
Zápis z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR o.s.
ze dne 6. 4. 2008 v Praze – Uhříněves

Schůze se zúčastnilo 34 členů s právem hlasovat.. Přítomno 7 členů výboru
Schůze byla zahájena v 10,30 předsedou klubu panem Robertem Kubešem.

Předáno čestné vyznamenání paní K. Štroblové, Z. Krskové, I. Henyšové, L. Eschnerové.

ZMĚNA PROGRAMU
Zařazení bodu
2A – kontrola usnesení z členské schůze ze dne 26. 5. 2007

3A – dovolba do výboru a KRK + náhradníci

6A – návrh rozhodčích na výstavy
6B – návrh na zrušení kontrol vrhu
6C – doplnění zápisního řádu
6D – změna řádu na ochranu zvířat při chovu psů
6E – platnost KL a bonitačních karet

7A – diskuze (P Reg)

PROGRAM SCHŮZE

1 zahájení
2 schválení programu
2A kontrola usnesení z členské schůze ze dne 26. 5. 2007
3 zprávy jednotlivých referentů
3A dovolba do výboru a KRK + náhradníci
4 změna stanov
5 přestávka s obědem
6 návrh a odsouhlasení čl. příspěvků a poplatků
6A návrh rozhodčích na výstavy
6B návrh na zrušení kontrol vrhu
6C změna zápisního řádu
6D změna řádu na ochranu zvířat při chovu psů
6E platnost KL a bonitačních karet
7 návrh a schválení kárného řádu  
8 usnesení
9 schválení usnesení
10 závěr

SCHVÁLENÍ PROGRAMU SCHŮZE
V době hlasování přítomno 34 členů 34 PRO – schváleno

KONTROLA USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE ZE DNE 26. 5. 2007
1. stanovit kritéria pro čestné uznání a vyhotovit diplomy

splněno



2. zaslat paní Pelikánové a panu Mašatovi dopis týkající se finančních nesrovnalostí z dob 
jejich hospodaření v klubu a následně napsat žádost o vydání platebního rozkazu
dopisy zaslány, žádná reakce ze stran dlužníků, bude dán návrh na rozpuštění dluhu a 
ukončení této kauzy

3. otisknout Statut klubového šampiona a klubového junior šampiona v nejbližším čísle 
zpravodaje
splněno  

4. projednání a schválení kárného řádu na nejbližší členské schůzi
splněno

5. veškeré změny dát na vědomí členům klubu prostřednictvím zpravodaje 
splněno

ZPRÁVY REFERENTŮ

Zpráva předsedy klubu / přiložena k zápisu
Předseda informoval o odstoupení členů výboru paní D. Gottfrídové a sl. M. Smetanové a člena
KRK paní A. Maláčové.
Omluva za opožděný výtisk zpravodaje.
Informoval o vyloučení paní Jarmily Podzemské z Shih-tzu klubu za hrubé porušení stanov a 
řádů na ně navazujících a následném vyloučení z dalších dvou klubů zastřešujících plemeno 
Shih-tzu.

Zpráva jednatele / přiložena k zápisu
K 6. 4. 2008 70 členů.
Dle stanov III. písm. g) odst. 3 – členové jež nezaplatili členské příspěvky v termínu byli 
obesláni  s možností zaplatit do 15. 4. 2008 jinak budou vyškrtnuti ze seznamu.
Jednatel ve své zprávě informoval o nutnosti schválit změnu stanov:
- neposkytovat chovatelský servis vyloučeným členům.

Zpráva HPCH / přiložena k zápisu
Omluva HPCH za nevypracování zprávy s přislíbením dodání zprávy pro tisk a web.
Omluva za špatné měření na bonitaci.

Rekapitulace r. 2007 – 36 vrhů
Počet narozených štěňat 140 (74 psů, 66 fen)
Z toho 42 jedinců s pupeční kýlou

Od 3. 4. 2008 změna na Plemenné knize ČMKU 
S. Hurábová
hurabova@cmku.cz
Tel.: 234 602 277  

Zpráva bonitačního referenta

Rekapitulace r. 2007 – 3 bonitace, 35 jedinců
18. 03. 2007 – Praha Dolní Počernice 5 psů/ 6fen
22. 07. 2007 – Mladá Boleslav 3 psi/ 7fen
28. 10. 2007 – Praha Dolní Počernice 4 psi / 10fen

Rekapitulace 1.-31. 3. 2008 – 0 bonitací

Bonitace, která se měla konat v lednu 2008 byla pro nízkou účast (2) zvířat zrušena s náhradním 
termínem a souhlasem chovatele na KV Praha 27. 4. 2008.
Termíny bonitací jsou uveřejněny na web. stránkách klubu a vyjdou ve zpravodaji. Po domluvě 
s bonitačním referentem je možné bonitovat jedince mimo předepsaný termín bonitace na 
některé z NVP nebo MVP za předpokladu, že se této výstavy účastní 3 členové výboru – toto 
není nárokové.



