
Usnesení z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR o.s. 

ze dne 6. 4. 2008 v Praze – Uhříněves 
 

 

 

Členská schůze vzala na vědomí 

 

1. zahájení schůze, doplnění a schválení nového programu 

 

2. předání čestného uznání 

 

3. kontrolu minulého usnesení 

 

4. zprávy jednotlivých referentů 

 

5. volbu volební komise – I. Henyšová, M. Smetanová, I. Stehnová 

 

6. volby do výboru Klubu a KK 

 

výbor klubu Lanková Sylva 

 

náhradník  Zátková Marcela 

  Bejček František 

 

KK  Stehno Igor 

 

 

 

7. ZMĚNU STANOV 

 

bod III písm i) 

Vložení písmene i) 

 

Chovatelský servis nebude poskytován členu vyloučenému z jakéhokoliv klubu zaštiťující 

plemeno Shih-tzu. 

 

bod IV písm e) odst. 2 

Doplnění slova 

 

Činnost výboru klubu zejména: 

 

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.  

 

bod IV písm e) odst. 2 

Doplnění věty 

 

Výboru přísluší rozhodovat o věcech týkajících se Klubu, pokud toto nespadá do působnosti 

členské schůze. 

 



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.  

 

bod III písm. e) odst. 4 

Úprava věty 

 

Obdržet zdarma Klubový zpravodaj nejméně 2x ročně 

 

 

8. Členské příspěvky zůstávají v nezměněné výši 

 

9. Návrh rozhodčích na MVP, NVP a KV 

 

10. Kontrolu vrhu bude moci provádět chovatel, případně veterinární lékař, HPCH a výsledek 

zapíše do protokolu o kontrole vrhu, který je součástí dokumentace potřebné k vydání PP 

 

11. Úpravu směrnic pro oběh formulářů mezi chovatelem, HPCH a plemennou knihou ČMKU 

 

 

12. ZMĚNU ZÁPISNÍHO ŘÁDU  

 

odst. V bod 2 

Změna věty 

 

Platnost KL na dobu 3 let s účinností od 7. 4. 2008 

Poznámka (KL vystavené do 6. 4. 2008 – neomezená platnost) 

 

odst. VI bod 2 

Doplnění bodu  

 

Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním psem, který je uvedený v krycím listě. 

 

odst. VI bod 14 

Vypuštění bodu 

 

13. ZMĚNU 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. 

 

 



14. Uchovávání žádostí o vystavení KL do konce kalendářního roku, uchovávání  přihlášek na  

bonitaci s přiloženou dokumentací do konce kalendářního roku.  

 

15.  Zrušení kárného řádu s následnou úpravou STANOV 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

Volební schůze ukládá 

 

1. veškeré změny dát na vědomí členům klubu prostřednictvím web. Stránek a zpravodaje 

2. změnu Stanov dát na MV ČR 

 

 

 

 

V době hlasování o programu schůze přítomno  34členů 

V době hlasování do výboru a KK přítomno  34 členů 

V době hlasování o změně stanov přítomno  34 členů 

V době hlasování o usnesení přítomno   28 členů  27 PRO/1 PROTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Marta Junková 

 


