
Zápis z výroční členské schůze WELSH CORGI A KELPIE KLUBU CZ, 

zapsaného spolku, ze dne 17. 3. 2018 v penzionu Podmitrov v Mitrově 
 

Přítomni: 22 členů klubu dle prezenční listiny 

1) Úvod – výroční členskou schůzi zahájila prezidentka klubu paní Marta Fuglevičová 

 

2) Volba mandátové komise – mandátová komise byla schválena 22 hlasy ve složení MVDr. 

Lenka Černá, pí Ilona Račanská, p. Jiří Višinka 

 

3) Program výroční členské schůze – schválen 22 hlasy  

 Zahájení 

 Volba mandátové komise 

 Hlasování o programu 

 Volba volební komise 

 Zpráva prezidenta klubu, správce plemenné knihy, pokladní a hospodáře klubu, 

revizní komise 

 Volby do výboru a revizní komise 

 Přestávka 

 Seznámení s výsledky voleb 

 Předávání diplomů Klubovým pracovním a výstavním šampionům 

 Projednání návrhů změn v zápisním řádu, přednesených pí Fuglevičovou 

 Diskuze 

 Usnesení a závěr 

 

4) Volba volební komise – volební komise byla schválena počtem hlasů 21, ve složení p. Jiří 

Tancer, pí Lenka Bílá, pí Dana Pospíšilová 

 

5) Předneseny a schváleny zprávy jednotlivých členů výboru a revizní komise - zpráva 

prezidenta klubu  - pí Marta Fuglevičová, zpráva správce plemenné knihy - pí Jitka Kubištová, 

zpráva za pokladní klubu a o hospodaření klubu - pí Eva Lacourt, zpráva revizní komise             

- pí Hana Sedloňová 

  

6) Volby do výboru klubu a revizní komise – bylo odevzdáno celkem 22 hlasovacích lístků, 

všechny platné. 

- Volby do výboru klubu:   

o Marta Fuglevičová  – 22 hlasů – zvolena 

o Ing. Jana Kovářová  – 20 hlasů – zvolena 

o Jitka Kubištová  – 22 hlasů – zvolena 

o Eva Lacourt  – 19 hlasů – zvolena 

o Antonín Zvonař  – 16 hlasů – zvolen 

- Volby do revizní komise klubu:   

o Mgr. Jitka Kašparová  – 21 hlasů – zvolena 



o Ing. Jan Maryška  – 20 hlasů – zvolen 

o Ing. Hana Sedloňová  – 19 hlasů – zvolena 

 

 

7) Předání diplomů klubových šampionů krásy: 

o AKE Chilli Black Mount Mckinkey  – maj. M. Nováková 

o WCC Fairy z Irexu  – maj. E. Kořená 

o WCC Frodo z Irexu  – maj. E. Kořená 

o WCC Futura Corlan Gi  – maj. MVDr. L. Černá 

o WCC Gamay Corlan Gi  – maj. MVDr. L. Černá 

o WCP Dafi CorgiiraMoravia 17th Meridian  – maj. Ing. I. Račanská a J. Višinka 

o WCP Dar Corgiira Moravia 17th Meridian  – maj. Ing. I. Račanská a J. Višinka 

o WCP Dixi Wichi 17th Meridian  – maj. K. Richter 

o WCP Fergi Čičiko  – maj. Mgr. V. Bauerová 

 

             Předání diplomů klubových šampinů práce: 

o WCC Barbero Corlan Gi  – maj. MVDr. L. Černá 

o WCP Gamay Corlan Gi  – maj. MVDr. L. Černá 

 

8) Návrhy změn v zápisním řádu – pí M. Fuglevičová:  

 

- Oddíl IV – podmínky pro zařazení do chovu: přidat absolvování alespoň jedné klubové nebo 

speciální výstavy našich plemen, ve třídě mladých či vyšší, bez ohledu na hodnocení. Návrh 

členskou schůzí pozměněn na znění: předvedení a ohodnocení na alespoň jedné klubové 

nebo speciální výstavě našich plemen, ve třídě mladých či vyšší  - návrh schválen 

jednomyslně s platností od 1.7.2018 

- Oddíl VI – krytí: není povoleno další krytí feny, která již 2x rodila císařským řezem – návrh 

schválen většinou hlasů (14 : 5 : 3), platnost schválena od 1.7.2018 většinou hlasů (18 : 1 : 0)  

 

9) Diskuze: 

 

- Návrh pí J. Kubištové na změnu v zápisním řádu, oddíl IV – podmínky pro zařazení do chovu – 

u plemene AKE již při bonitaci předložit výsledek vyšetření DOV s negativním nálezem, 

s platností od 1.7.2018 – schváleno 19 hlasy 

 

- Pan J. Tancer vznesl dotaz, proč nebyla sepsána se sl. Vaněčkovou smlouva o chovatelském 

servisu jako s nečlenem klubu, aby mohla být potrestána za chov AKE bez PP. Odpověděla pí 

J. Kubištová: Na základě zaslání krycího listu byla sl. Vaněčková vyzvána k doložení DOV feny 

Jumbo Roxy Xapatán (ČMKU/AKE/279/14) a sepsání smlouvy o chovatelském servisu nebo 

zaplacení členského poplatku. Certifikát o DOV byl MVDr. Trnkovou vydán jako "není prostá 

dědičných vad" se slovním vyjádřením, že tato vada není pro plemeno AKE dědičná. Klub trval 

na písemném potvrzení této skutečnosti. Sl. Vaněčková následně oznámila, že fena 

nezabřezla, tedy není co řešit a podstoupila fenu jiné osobě na práci na statku s tím, že se o 



fenu nemůže nadále starat. Fena u nabyvatelky porodila štěňata, a byla pak nabízena 

v inzerci bez PP za směšnou protihodnotu. Původní majitelka i nabyvatelka feny nereagovaly 

na výzvy pí Kubištové a nebyly ochotny doložit písemné potvrzení o nedědičné oční vadě ani 

označit štěňata čipem a zajistit potvrzení o paternitě, aby bylo možné vystavit štěňatům PP. 

