
Zápis z volební členské schůze  SHIH-TZU 

KLUBU ČR o.s., ze dne 18.04.2015 

 
Schůze se zúčastnilo 27 členů s právem hlasovat.  

Schůze byla zahájena v 12.15 hod předsedou klubu panem Robertem Kubešem.  

Přítomno 7 členů výboru, 3 KK, 1 KRK 

 

 

1. Zahájení 

 

2. Doplnění programu a schválení 

 

Doplnění programu 

 

Žádné další body 

 

Schválení programu schůze 

 

1. zahájení 

2. doplnění a schválení programu 

3. kontrola usnesení z minulé členské schůze  

4. zprávy jednotlivých referentů 

 zpráva předsedy 

 zpráva jednatele 

 zpráva HPCH 

 zpráva bonitačního referenta 

 zpráva výstavního referenta 

 zpráva tiskového referenta 

 zpráva pokladníka 

 zpráva KRK 

 zpráva KK 

5. volba pracovního předsednictva a komisí, seznámení s volebním řádem  

6. výsledky voleb  

7. návrh a odsouhlasení čl. příspěvků a poplatků 

8. diskuze 

9. usnesení 

10. schválení usnesení 

11. závěr 

 

V době hlasování přítomno 26 členů / 26 PRO- schváleno   

 

 

3. Kontrola usnesení ze schůze 19. 08. 2014 

Bylo přečteno usnesení z minulé schůze – uložení splněno 

 

 



4. Zprávy  

 

Zpráva předsedy/ přiložena k zápisu  

 

Předseda informoval o Evropské výstavě psů v Brně, které se zúčastnilo 110 zástupců plemene 

Shih-tzu.  Poděkoval členům klubu za prezentaci na této prestižní výstavě.  

Dále se zmínil o Valné hromadě ČMKU, kde na pořadu jednání byla změna právní formy ČMKU 

ze sdružení právnických osob na spolek a následné přijetí nových stanov. Oba uvedené návrhy byly 

požadovanou většinou hlasů přijaty. Dalším důležitým bodem programu byla volba předsednictva 

ČMKU a DR ČMKU. V následujícím období bude předsednictvo ČMKU pracovat ve složení: 

Lubomír Široký (předseda) Jan Kubeš (místopředseda), Miroslav Václavík (místopředseda) a 

členové Jana Kudrnáčová, Iveta Nováková, Jiří Janda, Miroslav Kašpar, Pavel Pletka a Otakar 

Vondrouš. DR byla zvolena následovně: Milan Krinke (předseda), Helena Matějková 

(místopředsedkyně) a členové Petra Márová, Radim Fiala a Petr Kalaš.  

http://www.cmku.cz/soubory/dokumenty/1197_usneseni_z_xiii._vh_konane_28.3.2015.pdf 

  

Velmi důležitá věc, která nás tento rok čeká, je převod občanského sdružení do spolkového rejstříku 

a tímto i přijetí nových stanov. 

 

FCI přijalo z hlediska vystavovatelů opatření, nadále nebude zasílat kartičky s potvrzením CACIB, 

ale majitelé si je budou moci stáhnout a vytisknout ze stránek FCI. Vše najdete na 

http://www.fci.be/en/results/IB.aspx  dále zadáte rok, zemi, město, datum výstavy, skupinu FCI, 

vyhledáte plemeno a kliknete na ikonu pdf souboru, dále se zobrazí kartička 

 

 

 

Zpráva jednatele/ přiložena k zápisu 

 

Jednatel klubu informuje o počtu členů. Ke dni konání schůze bylo zaplaceno 49 členských 

příspěvků. 

Dále informuje o nutnosti zasílat evidenční karty, tyto jsou důležité z důvodu možných změn adres 

a dalších kontaktních údajů U důchodců, kteří jsou osvobozeni od členských příspěvků, nevíme zda 

jsou členy či nikoliv. 

 

Zpráva HPCH/ přiložena k zápisu 

 

HPCH informoval o možnosti zakoupení čipů prostřednictvím klubu, 1ks 150,- Kč  

 

rekapitulace 2014 

vystaveno KL    30  

vrhů    13 

nezabřeznuto fen  9     

počet narozených štěňat 24 /19 psů, 8fen/ 

úhyn    5 

 

rekapitulace do 18. 04. 2015 

vystaveno KL    6 

vrhů    1 

nezabřeznuto fen  1 

počet narozených štěňat 4 /3 psi, 1 fena/ 

úhyn    0 

 

http://www.cmku.cz/soubory/dokumenty/1197_usneseni_z_xiii._vh_konane_28.3.2015.pdf
http://www.fci.be/en/results/IB.aspx


