Zápis z členské schůze KCHBC v Českých Budějovicích 25. 4. 2009
Přítomni: dle prezenční listiny - 34 členů (viz příloha č. 1).
V průběhu schůze členové odcházeli a přicházeli proto je za každým hlasování uveden
celkový počet hlasujících členů, a to v závorce.
Schůzi zahájila předsedkyně KCHBC Lenka Folget-Klímová v 18:15.
Navrhla kandidáty do komisí: mandátové, volební a do komise pro usnesení.
Mandátová komise - Z. Horčičková, P. Kozelka, M. Cimrman, výsledky hlasování: pro 33,
proti 0, zdrželi se 0 (33).
Usnesení č. 1/ŘČS: Členská schůze zvolila do komise mandátové tyto členy – Z.
Horčičková, P. Kozelka, M. Cimrman.
Volební komise - J. Crhová, H. Koníčková, J. Ježková ml., výsledky hlasování: pro 31, proti
0, zdrželi se 2 (33).
Usnesení č. 2/ŘČS: Členská schůze zvolila do komise mandátové tyto členy – Jana Crhová,
H. Koníčková, J. Ježková ml.
Komise pro usnesení: P. Folget, D. Netolická, J. Kouba, výsledky hlasování: pro 32, proti 0,
zdrželi se 1 (33).
Usnesení č. 3/ŘČS: Členská schůze zvolila do komise mandátové tyto členy – P. Folget, D.
Netolická, J. Kouba.
Dále přednesla L. Folget-Klímová návrh programu členské schůze:
1) Zahájení schůze
2) Volba komisí - mandátové, volební, pro usnesení
3) Finanční zpráva KCHBC
4) Zpráva o činnosti Kontrolní a revizní komise KCHBC.
5) Zpráva o činnosti a plán činnosti KCHBC
6) Zpráva o chovu
7) Doplňující volby
8) Různé
9) Diskuze
10) Usnesení
11) Závěr
Proběhla diskuze k navrženému programu. Z diskuze vyplynulo, že program členské schůze
nebyl řádně distribuován členům dle Stanov KCHBC a na internetových stránkách KCHBC
byly zveřejněny dvě různé verze.
1. Na základě předešlé diskuze členská schůze konstatovala, že schůze nebyla svolána
řádně podle platných Stanov KCHBC a proto předsedající podala návrh na svolání členské
schůze mimořádné, výsledky hlasování: pro 34, proti 0, zdrželi se 0 (34).
Usnesení č. 1/MČS. Přítomní členové KCHBC souhlasili se zahájením mimořádné členské
schůze.

2. Předsedající navrhla kandidáty do komisí: mandátové, volební a do komise pro usnesení
spolu s návrhem, aby obsazení všech komisí bylo voleno v jediném hlasování.
2.1. Hlasování o hromadném hlasování o obsazení komisí mandátové, volební a komisi pro
usnesení.
Výsledky hlasování: pro 32, proti 1, zdrželi se 1(34).
Usnesení č. 2/2.1./MČS: Návrh byl schválen, členská schůze bude hlasovat o obsazení
všech komisí najednou.
2.2. Návrhy obsazení jednotlivých komisí: mandátová komise - Z. Horčičková, P. Kozelka, M.
Cimrman; volební komise: J. Crhová, H. Koníčková, J. Ježková ml.; komise pro usnesení: P.
Folget, D. Netolická, J. Kouba
Výsledky hlasování: pro 33, proti 1, zdrželi se 1 (34).
Usnesení č. 2/2.2./MČS: Členská schůze zvolila do komise mandátové tyto členy – Z.
Horčičková, P. Kozelka, M. Cimrman; do komise volební tyto členy – Jana Crhová, H.
Koníčková, J. Ježková ml.; do komise pro usnesení: P. Folget, D. Netolická, J. Kouba.
Návrh byl schválen.
3. Předsedající navrhla program mimořádné schůze:
1) Zahájení schůze
2) Volba komisí - mandátové, volební, pro usnesení
3) Finanční zpráva KCHBC
4) Zpráva o činnosti Kontrolní a revizní komise KCHBC.
