
Zápis z členské schůze  SHIH-TZU KLUBU 

ČR z.s., ze dne 14. 5. 2017 

 
Schůze se zúčastnilo 12 členů s právem hlasovat. 

Schůze byla zahájena v 11.15 hod předsedou spolku panem Robertem Kubešem.  

Přítomno 6 členů výboru, 1 KK, 1 KRK. 

 

 

1. Zahájení 

 

2. Doplnění programu a schválení 

 

Doplnění a změna programu schůze 

doplnění bodu 4a projednání kárného řízení  

doplnění bodu 4b registrace spolku u Genomie 

 

Schválení programu schůze 

 

1.  zahájení 

2.  doplnění a schválení programu 
3.  kontrola usnesení z členské schůze ze dne 07. 05. 2016 

4.  zprávy jednotlivých referentů 

 

 zpráva předsedy 

  zpráva jednatele 

 zpráva bonitačního referenta 

 zpráva výstavního referenta 

 zpráva HPCH 

 zpráva pokladníka 

 zpráva tiskového referenta 

 zpráva KRK 

 zpráva KK 

 

   

4a. projednání kárného řízení 

4b. registrace spolku u Genomi 

5.  diskuze   
6.  usnesení 

7.  schválení usnesení  

8.  závěr  

 

V době hlasování přítomno 12 členů / 12PRO - schváleno   

 

3. kontrola usnesení ze schůze 07. 05. 2016 

Bylo přečteno usnesení z minulé schůze – uložení splněno 

 

 

 



4. zprávy  

 

Zpráva předsedy/ přiložena k zápisu  

 

Předseda informoval o velmi smutné události.  Začátkem tohoto roku nás navždy opustili naše 

dlouholeté členky paní Daniela Gottfrídová a Zdena Krsková. Poděkoval jim za dlouholetou 

činnost pro náš spolek. 

Další zpráva se týkala valné hromady ČMKU, která se konala v březnu tohoto roku, zápis viz. 

http://www.cmku.cz/data/dokumenty/1469-usneseni-ze-xiv.-vh-konane-25.3.3017.pdf. 

 

 

zpráva jednatele/ přiložena k zápisu 

 

Poděkování paní Olině Maternové, která se ujala pejsků po zemřelé Zdeně Krskové. Další 

poděkování Sylvě Lankové s pomocí získat tyto pejsky z útulku v co nejkratší době, vzhledem 

k tomu, že jedna fena byla březí.  

Informace o doplnění Směrnice ČMKU pro vystavování exportních PP o bod 8 – vydání 

exportních PP nepodléhá schválení chovatelského klubu 

Informace o konání Světové výstavy psů v Lipsku ve dnech 08.-12.11.2017, posuzování Shih-

tzu v pátek 10.11.2017. 

 

 

zpráva HPCH/ přiložena k zápisu 

 

Počet vystavených KL 2016   30 

Počet vystavených KL do 14. 5. 2017 10 

 

Počet vrhů v roce 2016 9 

Počet vrhů do 14. 5. 2017 3 

 

Narozeno štěňat 2016  

psů 26 

fen 17 

  

Narozeno štěňat do 14. 5. 2017  

psů 3 

fen 8 

 

Úhynů v roce 2016  10 

Úhynů do 14. 5. 2017   01 

 

Nezabřeznuto 2016   7 

Nezabřeznuto  do 14. 5. 2017 0 

 

 

zpráva bonitačního referenta/ přiložena k zápisu 

 

rekapitulace 2016 

3 bonitace   

20.03.2016 KV Praha  0 psů / 4 feny 

11.09.2016 KV Praha   1 pes/ 4 feny 

11.12.2016 SV Praha  1 psů/ 4 feny 

 

rekapitulace do 14. 5. 2017 

1 bonitace 

19. 03. 2012 KV Praha  1 pes/ 0 fen 

http://www.cmku.cz/data/dokumenty/1469-usneseni-ze-xiv.-vh-konane-25.3.3017.pdf


termíny dalších bonitací: 

 

16.07.2017 MVP Mladá Boleslav 

22.10.2017 KV Praha 

 

 

zpráva tiskového referenta/ přiložena k zápisu 

 

Od loňské schůze byly vydány 2 zpravodaje – 08/2016, 02/2017. Uzávěrka dalšího 

zpravodaje je 15. 07. 2017 

Tiskový referent žádá o zasílání příspěvků, námětů, článků (autorizovaných) na e-mailovou 

adresu. 

 

 

zpráva výstavního referenta/ přiložena k zápisu 

 

Počty zúčastněných jedinců na klubových výstavách 

 

KV 20.03.2016 – Miroslav Václavík/ ČR  

Přihlášeno 55 jedinců 

Hlavním sponzorem firma TENESCO s.r.o. 

 

KV 11.09.2016 – Vitaliy Belskyy / UKR 

Přihlášeno  50 jedinců + 7 Lhasa Apso 

Hlavním sponzorem firma TENESCO s.r.o. 

 

SV 11.12.2016 – Iuza Beradze/CZ 

Přihlášeno  40 jedinců 

Hlavním sponzorem firma TENESCO s.r.o. 

 

KV 19.03.2017 – Tomáš Kučera/ČR 

Přihlášeno 37 jedinců  

  

 

Počet udělených titulů KŠ a KJŠ 

 

2016 
Schváleno KJŠ 6 jedinců 3+3 

Schváleno KŠ  3 jedinci 2+1 

 

2017 

Schváleno KJŠ 2 jedinci 2+0 

Schváleno KŠ  1 jedinec 0+1 

Schváleno KVŠ 2 jedinci 1+1 

 

 

zpráva pokladníka/ přiložena k zápisu 

 

Zůstatek hotovosti k 31.12.2016 

pokladna                                                          -4963,00 

běžný účet – Kč                                            78410,83 

 

Celkem výdaje nedaňové 116395,46 

Celkem příjmy nedaňové                     95163,00 

Celkem příjmy daňové 10,54 

  



 

 

 

 

 

Zpráva KRK/ přiložena k zápisu 

 

V uplynulém období nebyla provedena žádná kontrola.  