Zpráva výstavního referenta / přiložena k zápisu
Výstavní referent informoval o odstoupení paní D. Gottfrídové z funkce a nastoupení 
náhradníka M. Junkové (schváleno VČS schůzí 26. 5. 2007 viz. Usnesení odst. 7.)

Počty zúčastněných jedinců na klubových výstavách
KV 18. 03. 2007 – rozhodčí R. Kubeš, CZ přihlášeno 67 jedinců ( 40 psů, 27 fen)
KV 28. 10. 2007 – rozhodčí K. Kuntner, D přihlášeno 64 jedinců ( 29 psů, 35 fen)

Počet udělených titulů KŠ a KJŠ
2007 (01.01.2007-26.05.2007) 2008 (01.01.2008-31.03.2008)
Schváleno KJŠ 6 jedinců (2+4) Schváleno KJŠ 3 jedinci (2+1)
Schváleno KŠ 17 jedinců (10+7) Schváleno KŠ 1 jedinec (0+1)

Výstavní referent informoval o novém bodovém hodnocení, které bylo schváleno výroční 
členskou schůzí v roce 2007 a o podmínkách pro získání KŠ a KJŠ, kde nelze použít ocenění, 
která byla již jednou použita pro získání šampionátu jiného klubu. Toto bylo schváleno v roce 
1999 na schůzce klubů zaštiťující plemeno Shih-tzu.

Dále informoval, že Klub Evropa se vzdal pořádání Speciální výstavy. Získali jsme povolení 
pořádat tuto výstavu v termínu 26. 7. 2008, kynologické centrum Rychety, rozhodčí paní Zdena 
Krsková.

Další klubová výstava s titulem Klubový vítěz se bude konat 26. 10 2008 v hotelu Svornost 
Praha Dolní Počernice a posuzování nám bylo přislíbeno paní Ingrid Ehold.

Zpráva tiskového referenta / přiložena k zápisu
Tiskový referent informoval o problémech s tiskárnou a návrhu na změnu tiskárny.
Dále informoval o důvodech pro rezignaci ze své funkce.

Zpráva pokladníka

CELKEM  VÝDAJE NEDAŇOVÉ 100.632,00
CELKEM PŘÍJMY DAŇOVÉ 1.586,79
CELKEM PŘÍJMY NEDAŇOVÉ                    104.535,00

Nedaňový zisk 3903,00
Daňový zisk 1586,79
Celkem výsledek hospodaření – zisk 5489,79

Zůstatek k 31.12.2007
pokladna                                                         1348,00
běžný účet – Kč                                           71363,05
běžný účet – EUR                                       287,44

Zůstatek k 5. 4. 2008
Pokladna 22616,00
běžný účet – Kč                                          83298,00

Návrh pokladníka klubu na rozpuštění dluhu paní Pelikánové a pana Mašaty jako nevratné 
částky.
V době hlasování přítomno 34 členů 34 PRO – schváleno



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.
20. 9. 2007 Stížnost pana Štekra na pozdní vydání zpravodaje, ve kterém měl zaplacenou 

inzerci.
KRK rozhodla o bezplatném uveřejnění inzerátu ve výstavním katalogu se 
souhlasem stěžovatele.

5. 11. 2007 Stížnost paní J. Rodové, J. Bartoškové, I. Fremrové ve věci týkající se 
zlegalizování původu štěňat chovatelské stanice Bohemia Acro pomocí  P reg.
KRK shledala tuto stížnost  bezpředmětnou, vzhledem ke skutečnosti, že kausa 
„Bohemia Acro“ nebyla oficiálně ukončena ze strany ČMKU.

Zpráva KK
Rekapitulace podaných stížnosti 2007
30. 9. 2007 Stížnost p.Oberreitera a pí.Beránkové na chovatelskou stanici Bohemia Acro kvůli 

průkazům původu.
Výbor Shih-tzu klubu zaslal na ČMKU žádost o řešení celé záležitosti chovatelské 
stanice Bohemia Acro a předal kárné a kontrolní komisi k řešení.
5.11.2007 byla zaslána odpověď stěžovatelům, pí. Podzemská vyloučena z klubu 
a oznámení o vyloučení zasláno na všechny orgány ČMKU a další kluby 
zastřešující plemeno Shih-Tzu.

