
Zápis z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR  

ze dne 26. 6. 2010 
 

 

Místo konání: KA MSKS Zbraslav u Brna 

Schůze se celkem zúčastnilo 23 členů s právem hlasovat.  

Přítomno 2 členové výboru (R. Kubeš, M. Junková), 1 člen KK ( H. Czudková) a 1 člen KRK ( J. Hynlová). 

 

 

Schůze byla zahájena v 11,15  předsedou klubu panem Robertem Kubešem. 

 

 

1. Zahájení 

 

2. Doplnění programu a schválení 

 

Doplnění programu schůze 

 

bod 5  zrušen a nahrazen -  dovolba do výboru 

bod 6   zrušen a nahrazen - dovolba do KK 

bod 8a   rozhodčí na výstavy 

bod 8b  bodové hodnocení 

 

Schválení programu schůze 

 

1. zahájení 

2. doplnění a schválení programu 

3.  kontrola usnesení z členské schůze ze dne 16. 5. 2009 

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. dovolba do výboru  
6.  dovolba do KK 

7.  návrh a odsouhlasení čl. příspěvků a poplatků 

8.  diskuze 

8a rozhodčí na výstavy 

8b  bodové hodnocení KŠ 

9.  usnesení 

10.  schválení usnesení 

11.  závěr 

 

V době hlasování přítomno 19 členů  19 PRO – schváleno 

 

3. kontrola usnesení ze schůze 16. 5. 2009 

Bylo přečteno usnesení z minulé schůze. Uloženo dát změny na vědomí členům prostřednictvím webových 

stránek a zpravodaje splněné, změnu stanov dát na MV ČR – úkol trvá. 

 



4. zprávy  

 

Zpráva předsedy/ přiložena k zápisu 

Předseda klubu informoval o problémech s delegacemi rozhodčích na MVP a NVP. Nadále se budeme 

snažit, aby výstavy posuzovali i zahraniční rozhodčí 

Informoval o setkání chovatelských klubů v březnu 2010, kde předseda ČMKU MVDr. L. Široký 

informoval o činnosti ČMKU, o činnosti dozorčí rady informoval její předseda M. Krinke.  

Dále následovaly 3 přednášky na téma výživa čistokrevných psů, dědičně podmíněné onemocnění 

pohybového aparátu a přednáška o přípravcích na vnitřní i vnější parazity 

 
Zpráva jednatele/ přiložena k zápisu 

Jednatel se nezúčastnil – omluven. Zprávu přečetl předseda. 

V současné době máme 66 členů, z toho nám od nového roku přibylo 8 nových členů. Apelujeme na 

chovatele, aby nové majitele svých odchovů informovali o existenci našeho klubu a možnosti se přihlásit, 

kdy po odeslání přihlášky obdrží poukázku v hodnotě 200,- Kč na akce pořádaných naším klubem. Také na 

existenci web. stránek našeho klubu www.shihtzu.wbs.cz, kde najdou všechny potřebné informace. 

 

Zpráva HPCH/ přiložena k zápisu 

HPCH se nezúčastnil – omluven. Zprávu přečetl předseda. 

 

Rekapitulace 2009 

Vystaveno KL  54 

Využito KL  21 + 7 fen nezabřezlo 

Narozeno štěňat 115   (67 psů + 48 fen) 

Úhyn štěňat  3 

Zapsáno   4 importy  

 

Zpráva bonitačního referenta/ přiložena k zápisu 

 

Rekapitulace 2009  – 5 bonitací 

 

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

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

19. 07. 2009 - NVP Mladá Boleslav 1 pes / 5 fen 

13. 09. 2009 - KV Praha   2 psi / 7 fen 

08. 11. 2009 - MVP Praha   0 psů  /2 feny 

 

Rekapitulace 2010 (1. 1. 2009-26. 6. 2010) – 3 bonitace 

10. 01. 2010 - NVP Olomouc 1 pes/ 0 fen 

21. 03. 2010 – KV Praha  4 psi /  6 fen 

06. 06. 2010 - NVP Klatovy  2 psi / 1 fena 

 

Zpráva pokladníka/ přiložena k zápisu 

Pokladník se nezúčastnil – omluven. Zprávu přečetla výstavní referentka. 

 

CELKEM VÝDAJE NEDAŇOVÉ 78.380,80 

CELKEM PŘÍJMY DAŇOVÉ 1.498,75 

CELKEM PŘÍJMY NEDAŇOVÉ                     101.115,00 

 

Nedaňový zisk 22.734,20 

Daňový zisk 1.498,75 

Celkem výsledek hospodaření – zisk 24.232,95 

 

 

 

http://www.shihtzu.wbs.cz/


Zůstatek k 31. 12. 2009 

pokladna                                                          11.107,00 

běžný účet – Kč                                            57.593,67 

běžný účet – EUR                                        287,44 

 

 

Zpráva výstavního referenta / přiložena k zápisu 

Výstavní referent informoval o změně Řádu pro udělení titulu Český šampion, o výsledkách na Světové 

výstavě 2009 v Bratislavě a o výsledkách v soutěži Šampion šampionů, TOP DOG a TOP VETERÁN. Dále 

zmínil termíny světových a evropských výstav v dalších letech – viz. klubové www.stránky 

 

Počty zúčastněných jedinců na klubových výstavách 

 

KV 12. 4. 2009 - Robert Kubeš, CZ 

Přihlášeno 60 jedinců  30 psů, 30 fen 

 

