 se uplatňují body 

dle starého bodového hodnocení.  

 

V době hlasování přítomno 8  členů   8 PRO – schváleno 

  

 

4. návrh a odsouhlasení čl. příspěvků a poplatků 

členské příspěvky v nezměněné výši + slevové poukázky pro nové členy v hodnotě 200,- na klubovou 

výstavu 

 

V době hlasování přítomno 8  členů   8 PRO – schváleno 

 

 

Inzerce do zpravodaje 

inzerce barevná  500,- ½ 250,- 

inzerce černobílá 400,- ½ 200,- 

 

V době hlasování přítomno 8  členů   8 PRO – schváleno 

 

 



4a Diskuze 

 

Návrh na setkání chovatelů Shih-tzu v roce 2010.  

 

5 Usnesení 

 

6. Schválení usnesení 

 

V době hlasování přítomno 8  členů   8 PRO – schváleno 

 

7. Závěr 

 

14, 30 ukončení schůze 

 

 

 

 

Zapsala: Marta Junková 