20. 2. 2008 Stížnost pí.Rodové na pí.Hynlovou kvůli uvedením nepravdivého data narození ve 
výstavním katalogu. 
30.3.2008 řešil výbor klubu tuto stížnost a pí.Rodová bude vyrozuměna písemně, 
pí.Hynlové bude zasláno upozornění na porušení výstavního řádu a rozhodnutí 
KK a výboru .

3. 3. 2008 Stížnost člena výboru na porušení směrnic a Řádu ochrany zvířat při chovu psů 
Shih-tzu klubu ČR pí.Rubášovou, tím, že vrh nebyl tetován, ale pouze čipován.
10.3.2008 zaslal výbor klubu povolení na ČMKU o vydání PP a paní Rubášová 
byla upozorněna na porušení Řádu na ochranu zvířat při chovu psu Shih-tzu klubu 
ČR a bylo jí zasláno rozhodnutí KK a výboru.

VOLBA VÝBORU A KK

Návrh na volební komisi
V době hlasování přítomno 34 členů
I. Henyšová 34 PRO – schváleno
M. Smetanová 34 PRO – schváleno
I. Stehnová 34 PRO – schváleno

Upřesnění volebního řádu
Neplatnost hlasovacího lístku do výboru klubu pokud zůstanou více než 3 kandidáti
Pro členství ve výboru musí kandidát získat minimálně 17 hlasů
Neplatnost hlasovacího lístku do KK pokud zůstanou více než 2 kandidáti
Pro členství v KK musí kandidát získat minimálně 17 hlasů
V době hlasování přítomno 34 členů 34 PRO – schváleno
Funkci náhradníka budou zastávat další dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, pokud nebudou 
mít nadpoloviční většinu hlasů bude o nich jednotlivě hlasováno, pokud získají v jednotlivé 
volbě nadpoloviční většinu budou zastávat funkci náhradníka do konce dalšího volebního 
období.
V době hlasování přítomno 34 členů 34 PRO – schváleno



Hlasovacích lístků Výbor klubu KRK
Vydáno 34 34
Odevzdáno 34 33
Platných 34 33
Neplatných 0 0

Volba VÝBOR KLUBU

Jméno kandidáta Počet hlasů Výsledek volby
Lanková Sylva 26 Zvolena
Maternová Olga 11 Nezvolena
Zátková Marcela 22 Náhradník 1.
Kubíčková Martina 16 Nezvolena
Bejček František 13 Nezvolen

Kubíčková se vzdala funkce náhradníka
František Bejček volba do funkce 2. náhradníka
V době hlasování přítomno 34 členů 27 PRO – schváleno

Volba KRK

Jméno kandidáta Počet hlasů Výsledek volby
Maternová Olga 12 Nezvolena
Oberreiter David 17 Nezvolen
Stehno Igor 23 Zvolen

ZMĚNA A ÚPRAVA STANOV

bod III písm i)
Vložení písmene i)

Chovatelský servis nebude poskytován členu vyloučenému z jakéhokoliv klubu zaštiťující 
plemeno Shih-tzu.
V době hlasování přítomno 34 členů 32 PRO – schváleno

bod IV písm e) odst. 2
Doplnění slova

Činnost výboru klubu zejména:
V době hlasování přítomno 34 členů 34 PRO – schváleno

bod IV písm e) 
Doplnění slova

Předseda může písemně pověřit jednáním za výbor Klubu další členy výboru. Ostatní členové 
výboru jednají pouze v rozsahu pověření daného výborem Klubu.
V době hlasování přítomno 34 členů 34 PRO – schváleno



bod IV písm e) odst. 2
Doplnění věty

Výboru přísluší rozhodovat o věcech týkajících se Klubu, pokud toto nespadá do působnosti 
členské schůze.
V době hlasování přítomno 34 členů 29 PRO – schváleno

bod IV písm d) odst. 3
Úprava věty

3. tato svá rozhodnutí odsouhlasit:

Pravidla pro schopnost usnášení a způsob hlasování  na výroční členské schůzi se řídí ust.čl.IV,   
písm.c) těchto stanov. 