Nechaly se slyšet, že nechtějí, aby měla štěňata PP a rozdaly je neznámo kam. Ze strany klubu 

byla snaha, aby byl vrh zapsán v PK, bohužel majitelka feny veškeré návrhy odmítala.  

 

Na základě tohoto příspěvku bylo navrženo MVDr. L. Černou podepisování smlouvy o 

chovatelském servisu s nečlenem již při bonitaci. V případě, že se člen stane nečlenem, pak 

jako dříve, při dodání krycího listu – schváleno 20 hlasy. 

 

- Paní M. Fuglevičová  - informace o přípravě Klubové výstavy ve Valticích 

                                     - výzva k zasílání příspěvků na web Ing. H. Sedloňové 

                                     - informace k problematice GDPR pro spolky zjišťují pí E. Lacourt  

                                        a Mgr. V. Bauerová  

                                     - návrh na zasílání zpravodaje zahraničním zástupcům spolupracujících  

                                        klubů – schváleno 19 hlasy 

                                      - návrh na čestné členství ve výboru klubu s hlasem poradním pro  

                                        p. Milana Krinkeho – schváleno 16 hlasy 

 

- Paní Marcela Nováková zajistila pro ukázku členům přivezení stojánků s klubovými plemeny, 

tituly a čísly pořadí pro klubové akce. Tyto stojánky budou klubu věnovány ze strany členů 

klubu jako sponzorský dar. V současné době jsou uloženy u paní Ing. H. Sedloňové. 

 

- Návrh pí M. Fuglevičové na úpravu stanov: 

                                      - článek IV. Členství  - vypustit větu: Po přijetí do spolku vydá výbor  

                                        spolku novému členu průkazku o členství. - schváleno jednomyslně 

                                      - článek XII. Finanční hospodaření – z důvodu zjednodušení daňové 

                                        povinnosti doplnit za větu: Finanční prostředky k plnění úkolů získává 

                                        spolek především z členských příspěvků, z darů fyzických a právnických 

                                        osob, ze státních příspěvků, dotací a z příjmů ze svých činností….text 

                                        s konkrétními činnostmi v závorce (výstavní poplatky, bonitační  

                                        poplatky, poplatky za kontroly vrhů)  - schváleno jednomyslně 

 

- Paní Jitka Kubištová informovala o rozdílném postupu kontrolorů při kontrolách vrhů, 

především nepoužívání čteček čipů. Kontrolorům byly rozeslány nové formuláře pro kontroly 

s konkrétními body kontroly. Návrh pí J. Kubištové dokoupit čtečky mikročipů, aby byly 

snadno dosažitelné k použití pro všechny kontrolory – schváleno jednomyslně 

 

- Paní Marta Fuglevičová informovala o nenahlášeném vrhu štěňat z nechtěného krytí 

v chovatelské stanici Kinberger’s. Štěňata z nechtěného krytí dosud neuchovněné feny byla 

vydávána paní R. Kinbergerovou za potomky rodičů z jiného krycího listu, kde fena 

nezabřezla. Hlášení o vrhu a žádanka o zápisová čísla u PK byly zaslány s nepravdivými údaji. 

Výbor klubu požádá ČMKU o zákaz chovu pod ch. st.  Kinberger‘s nebo jiné ve vlastnictví 

Renáty Kinbergerové a zákaz chovu i postoupení práva k chovu na všech zvířatech, psech i 



fenách, jejichž je Renáta Kinbergerová vlastník nebo spoluvlastník s okamžitou platností od 

schválení členskou a výborovou schůzí. Výbor navrhuje vystavení PP štěňatům po 

douchovnění feny a potvrzení parentity – schváleno jednomyslně 

Doporučení členské schůze pro rozhodnutí výboru - kárný postih pro chovatelku v min. trvání 

2 let – schváleno jednomyslně 

 

- Návrh výboru klubu vzhledem k předchozímu bodu - Doplnit zápisní řád, oddíl IV. Podmínky 

pro zařazení do chovu: Při bonitaci předložit potvrzení o stanovení DNA - genetického profilu 

jedince, provedeném certifikovanou laboratoří.  

Platnost od 1.1.2019. Metodika odběru a identifikace vzorků bude zveřejněna v dostatečném 

předstihu – schváleno jednomyslně 

                                        

                                                                                                        

10) Usnesení výroční členské schůze -  bylo vypracováno mandátovou komisí a členskou schůzí 

bylo jednomyslně schváleno. 

 

V Mitrově 17.3.2018 

Zapsala: Ing. Jana Kovářová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


