
Zápis z členské schůze konané dne 18.6.2022 v Benešově – restaurace Benica 

Schůze svolána p.Dagmar Semerádovou –předsedkyně 
dle stanov by se měla čl. schůze konat do 31.3., po uvolnění 
epidemiologických pravidel se schůze konala 18.6.2022, o změnách byli 
členové průběžně informováni na webu klubu  

Termín schůzky 18.6.2022 

Přítomni/y 23členů viz prezenční listina(mezi 13:55 – 14:35 hod odešli 4 členové) 

Program Zahájení a přivítání 
Zprávy členů výboru a kontrolní revizní komise 
Vyhlášení klubových soutěží 
Aktuální úprava řádů Klubu 
Plán klubových akcí na rok 2022 
Volba výboru Klubu a KRK 
Návrhy členů a diskuse 
Usnesení 
Závěr a ukončení 
 

Způsob 
zveřejnění 

Web klubu 

Ověřovatel: Pavlína Nyplová 

  

 

Program: 

Volba komisí. 

Přítomní členové hlasovali o způsobu volby výboru klubu a KRK: 

Veřejná volba . pro 16 hlasů, proti 6 hlasů, zdržel se 1 hlas 

Tajná volba: pro 1 hlas, proti 16 hlasů, zdrželo se 6 hlasů 

Volba výboru klubu a KRK bude probíhat veřejnou volbou na základě výsledků provedené volby. 

Mandátová komise (návrh z pléna)p. M.S.předsedkyně , I.S., I.B 

Hlasování: pro 16 hlasů, zdrželo se 7 hlasů, proti 0 hlasů 

Mandátová komise byla zvolena v navrženém složení 

Návrhová a volební komise (návrh z pléna):M.M. předseda, V.Br, V. Be 

Hlasování: pro 21 hlasů, zdrželo se 2 hlasů proti 0 hlasů 

Návrhová a volební komise byla zvolena v navrženém složení 

 



Stav členské základny k datu 18.6.2022 – p. V.L. 

• K datu konání členské schůze uhradilo členské příspěvky 170 členů 

• K datu 31.3. uhradilo členské příspěvky 160 členů 

Zpráva o hospodaření klubu za rok 2021 – p. E.P(přečetla D.S.) 

• Celkové hospodaření klubu skončilo přebytkem (byla podána informace o finančním 

hospodaření klubu, jednotlivých akcí a o výši finančních prostředků na účtu klubu) – příloha 

zápisu 

• Kontrola hospodaření proběhla  s výsledkem bez závad 

• Daně za rok 2021 byly podány v řádném termínu p Semerádovou 

Zpráva kontrolní a revizní komise zprávu podala p Z.N. 

• Od loňské členské schůze kontrolní revizní komise řešila  stížnosti  jedné členky. Podrobnou 

zprávu podala předsedkyně KRK 

 

Zpráva dílčí plemenné knihy- podala p. H.Z. 

• Přílohou zápisu jsou údaje o krycích psech, importech, počtu narozených štěňat…vše 

zpracováno v tabulkách , se kterými byli přítomni seznámeni 

• Popisné prohlídky s doporučením k přeregistraci  

Celkem bylo doporučeno k přeregistraci 56 fen a 15 psů 

Úplný chrup mělo 40 jedinců 

Podrobná statistika je na webu klubu v části Bonitace 

Výsledky jednotlivých jedinců jsou doplněny v klubové databázi 

Připravované akce klubu: 

Klubová výstava, Pardubice – Nemošice – 27.8.2022 

Mistrovství ČR šeltií v agility– Nové Zámky- 11.9. 

Zámecké zkoušky -Nové Zámky 12.9 

Výstavy v roce 2021:  

Uskutečnily se  3 klubové výstavy -  

Přestavlky září 2021, Eva Plíštilová  77 přihlášených psů 

 

Kladno  13.6. 2021 Veronika Puskajlerrová, 44 přihlášených psů 

 

Kladno  12.6. 2021 MVDr. Vladimír Piskay, 34 přihlášených psů  

Kompletní výsledky všech výstav jsou na webu klubu 

Poděkování patří sponzorům výstav – uvedeno na webu klubu 



Výbor Klubu připravil nové diplomy- ukázka je součástí přiložené prezentacc 

  

Vyhlášení výsledků TOP SHELTIE p L.B 

• Kategorie pes Alex Ima Bohemia maj.  G.V. 

• Kategorie fena Longrane Siest he Limit maj. M.Š 

Vyhlášení obdrželi diplom , pohár a věcné ceny 

 

Vyhlášení klubových šampionů   

Alex Ima Bohemia – maj. G.V. 

Klubový šampion práce 

Andromeda Blue z Vesničky u Hranic maj H.Ž 

Vyhlášení obdrželi diplom , pohár a věcné ceny 

 

 

Úpravy klubových dokumentů 

Návrhy změny v postupu zápisu vrhu 

Proběhly formulační úpravy 

Návrhy změny v Zápisním řádu 

Proběhly formulační úpravy 

Volby výboru Klubu 

Proběhlo hlasování o návrhu z pléna, aby se o výboru hlasovalo jako celku 

Hlasování: Pro 23 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů 

O výboru  se bude hlasovat jako o celku 

Kandidátka výboru byla doplněna o nově kooptovanou členku výboru  K.M.(viz zápis výborové 

schůze z 16.6.2022) Kooptace byla provedena na základě rezignace členky výboru v původní 

kandidátce. Nová členka výboru byla členům představena, jedná se o pravidelnou spolupracovnici 

s výborem klubu. 