Volby výboru Klubu, KRK, KK se však provádějí tajným hlasováním dle navržené kandidátky,   
případně doplněné o kandidáty z pléna, každý člen má právo žádat o své uvedení na kandidátce, 
nejprve se volí do výboru Klubu a následně do KRK a KK. Ke zvolení je zapotřebí odsouhlasení 
nadpoloviční většinou přítomných členů Klubu.
Náhradníkem se stává kandidát s nejvyšším počtem hlasů, v případě že nezískal počet hlasů nutných 
pro zvolení do výboru Klubu je o jeho volbě znovu hlasováno, ke zvolení dochází při získání 
nadpoloviční většiny přítomných hlasů. 
V době hlasování přítomno 34 členů 34 PRO – schváleno

bod III písm. e) odst. 4
Úprava věty

Obdržet zdarma Klubový zpravodaj nejméně 2x ročně
V době hlasování přítomno 34 členů 30 PRO – schváleno

PŘESTÁVKA

NÁVRH A ODSOUHLASENÍ ČL. PŘÍSPĚVKŮ A POPLATKŮ
Výše členských příspěvků zůstává beze změn
V době hlasování přítomno 32 členů 32 PRO – schváleno

NÁVRH ROZHODČÍCH NA VÝSTAVY
V době hlasování přítomno 32 členů

Delegováni budou rozhodčí s minimálním počtem 16 hlasů
V době hlasování přítomno 32 členů 32 PRO – schváleno

MVP+NVP 2009

S. Jemelková 19 hlasů schválena
A. Polgar 22 hlasů schválen
L. Jančík 16 hlasů schválen
O. Vondrouš 15 hlasů neschválen
P. Řehánek 24 hlasů schválen
L. Ubrová 21 hlasů schválena
Z. Jílková 23 hlasů schválena
Z. Brotánková 10 hlasů neschválena
R. Kubeš 25 hlasů schválen
Z. Krsková 27 hlasů schválena
O. Dolejšová 13 hlasů neschválena



E. Hájková 07 hlasů neschválena
K. Hořák 21 hlasů schválen
D. Stanko 04 hlasy neschválen
A. Košťálová 18 hlasů schválena
V. Dostál 12 hlasů neschválen

KV DUBEN 2009
p. Radlicky 19 hlasů schválen
p. Kuratko 02 hlasy neschválena
p. Ahrenz 14 hlasů neschválena

KV  ŘÍJEN 2009
p. Hadžič 21 hlasů schválen
p. Kozber 18 hlasů schválen
p. Blaha 14 hlasů neschválena

NÁVRH NA ZRUŠENÍ KONTROL VRHU

Kontrolu vrhu provede chovatel, případně veterinární lékař nebo HPCH a výsledek zapíše do 
protokolu o kontrole vrhu, který je součástí dokumentace potřebné pro vydání PP
V době hlasování přítomno 32 členů 20 PRO – schváleno

ZMĚNA ZÁPISNÍHO ŘÁDU

odst. V bod 2
Změna věty

Platnost KL na dobu 3 let s účinností od 7. 4. 2008
V době hlasování přítomno 30 členů 17 PRO – schváleno
Poznámka (KL vystavené do 6. 4. 2008 – neomezená platnost)
V době hlasování přítomno 30 členů 28 PRO – schváleno

odst. VI bod 2
Doplnění bodu 

Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním psem, který je uvedený v krycím listě.
V době hlasování přítomno 30 členů 26 PRO – schváleno

odst. VI bod 14
Vypuštění bodu
V době hlasování přítomno 30 členů 28 PRO – schváleno

ZMĚNA ŘÁDU NA OCHRANU ZVÍŘAT PŘI CHOVU PSŮ

Článek 5 bod 6
Změna bodu

Označování psů provádí pouze veterinární lékař nebo osoba odborně způsobilá podle § 59 
veterinárního zákona. Psi jsou označováni tetováním nebo čipováním. Obojí označení je možné. 
Tetování se provádí do pravého ucha kleště č. 5, umístění čipu je jednotné, na krku z levé strany.
V době hlasování přítomno 30 členů 29 PRO – schváleno



UCHOVÁVÁNÍ KRYCÍCH LISTŮ A BONITAČNÍCH KARET

Uchovávání žádostí o vystavení KL do konce kalendářního roku
V době hlasování přítomno 30 členů 17 PRO – schváleno

Uchovávání  přihlášek na bonitaci s přiloženou dokumentací do konce kalendářního roku 
V době hlasování přítomno 30 členů 25 PRO – schváleno

NÁVRH A SCHVÁLENÍ KÁRNÉHO ŘÁDU  

Zrušení kárného řádu
V době hlasování přítomno 30 členů 28 PRO – schváleno

Následná úprava stanov
V době hlasování přítomno 30 členů 30 PRO – schváleno

bod III písm. c)
Změna věty

c) Pozastavení členství v Klubu 

Výbor Klubu je oprávněn členství ze závažných důvodů pozastavit s odvoláním k členské schůzi a to 
do jednoho roku od doručení rozhodnutí o pozastavení členství v Klubu.
V době hlasování přítomno 30 členů 30 PRO – schváleno

bod III písm g)  odst. 4
Doplnění odst.