5) Zpráva o činnosti a plán činnosti KCHBC
6) Zpráva o chovu
7) Doplňující volby
8) Různé
9) Diskuze
10) Usnesení
11) Závěr
Diskuze k návrhu:
3.1. J. Pelikánová navrhla přesun bodu „Různé“ před bod „Doplňující volby“ (výměna bodů 8
a 9). Výsledky hlasování: pro 14, proti 11, zdrželi se 9 (34).
Usnesení č. 3/31./MČS: Návrh J. Pelikánové na výměnu bodů 8 a 9 nebyl schválen.
3.2. Předsedající dala hlasovat o původně navrženém programu, výsledky hlasování: pro 16,
proti 11, zdrželi se 5 (32).
Usnesení č. 3/3.2./MČS: Mimořádná schůze neschválila program v původně navrženém
znění.
3.3. Návrh A. Janáčkové: Přesunout bod „Různé“ na místo 4., jako bod 5. uvést „Doplňující
volby“ a dále v původně navrženém pořadí. Výsledky hlasování: pro 30, proti 1, zdrželi se 3
(34).

Usnesení č. 3/3.3./MČS: Program mimořádné schůze byl schválen v následujícím znění:
Zahájení schůze
2) Volba komisí - mandátové, volební, pro usnesení
3) Program MČS
4)Různé
5) Doplňující volby
6) Finanční zpráva KCHBC
7) Zpráva o činnosti Kontrolní a revizní komise KCHBC.
8) Zpráva o činnosti a plán činnosti KCHBC
9) Zpráva o chovu
10) Diskuze
11) Usnesení
12) Závěr
4. Různé:
4. 1. Odvolání J. Pelikánové proti rozhodnutí KRK.
J. Pelikánová objasnila okolnosti své rezignace na funkci jednatelky výboru KCHBC.
Mimořádná členská schůze hlasovala o návrhu potvrdit rozhodnutí KRK ve věci J.
Pelikánové. Výsledky hlasování: pro 18, proti 5, zdrželi se 5 (28).
Usnesení č. 4/4.1./MČS: Mimořádná schůze potvrdila rozhodnutí KRK ve věci J. Pelikánové.
4. 2. Odvolání J. Dejmkové proti rozhodnutí KRK.
J. Dejmková objasnila důvody své stížnosti ke KRK ve věci zanedbání členských práv.
Mimořádná členská schůze hlasovala o návrhu potvrdit rozhodnutí KRK ve věci J. Dejmkové.
Výsledky hlasování: pro 16, proti 9, zdrželi se 6 (31).
Usnesení č. 4/4.2./MČS: Mimořádná členská schůze potvrdila rozhodnutí KRK ve věci J.
Dejmkové.
4.3. Na základě bodů 4.1. a 4.2. projednala mimořádná schůze návrh uložit výboru KCHBC
úkol vypracovat jednací a volební řád KCHBC, výsledky hlasování: pro 26, proti 0, zdrželi se
2 (28).
Usnesení č. 4/4.3./MČS: Mimořádná členská schůze ukládá výboru zpracovat jednací a
volební řád KCHBC a uveřejnit ho ve Zpravodaji (termín: do 30. 10. 2009).
4.4. Odvolání H. Koníčkové proti rozhodnutí KRK.
H. Koníčková objasnila svoji stížnost ke KRK.
Mimořádná členská schůze hlasovala o návrhu potvrdit rozhodnutí KRK ve věci H. Koníčkové,
výsledky hlasování: pro 19, proti 4, zdrželi se 5 (28).

Usnesení č. 4/4.4./MČS: Mimořádná členská schůze potvrdila rozhodnutí KRK ve věci H.
Koníčkové.
4.5. Návrh na změnu podmínek chovnosti
4.5.1. Z diskuse vyplynul následující návrh: K uchovnění jedince musí majitel předložit
posudky min. ze 2 CAC výstav pořádaných KCHBC, jichž se jedinec účastnil ve věku od 12
měsíců, a 1 posudek z mezinárodní výstavy v ČR. Minimálně na jedné z těchto CAC výstavě
pořádaných KCHBC musí získat známku V, na ostatních dvou výstavách nejhůře známku
VD. Výsledky hlasování: pro 27, proti 0, zdrželi se 0 (27).