 

 

Zpráva KK/ přiložena k zápisu 

 

Předsedkyně informovala o probíhajícím kárném řízení s členem spolku, ve fázi „doba 

možného odvolání obou stran“ 

 

 

4a Projednání kárného řízení 

 

Projednání odvolání paní I. Fremrové k rozhodnutí o pozastavení členství.  

Ve 13,20 byla přerušena členská schůze z důvodu mimořádného zasedání výboru spolku ve 

věci odvolání p. Fremrové, ze dne 14.05.2017.  

Předsedkyně KK předala předsedovi spolku materiály kárného řízení. 

Zápis z hlasování mimořádné schůze výboru spolku 

Vzhledem ke skutečnosti, že k odvolání paní I. Fremrové došlo dne 14.05.2017, v den konání 

členské schůze, nemohlo být předsedkyní KK předloženo výboru spolku písemné vyjádření k 

odvolání, viz. Stanovy čl. IV písm. f) odst. 6 

Výbor spolku si odhlasoval, že v nejbližší době svolá schůzi výboru spolku, kde vypracuje 

stanovisko na základě písemného vyjádření předsedy KK a zároveň předseda spolku sdělí, zda 

o opravném prostředku bude rozhodovat řádné zasedání členské schůze nebo mimořádné 

zasedání členské schůze, viz Stanovy čl. IV písm. f) odst. 6. 

 

Stanovy čl. IV písm. f) odst. 6. 

Proti rozhodnutí KK mohou podat opravný prostředek – odvolání, kárně odpovědná osoba, 

její advokát a navrhovatel. Odvolání se podává do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k rukám 

předsedy KK a má odkladný účinek. Předseda KK se k odvolání písemně vyjádří, připojí 

rozhodnutí KK, protokol o ústním jednání včetně všech dokumentů, ze kterých KK vycházela a 

celý spis postoupí předsedovi výboru spolku. Výbor spolku věc projedná a předseda výboru 

připraví stanovisko výboru pro členskou schůzi. Předseda spolku rozhodne, zda bude o 

opravném prostředku rozhodovat řádné zasedání členské schůze nebo mimořádné zasedání.  

 

Dále se bude postupovat dle stanov čl. IV písm. f) odst. 7.  

O opravném prostředku rozhodne členská schůze spolku,  

a) odvolání zamítne a potvrdí rozhodnutí KK 

b) rozhodnutí KK bez dalšího zruší  

c) rozhodnutí KK změní, tj. nahradí jej zcela nebo zčásti svým rozhodnutím  

 

 

 

 

Nedaňový zisk -21232,46 

Daňový zisk 10,54 

Celkem výsledek hospodaření – zisk -21221,92 



a čl. IV písm. f) odst. 8.  

Rozhodnutí členské schůze o opravném prostředku je konečným rozhodnutím spolku podle 

zákona. Písemné vyhotovení a doručení tohoto rozhodnutí zajistí předseda výboru spolku ve 

lhůtě 15 dní od rozhodnutí členské schůze. Vyloučený člen může do 3 měsíců od doručení 

konečného rozhodnutí spolku o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti 

vyloučení, jinak toto právo zaniká. 
 

 

Ve 14,15 pokračování členské schůze  
 

 

4b Registrace spolku u Genomie 

 

návrh na zanesení spolku do databáze Genomie  

Genomia je soukromá akreditovaná genetická laboratoř sídlící v Plzni.  Genomia se zabývá 

genetickým testování osob, zvířat a patogenů. U osob testuje příbuzenské vztahy – paternitu a 

genealogii. Pro zvířata nabízíme přes 100 testů na dědičné choroby, stanovení pohlaví, 

určování rodičovství a testy na vzhled a barvy srsti. Laboratoř poskytuje své služby 

zákazníkům z celého světa. Spolupracuje s chovateli psů a koček z více než 38 zemí 

pocházejících z čtyř kontinentů. 

https://www.genomia.cz/cz/breed/shih-tzu/ 

V době hlasování přítomno  12 členů / 11PRO – schváleno 

 

 

5. Diskuze  

 

a) návrh na pořádání bonitací pouze na klubových a speciálních výstavách pořádaných naším 

spolkem 

 

V době hlasování přítomno  12 členů / 8PRO – schváleno 

 

b) návrh na tisk plemenné knihy členům spolku. Stanovená cena za jeden výtisk PK - 20,-Kč 

za kalendářní rok  

 

V době hlasování přítomno  12 členů / 11PRO – schváleno 

 

c) návrhu na zveřejnění krycích listů na web stránkách 

 

Staženo   

 

d) návrh na označování štěňat pouze čipem  

 

Odsunuto do rozhodnutí ČMKU 

 

 

e) ve zpravodaji opět zdůrazňovat platby dle čísel členů a čísel účelů plateb, bez variabilních 

symbolů se platby nedají spárovat 

 

f) návrh na přidání kolonky do Evidenční karty, zda člen chová na náš spolek 

 

V době hlasování přítomno 12 členů / 12 PRO – schváleno 

 

https://www.genomia.cz/cz/breed/shih-tzu/


 

7. Usnesení 

 

Přečteno usnesení  

 

8. Schválení usnesení 

 

V době hlasování přítomno 12 členů / 10PRO – schváleno 

 

10. Závěr 

 

ukončení schůze 16,15 
 

 

Zapsala: Lenka Eschnerová  

 