KV 13. 09. 2009 – Francesco Cochetti, I  

Přihlášeno 58 jedinců  29 psů, 29 fen 

 

KV 21. 03. 2010 – Linda Voláriková, Sk 

Přihlášeno 62 jedinců  30 psů, 32 fen 

 

 

Počet udělených titulů KŠ a KJŠ 

 

2009  

Schváleno KJŠ 8 jedinců 4+4 

Schváleno KŠ  8 jedinců 6+2 

 

2010 (01.01.2010 – 26. 6. 2010) 

Schváleno KJŠ 1 jedinec 1+0 

Schváleno KŠ  0 jedinců 0+0 

 

Termíny KV v roce 2010 

 

12. 09. 2010 - hotel Step, Praha 9 -  posuzování nám přislíbil pan Miroslaw Redlicky, Pl  

05. 12. 2010 - hotel Step, Praha 9 -  posuzování nám přislíbila paní Naděžda Klírová, CR 

 

Předběžné termíny KV 2011 

 

29. 05. 2011 – KV bez KV – rozhodčí z Itálie  

27. 11. 2011 – KV s KV – rozhodčí z Belgie  

 
Šampion šampionů proběhne 15. 1. 2011 v Top hotelu 

 

 

Zpráva tiskového referenta / přiložena k zápisu 

Zpravodaje vycházejí ve dvou až třech nákladech ročně. Koupí vlastní tiskárny došlo  k výraznému snížení 

nákladů. 

 

Zpráva KRK 

Kontrola účetnictví pořádku. Pouze upozornil na výši poplatku za vedení účtu – vyřešeno. 

 

Zpráva KK 

V roce 2009 - 4 stížnosti, 2 zamítnuty jako neopodstatněné a 2 řešeny domluvou. 



7. volba do výboru 

Návrh výboru na veřejnou volbu do výboru i KK 

 

V době hlasování přítomno 21 členů  21 PRO – schváleno 

 

Návrh výboru  - Petra Sumeráková do výboru klubu do funkce bonitačního referenta  

 

V době hlasování přítomno 21 členů  21 PRO – schváleno 

 

8. volba do KK 

 

Návrh výboru  - Lucie Kubová, Iveta Stehnová 

 

V době hlasování přítomno 21 členů  21 PRO – schváleno 

 

7. návrh a odsouhlasení čl. příspěvků a poplatků 

 

poplatky za vystavení KL pro nečlena klubu - návrh 1000,-Kč 

V době hlasování přítomno 21 členů  19 PRO – schváleno 

 

poplatky za bonitaci pro nečlena klubu - návrh 1500,- Kč  

 

V době hlasování přítomno 21 členů  21 PRO – schváleno 

 

individuální bonitace -  návrh 1500,-Kč + náklady na cestu (pokud se bonitace nebude konat na výstavě, na 

které budou přítomni členové bonitační komise) 

 

V době hlasování přítomno 21 členů  21 PRO – schváleno 

 

poplatky za členství  

návrh - nad 70 bez poplatku 

 

V době hlasování přítomno 23 členů  21 PRO – schváleno 

 

zápisné do klubu  

návrh 1 – snížit na 200,- Kč 

návrh 2 – zachovat 500,- Kč 

 

Hlasováno o návrhu 2 

 

V době hlasování přítomno 23 členů  18 PRO – schváleno 

 

8. diskuse 

 

podmínky chovnosti 

 

třída mimokonkurenci nebude pro chovnost dostačující, jedinec se musí zúčastnit výstavy se zadáním CAC 

v klasifikovaných třídách 

 

V době hlasování přítomno 21 členů  17 PRO – schváleno 

 

pro chovnost známka V a VD 

 

V době hlasování přítomno 21 členů  19 PRO – schváleno 

 



podmínka výstavy před bonitací 

V době hlasování přítomno 21 členů  5 PRO, 12 PROTI,  – neschváleno 

 

platnost bonitační karty - 12 měsíců ode dne bonitace  

 

V době hlasování přítomno 21 členů  17 PRO – schváleno 

 

 

8a rozhodčí na výstavy 

 

diskuse na téma delegování rozhodčích 

 

8b klubový šampion 

 

návrh 1. – snížení počtu bodů na KŠ z 200 na 150 

návrh 2. – zachovat 200 

 

Hlasováno o návrhu 2 

 

V době hlasování přítomno 23 členů  8 PRO –neschváleno 

 

návrh 3. - zachovat 200 bodů, OV a KV s max. počtem 50 bodů a doplnění bodů k titulům na klubových 

výstavách 

V době hlasování přítomno 23 členů  20 PRO –schváleno 

 

Doplnění bodů k titulům na klubových výstavách 

 

Nejlepší dospělý jedinec fena a pes v plemeni  +3 body 

 

BIS 1. místo +3 body 

BIS 2. místo +2 body 

BIS 3. místo +1 bod 

 

BIS (puppy, dorost, veterán) 1. místo  +3 body 

BIS (puppy, dorost, veterán) 2. místo  +2 body  
BIS (puppy, dorost, veterán) 3. místo +1 bod 

 

platnost od 1.1. 2010 zpětně 

 

V době hlasování přítomno 22 členů  16 PRO –schváleno 

 

9 usnesení 

přečteno usnesení 

 

10 schválení usnesení 

 

V době hlasování přítomno 22 členů  22 PRO –schváleno 

 

11 závěr 

 

ukončení schůze 16,30 

 

 

Zapsala: Marta Junková 

 