Zpráva bonitačního referenta/ přiložena k zápisu 

 

rekapitulace 2014 

3 bonitace   

15. 03. 2014 - P RAHA   1 pes / 4 feny 

22. 06. 2014 – BRNO   0 psi / 1 fena 

07. 09. 2014 - PRAHA - hotel Step  2 psi / 1 fena 

 

rekapitulace 2015 do 18. 04. 2015 

1 bonitace 

29. 03. 20115 - P RAHA   1 pes/ 2 feny 

 

termíny dalších bonitací: 

28. 06. 2015 MVP Brno 

18. 10. 2015 KV Praha 

01. 11. 2015 MVP Praha 

 

Zpráva tiskového referenta 

 

Omluva tiskového referenta za pozdní výtisk zpravodaje, přislíbil nápravu. 

 

Zpráva výstavního referenta/ přiložena k zápisu. 

 

Od 29. 12. 2014 se vydávají pouze nové pasy. První strana s identifikací zvířete (tj. stránka s 

uvedeným číslem mikročipu nebo tetování) bude po vepsání údajů přelepena samolepící fólií, aby 

nebylo možné přepisovat nebo přelepovat identifikačního čísla zvířete. Tím se má zamezit možné 

záměně identity zvířete a snížit tak riziko podvodného jednání.  Pasy vydané před tímto datem 

nepozbývají platnosti!  

 

Počty zúčastněných jedinců na klubových výstavách 

 

KV 16. 03. 2014 – Karel Hořák, ČR 

Přihlášeno 47 jedinců 

 

KV 07. 09. 2014 – Naďa Klírová, Ing, ČR 

Přihlášeno 32 jedinců 

 

KV 29. 03. 2015 – Leoš Jančík, Ing, ČR 

Přihlášeno 41 jedinců 

 

Počet udělených titulů KŠ a KJŠ 

 

2014 
Schváleno KJŠ 3 jedinců 2+1 

Schváleno KŠ  2jedinci 2+0 

Schváleno KVŠ 1jedinci 0+1 

 

 

2015 – do 18. 04. 2015  

Schváleno KJŠ 1 jedinců 1+0 

Schváleno KŠ  4jedinci 2+3 

Schváleno KVŠ 1jedinci 1+0 



Výstavní referent žádá členy klubu o pomoc při shánění sponzorů a členy, kteří krmí krmivem 

značky BOSCH o zasílání dokladů o nákupu krmiva na adresu výstavního referenta. Firma Framato 

- dovozce krmiva Bosch, sponzoruje procenty z prodeje krmiva pro náš klub. 

 

 

Zpráva pokladníka/ přiložena k zápisu 

 

Hospodaření - rok 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva KRK 

 

V uplynulém období nebyla provedena žádná kontrola.  

 

Zpráva KK 

 

Za uplynulé období nedošlo ke kárnému řízení.  

 

 

5. Volba pracovního předsednictva a seznámení s volebním 

řádem 

 

návrh na PP: 

 

V. Johanovská, D. Konečná, A. Pavelcová 

 

V době hlasování přítomno 27členů / 27PRO – schváleno 

 

 

6. Volby do výboru a komisí, výsledky voleb 

 

Návrh kandidátů pro volbu do výboru: 

R. Kubeš, L. Eschnerová, I. Henyšová, M. Junková, D. Gottfrídová, P. Hellerová, J. Fotrová, S. 

Lanková, E. Býšková, J. Šedinová 

 

vydáno 27 hlasovacích lístků, 27 platných 

 

Složení výboru: 

R. Kubeš  26 hlasů 

L. Eschnerová  26 hlasů 

M. Junková  24 hlasů 

I. Henyšová  21 hlasů 

D. Gottfrídová  24 hlasů 

P. Hellerová  19 hlasů 

J. Fotrová  19 hlasů 

Celkem výdaje nedaňové 68352,36 

Celkem příjmy nedaňové                     83039,00 

Celkem příjmy daňové 8,31 

  

Nedaňový zisk 14686,64 

Daňový zisk 8,31 

Celkem výsledek hospodaření – zisk 14694,95 



Návrh kandidátů pro volbu do KK   

I. Stehnová, H. Czudková, Z. Rychtaříková, M. Šimčík 

 

vydáno 27 hlasovacích lístků, 27 platných 

 

Složení KK 

I. Stehnová   26 hlasů 

Z. Rychtaříková 23 hlasů 

H. Czudková  22 hlasů 

 

 

Návrh kandidátů pro volbu do KRK   

D. Čermáková, L. Bejčková, S. Milerová, I. Fremrová 

 

vydáno 24 hlasovacích lístků, 22 platných 

 