Usnesení č. 4/4.5.1./MČS: K uchovnění jedince musí majitel předložit posudky min. ze 2
CAC výstav pořádaných KCHBC, jichž se jedinec účastnil ve věku od 12 měsíců, a 1
posudek z mezinárodní výstavy v ČR. Minimálně na jedné z těchto CAC výstavě
pořádaných KCHBC musí získat známku V, na ostatních dvou výstavách nejhůře známku
VD.
4.5.2. Návrh: Podmínkou uchovnění nemá být počítání zubů. Výsledky hlasování: pro 19,
proti 7, zdrželi se 3 (29).
Usnesení č. 4/4.5.2./MČS: Podmínkou uchovnění jedince není počítání zubů.
4.5.3. Návrh: Podmínkou uchovnění nemá být měření výšky. Výsledky hlasování: pro 20,
proti 7, zdrželi se 2 (29).
Usnesení č. 4/4.5.3./MČS: Podmínkou uchovnění jedince není měření výšky.
4.5.4. Návrh: Hlasovat o zachování stávajících podmínek DKK pro uchovnění. Výsledky
hlasování: pro 28, proti 0, zdrželi se 1(29).
Usnesení č. 4/4.5.4./MČS: Platí dosavadní pravidla ohledně DKK.
4.5.5. Návrh: Doplnit podmínky uchovnění v tom smyslu, že zahraniční pes bez posouzení
DKK může krýt jen fenu s DKK 0/0. Výsledky hlasování: pro 26, proti 1, zdrželi se 1 (28).
Usnesení č. 4/4.5.5./MČS: Zahraniční pes bez posouzení DKK může krýt jen fenu s DKK
0/0.
4.5.6. Návrh J. Ježkové na zrušení tabulkových zaškrtávacích posudků používaných na
výstavách pořádaných KCHBC. Výsledky hlasování: pro 27, proti 0, zdrželi se 0 (27).
Usnesení č. 4/4.5.6./MČS: Zaškrtávací posudky se ruší.
4.5.7. Návrh: Stanovit účinnost nových podmínek chovnosti od 27. 4. 2009. Výsledky
hlasování: pro 27, proti 1, zdrželi se 0 (28).
Usnesení č. 4/4.5.7/MČS: Nové podmínky chovnosti jsou účinné od 27. 4. 2009.
Z diskuse vyplynul úkol pro výbor KCHBC přepracovat v ucelené podobě podmínky
uchovnění.
4.6. Návrhy P. Kozelky poslané e-mailem k rukám výboru KCHBC

4.6. 1. Elektronická databáze plemene
Vzhledem k záměru ČMKU vypracovat komplexní databázi chovných jedinců navrhla P.
Vazdová tento bod odložit do zpracování databáze ČMKU. Výsledky hlasování: pro 23, proti
1, zdrželi se 4 (28).
Usnesení č. 4/4.6.1./MČS: Mimořádná členská schůze odložila návrh na zpracování
elektronické databáze plemene až na dobu, kdy bude hotova databáze ČMKU.
4.6. 2. Odvolání správkyně plemenné knihy
P. Kozelka navrhl odvolat D. Volkovou z funkce SPK z následujících důvodů:
Nevydala tzv. zaškrtávací posudky pro fenu Aurora Emiel Regis v rozporu s platnými
předpisy klubu.
Po dobu více jak tří měsíců od podání žádosti nevydala krycí list pro chovnou fenu,
nekomunikovala s majiteli feny, nechala se zapírat.
Nepředala kompletní dokumentaci k uchovnění feny Berceuse Emiel Regis na ČMKU.
Výsledky hlasování: pro 2, proti 16, zdrželi se 6 (24).
Usnesení č. 4/4.6.2./MČS: Mimořádná schůze neodvolala D. Volkovou z funkce SPK.
4.6.3. Došlo ke změně předpisů KCHBC, které neschválila členská schůze a i přes
upozornění členů klubu je výbor nadále šíří. Mimořádná členská schůze konstatuje, že
vzhledem k předchozímu jednání schůze a schválením předchozích bodů považuje tento
bod za bezpředmětný
Výsledky hlasování pro 23, proti 0, zdrželi se 0 (23).