Vyloučení člena  Klubu je v kompetenci KK.

Předseda KK zašle obviněnému písemné vyrozumění o tom, že bylo zahájeno kárné řízení a 
uvede čeho se obvinění týká.  Kárně stíhaný musí být ke kárnému jednání pozván minimálně 
osm dnů předem doporučeným dopisem do vlastních rukou, aby se mohl k obvinění osobně 
vyjádřit. Odmítnutí převzetí předvolání se považuje za předvolání doručené.
V předvolání musí být uvedeny následky bezdůvodného nedostavení se k jednání.  Nedostaví-li 
se kárně stíhaný ke kárnému jednání bez dostatečné omluvy, může KK rozhodnout v jeho 
nepřítomnosti a bez jeho slyšení.
Proti tomuto kárnému rozhodnutí se lze odvolat podáním odvolání a to ke členské schůzi a to do 
jednoho roku ode dne doručení kárného rozhodnutí.
V době hlasování přítomno 30 členů 30 PRO – schváleno

DISKUZE

Byl vznesen dotaz co znamená  P Reg. Přítomným členům bylo vysvětleno na základě jakých 
podmínek a dle jakého řádu mohou být zařazeni jedinci do P Reg (viz níže).
V žádném případě není zařazení jedinců do P Reg legalizací odchovů vyloučené členky paní 
Jarmily Podzemské. 

čl  XI. Zápis do registru – Zápisní řád ČMKU
Registr je součástí řádné plemenné knihy ČMKU. PP, vystavené pro všechny jedince zapsané do 
registru musí být výrazně odlišené od PP jedinců řádně zapsaných (FCI). Jsou vždy bez zkratky 



ČMKU, bez znaku FCI a s vyznačením druhu registru. Při plemenné knize ČMKU existují 3 
druhy registru: 

1. pomocný

2. zvláštní

3. národní

1. Pomocný registr (P Reg)
Do pomocného registru se zapisují:
a) Jedinci importovaní z  nečlenských zemí nebo nečlenských organizací FCI, pokud tato země 

není zemí jejich původu (např. pudl z Vietnamu apod.).
b) Jedinci bez PP. 
Pomocný registr vede výhradně pracoviště plemenné knihy ČMKU č.1, a to pro všechna  
plemena. Průkaz P Reg je vystaven pouze na základě písemné žádosti příslušného chovatelského 
klubu.
- K ní je nutno doložit dva originály výstavních posudků od dvou mezinárodních rozhodčích 
s oceněním nejméně „velmi dobrá“. Kopii této žádosti poskytne klub majiteli dotyčného psa pro 
účely přihlašování na výstavu k získání uvedených posudků.
- Veškeré výjimky podléhají schválení Komise pro chov a zdraví ČMKU a Rady plemenných 
knih ČMKU.
Pro jedince v pomocném registru je pověřeným pracovníkem plemenné knihy vystavena 
registrační karta (průkaz P Reg), kde smí být uvedeno pouze jméno, plemeno, datum narození, 
eventuelně barva a typ srsti. Jména předků se neuvádějí, i když jsou známa, stejně jako chovatel. 
Je možno vystavit též přílohu pro výstavy.
Zápis se provádí ve zvláštní řadě čísel, jediné pro celou ČR a pro všechna plemena v pomocném 
registru  tímto způsobem:

P Reg/zkratka plemene/pořadové číslo/rok zápisu/rok narození, je-li znám 
Jedinci zapsaní v pomocném registru smí být v chovu spojováni výhradně s partnery zapsanými 
v řádném rejstříku (FCI) plemenné knihy ČMKU, pokud nejde o národní plemeno (N Reg).

USNESENÍ
Byl přečten návrh usnesení.

SCHVÁLENÍ USNESENÍ
V době hlasování přítomno 28 členů 27 PRO – schváleno

UKONČENÍ SCHŮZE  V 16,40

Zapsala: Marta Junková