Složení KRK 

L. Bejčková  27 hlasů  

D. Čermáková   25 hlasů 

S. Milerová  20 hlasů 

 

 

Volba náhradníka do výboru, KRK, KK 

 

Náhradníci do výboru 

E. Býšková  11 hlasů 

S. Lanková  10 hlasů 

J. Šedinová   9  hlasů 

 

Náhradník do KK  

M. Šimčík  10 hlasů 

 

Náhradník do KRK 

I. Fremrová  9 hlasů 

 

V době hlasování přítomno 27členů / 27PRO – schváleno 

 

 

7. Návrh a odsouhlasení čl. příspěvků 

 

zůstává beze změn 

 

V době hlasování přítomno 27členů / 27PRO – schváleno 

 

 

 

8. Diskuze 

 

 Dotaz pana Šimčíka na veterinární přejímku a kontrolu očkování na KV.  

 

Vysvětlení:  Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení, který je uveden na stránkách ČMKU a je 

schválen ÚKOZ je stále platný, přestože požadavek na schvalování řádů na ochranu zvířat při 



veřejném vystoupení byl z legislativy vypuštěn (zákon č. 359/2012 Sb., na ochranu zvířat proti 

týrání a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči)  

Dle čl. 9  Řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení má pořadatel povinnost zabezpečit prostor 

pro veterinární přejímku …..viz  http://www.cmku.cz/soubory/dokumenty/11.pdf 

 

 

 Zpravodaj bude umístěn na  web. stránkách klubu bez kontaktů na členy klubu. 

 

V době hlasování přítomno členů  27/  27PRO – schváleno 

 Transparentní účet  

Upozornění pokladníka a předsedy klubu na zákaz zveřejňování informací o pohybech na účtu 

klubu prostřednictvím sociálních sítí.  

 

V případě pochybností s hospodařením klubu má každý člen možnost kontaktovat členy KK a dát 

podmět k řešení.  

 

 Přihlášení na KV – definice platby a uzávěrky na KV 

 

Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce na KV rozhoduje datum odeslání přihlášky a dokladu 

o provedení platby.  Platby budou probíhat na účet klubu.  

 

V době hlasování přítomno členů  27/ 26PRO – schváleno 

 Pokladník žádá o zasílání plateb s přiděleným variabilním symbolem. V případě sloučených 

plateb,  je potřeba pokladníkovi sdělit jednotlivé položky platby. 

 

 

9. Usnesení  

 

Přečteno usnesení  

 

 

10. schválení usnesení  

 

V době hlasování přítomno 25 členů / PRO 25 – schváleno 

 

 

11. Závěr 

 

ukončení schůze  

Zapsala: Marta Junková 

 

http://www.cmku.cz/soubory/dokumenty/11.pdf


Usnesení z volební členské schůze 

SHIH-TZU KLUBU ČR o.s., ze dne 18.04.2015 

 

Členská schůze vzala na vědomí 

1. Zahájení schůze a  schválení programu 

 

2. Kontrolu minulého usnesení  

 

3. Zprávy jednotlivých referentů  

 

4. Volbu pracovního předsednictva 

 

5. Výsledek voleb  

 

Složení výboru  

R. Kubeš  26 hlasů 

L. Eschnerová  26 hlasů 

M. Junková  24 hlasů 

I. Henyšová  21 hlasů 

D. Gottfrídová  24 hlasů 

P. Hellerová  19 hlasů 

J. Fotrová  19 hlasů 

 

Složení KRK 

L. Bejčková  27 hlasů  

D. Čermáková   25 hlasů 

S. Milerová  20 hlasů 

 

Složení KK 

I. Stehnová   26 hlasů 

Z. Rychtaříková 23 hlasů 

H. Czudková  22 hlasů 

 

6. výsledek voleb náhradníků 

 

Výbor klubu  

E. Býšková  11 hlasů 

S. Lanková  10 hlasů 

J. Šedinová   9  hlasů 

 

KK   

M. Šimčík 

 

KRK 

I. Fremrová 

 



7. Členské příspěvky v nezměněné výši  

 

8. Zpravodaj na web. stránky klubu, bez kontaktů na členy 

 

V době hlasování přítomno členů 27/  27PRO – schváleno 

 

9. Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum odeslání přihlášky a dokladu o 

provedení platby.  Platby budou probíhat na účet klubu.  

 

 

 

Členská schůze ukládá 

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

 

 

 

V době hlasování o programu schůze přítomno  27 členů 27 PRO 

V době hlasování o usnesení přítomno   25členů  25PRO 

 

 

 

 

Zapsala: Marta Junková 