Usnesení č. 4/4.6.3/MČS : Mimořádná členská schůze konstatuje, že vzhledem
k předchozímu jednání schůze a schválením předchozích bodů považuje tento bod za
bezpředmětný
4.6.4. Hlasování o důvěře výboru KCHBC. Ve chvíli, kdy je výbor nekompletní, nemá
náhradníky a jeho činnost je napadána členy u Kontrolní a revizní komise, by měl výbor jako
celek obhájit své případné další fungování v současném složení. Výsledky hlasování: pro 5,
proti 21, zdrželi se 5 (31).
Usnesení č. 4/4.6.4./MČS: Mimořádná členská schůze vylsovila důvěru stávajícímu výboru
KCHBC
4.6.5. Změna ceníku KCHBC
Zrušení poplatku za tuzemské krytí a poplatku za každé zapsané štěně
Projednání a schválení ceníku ročenky
Výsledky hlasování - zrušení poplatku za tuzemské krytí pro 3, proti 21, zdrželi se 3 (27).
Výsledky hlasování - zrušení poplatku za každé zapsané štěně: pro 5, proti 21, zdrželi se 3
(29).

Usnesení č. 4/4.6.5./MČS: návrh na zrušení poplatků za tuzemské krytí nebyl schválen;
návrh na zrušení poplatků za každé zapsané štěně nebyl schválen
Návrh na schválení ceníku ročenky P. Kozelka stáhl.
4.6.6. Stav tiskovin a webových stránek KCHBC
Možnost změny pojetí Zpravodaje včetně možnosti jeho distribuce elektronickou cestou
Zpřehlednění a zkvalitnění webových stránek klubu
Další vývoj Ročenky klubu
V souvislosti s tiskovinami výbor KCHBC navrhl, aby zpravodaj byl zveřejněn pouze
internetových stránkách KCHBC, v sekci přístupné pouze pro členy, a to od čísla 2/2009.
Výsledky hlasování: pro 20, proti 5, zdržel se 1(26).
Usnesení č. 4/4.6.6./MČS: zpravodaj byl zveřejněn pouze internetových stránkách KCHBC,
v sekci přístupné pouze pro členy, a to od čísla 2/2009
Mimořádná členská schůze vzala na vědomí doporučení o přehlednosti webových stránek.
Další vývoj ročenky - pan Kozelka svůj návrh stáhl.
Přesunutí schůze do jiných prostor - 18 členů oprávněných hlasovat
4.6.7. Návrh na dovolení člena volební komise – P. Němečková – pro neúčast původního
člena komise na dalším pokračování MČS.
Výsledky hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 (18).
Usnesení č. 4/4.6.7./MČS: MČS jednohlasně zvolila P. Němečkovou členkou volební komise
4.6.8. Návrh na dovolení členů do mandátová komise – I.Jenel, M. Šatalíková, a to pro další
neúčast původních členů komise na MČS.
Výsledky hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 (18).
Usnesení č. 4/4.6.8./MČS: MČS jednohlasně zvolila I. Jennela a M. Šatalíkovou členy
mandátové komise.
4.6.9. Výbor KCHBC navrhuje nákup laserové tiskárny s limitem 7.000,- Kč včetně DPH.
Výsledky hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4/4.6.9. /MČS: nákup laserové tiskárny byl jednohlasně schválen
4.6.10 Návrh na změnu soutěží
Byl předložen návrh na změnu klubových soutěží, k nahlédnutí by zveřejněn na klubových
internetových stránkách (viz příloha č. 2). Výbor KCHBC navrhl účinnost změn od 1.1.2009
Výsledky hlasování o změně pravidel soutěží KCHBC: pro 12, proti 4, zdrželi se 2 (16)
Výsledky hlasování o účinnosti těchto pravidel: pro 13, proti 3, zdrželi se 2 (18)

Usnesení č. 4/4.6.10./MČS: MČS schválila změny klubových soutěží s účinností od 1.1. 2009
4.6.11. Návrh P. Vazdové na schválení výjimek na zařazení do chovu následujících
nestandardních jedinců: Efekt, Emancipace, Hala-Bala, Hanýžka, Justy - Justy, Jaksi - Taksi,
Kanafásek, Lotrando, Loupežník
P. Vazdová prohlašuje čestně, že má od spolumajitelů těchto zvířat plnou moc jednat jejich
jménem o těchto výjimkách.