Hlasování: pro 23 hlasů, proti 0 hlasů, proti 0 hlasů 

Nová kandidátka výboru byla schválena 

Předseda návrhové a volební komise přednesl návrhy členů na volbu  jako bloku (nová 

kandidátka) a členů KRK 



Kandidátka výboru: D.S.,V.L., L.B, H.Z, K.D, K.M.E.Pl 

Kandidátka KRK: Z.N.,, I.B. M.M. 

Předsedkyně Mandátová komise po hlasování seznámila plánum s výsledky: 

Hlasování  KRK : Pro 21 hlasů, proti 0 hlasů, zdržely se2 hlasy 

Členové KRK byli zvoleni dle navržené kandidátky 

Hlasování výbor klubu: Pro 16 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 7 hlasů 

Výbor klubu byl zvolen dle navržené kandidátky 

 

 

 

Diskuse: 

Podnět p . I.N. -návrh na sjednocení zápisního řádu klubu s ČMKU v bodě počtu odchovaných vrhů 

během roku 

Informace: 

ZŘ byl upraven v roce 2020 dle ČMKU na 1 odchovaný vrh za 1 kalendářní rok 

Nová úprava ČMKU od 28.7.2021: 

Maximální počet vrhů u chovné feny jsou 3 za období 24 měsíců, a to včetně vrhu, kdy fena porodí 

pouze jedno štěně (i mrtvé), ideální počet je jedeni vrh ročně. . 

Probíhala bohatá diskuse 

Hlasování: 

Pro:  14 hlasů                                Proti:      2hlasy                        Zdrželo se.7 hlasů 

Návrh I.N. byl schválen dle návrhu I.N. tzn. dle nové úpravy ČMKU z 28.7. 2021 

Podnět sl. K.P. – žádost pro výbory všech klubů o spolupráci ohledně rozlišování zápisu PRA 

genetických testů u šeltiíí na plemenné knize ČMKU 

Návrh bude projednán na společné schůzce tří klubů. Tento postup byl jednomyslně podpořen po 

diskusi. 

Podnět p. E.F. k úpravám stanov bude projednán na výborové schůzi vzhledem k podání návrhu 24hod 

před konáním členské schůze. S návrhem úprav byli seznámeni přítomní členové a pro jeho zmatenost 

doporučili výboru se s navrhovanými změnami podrobněji seznámit a projednat je. Navrhovatelka 

bude s postupem seznámena p. D.S. 

 



Hlasování o posunutí zpracování návrhu p. E. F. 

Pro: 22 hlasů, proti 0hlasů zdržel se 1 hlas 

Na základě hlasování bude návrh projednán na výborové schůzi a navrhovatelka bude oslovena D.S. 

 

Návrh p. M. S. k zapisování barev šeltií do PP – blue merle s pálením a blue merle bez pálení (bi-blue) 

Výbor klubu návrh projedná n schůzce 3 klubů a podá návrh na plemennou knihu ČMKU 

 

Návrh p .I.S.  vypuštění bodu z bonitačního řádu – v části vyřazovací vady pro nezařazení do chovu 

 Část c – absence P4 a M1  Probíhala diskuse 

Hlasování: Pro 17 hlasů, proti 4 hlasy, zdržely se 2 hlasy 

Návrh p. I. S. byl přijat a bonitační řád v části vyřazovací vady bude vypuštěna část c – absence P4 a 

M1 

 

Návrh p. L. B. , aby klub zakoupil další stan po dobrých zkušenostech s již pořízenými stany. Nový 

stan by se využíval na bonitace 

Hlasování:  

Pro 19 hlasů proti O, zdrželo se 0 (hlasování probíhalo po 14:00 a 4 členové čl. schůzi opustili) 

Stan bude klubem zakoupen 

 

Návrh p. E.K. apelovat na členy a vystavovatele, aby při výstavách své stany, kennelky umísťovali 

alespoň 1,5 m od kruhu, aby byla vytvořena ulička pro návštěvníky. Organizátoři výstav tento prostor 

vyznačí páskou. Děkujeme za podnět 

Návrh G.V. , aby byla upravena bonitační karta o další vyšetření, která jsou laboratořemi poskytována 

a majitelé využívají . Po diskusi o umístění na kartě úkol zadán p. H. Z. 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení členské schůze 

Schvaluje zprávy jednotlivých členů výboru z oblastí, za které zodpovídají 

Schvaluje  volbu výboru klubu ve složení D.S.,V.L., L.B, H.Z, K.D, K.M.E.Pl 

Schvaluje volbu KRK ve složení  Z.N.,, I.B. M.M. 

Schvaluje změny v dokumentech klubu -zápisní řád a bonitační řád včetně bonitační karty 

Návrhy z diskuse výbor klubu projedná na svém zasedání nebo na schůzce 3 klubů případně postoupí 

dotčeným orgánům (plemenná kniha) 

Hlasování 

Pro 19 hlasů, proti 0 hlasů zdržely se 0 hlasů 

Usnesení členské schůze bylo schváleno 

 

 

 

Zapsala Ing. Vlasta Lišková 