Výsledky hlasování: pro 0, proti 14, zdržel se 4 (18).
Usnesení č. 4/4.6.11./MČS: MČS neudělila výjimku pro zařazení do chovu následujícím
nestandardním jedincům: Efekt, Emancipace, Hala-Bala, Hanýžka, Justy - Justy, Jaksi Taksi, Kanafásek, Lotrando, Loupežník
4.6.12. P. Vazdová podala na základě neschválení výjimky výše jmenovaných
nestandardních jedinců žádost o zrušení výjimky pro fenu Aurora Emiel Regis.
Výsledky hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 4 (18).
Usnesení č. 4/4.6.12./MČS: MČS schválila zrušení výjimky pro fenu Aurora Emiel Regis.
4.6.13. I. Jennel podal návrh na posunutí termínu uzávěrky splatnosti členských příspěvků
k 1.1. dalšího roku.
Výsledky hlasování o návrhu I. Jennela: pro 6, proti 5, zdrželi se 6 (17).
Byl podán protinávrh – příspěvky platit do 31.12. příslušného roku
Výsledky hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 4 (18).
Usnesení č. 4/4.6.13./MČS: MČS neschválila posunutí termínu uzávěrky splatnosti členských
příspěvků k 1.1. dalšího roku; MČS schválila termín platby členských příspěvků do 31.12.
předcházejícímu roku.
5. Doplňující volby do výboru KCHBC
Volby proběhly dle platných pravidel na volebních lístcích, originály budou uloženy u
ověřeného zápisu z mimořádné ČS v materiálech u jednatele.
Výsledky přečetla předsedkyně volební komise - p. Crhová - rovnost hlasů - Ježková Vazdová - 12 hlasů - Jana Ježková učinila prohlášení ->*je první náhradník
3. místo . Kouba - 10
4. místo - Ivo Jennel - 9
5 místo - Horčičková - 6
6. místo - Šatalíková - 5
7. místo - Němačková - 4
8. místo - Kopalová - 3

6. Finanční zpráva
Pokladní A. Janáčková přednesla finanční zprávu – viz příloha č. 3
Usnesení č. 6/MČS: MČS bere na vědomí finanční zprávu
7. Zpráva KRK
Předsedkyně KRK D. Netolická přednesla zprávu KRK, viz příloha č. 4
Usnesení č. 7/MČS: MČS bere na vědomí zprávu KRK
8. Zpráva o činnosti a plán na rok 2009 přednesla N. Kopečná, místopředsedkyně KCHBC
viz příloha č. 5
Usnesení č. 8/MČS: MČS bere na vědomí zprávu o činnosti a výhled na rok 2009 - Nikola
dodá plné znění.
9. Zpráva o chovu – přednesla D. Volková, viz příloha č. 6
Usnesení č. 9/MČS: MČS bere tuto zprávu na vědomí.
10. Návrh A: Janáčková - pozvánka a program na ČS bude zveřejněn na internetových klub.
stránkách nejpozději 14 dní před datem konání ČS. Výsledky hlasování: pro 18, proti 0,
zdrželi se 0 (18) odpadá osobní pozvání
Řádná členská schůze se bude konat 7.8.2009 hodina bude upřesněna v pozvánce
Usnesení č. 10/MČS: MČS schválila zveřejnění pozvánky a programu na internetových klub.
stránkách nejpozději 14 dní před datem konání ČS. Řádná členská schůze se bude konat
7.8.2009 hodina bude upřesněna v pozvánce
11. Správnost usnesení potvrzuje předseda komise pro usnesení P. Folget svým podpisem.
12. Předsedající uzavřela mimořádnou členskou schůzi a poděkovala všem, kteří vydrželi
jednání až do konce.
Zapsala: A. Janáčková
Ověřovatelé: L. Folget-Klímová

