
Zápis z Výroční členské schůze WELSH CORGI A KELPIE KLUBU CZ, zapsaného spolku 

6. 6. 2021 – hotel Na Kocandě, Želiv 

 

Přítomni: 46 členů klubu dle prezenční listiny (1 se dostavil později k volbám) 

 

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

2) Volba mandátové komise – mandátová komise byla schválena ve složení Ing. Blanka Machová, Ing. 

Petra Jenčíková, Nikola Sůjová  46 - 0 – 0 (pro – proti – zdržel se) 

3) Program výroční členské schůze v předneseném znění a doplněný o:  

- příspěvek konzultantky pro chov WCP Mgr. Venduly Bauerové ke kontrolám vrhu.  

schváleno 45 - 0 - 1 

- návrh pí Marcely Novákové na změnu čestného členství pana Krinkeho z čestného člena 

výboru na čestného člena klubu.  schváleno 41 - 0 -  4                           

                                                                    

4) Volba volební komise – volební komise byla schválena ve složení Ing. Ilona Račanská, pí Lada 

Růžičková, pí. Ivana Dvořáková  45 - 0 - 1 

5) Předneseny zprávy jednotlivých členů výboru a revizní komise - zpráva prezidenta klubu - pí Marta 

Fuglevičová, zpráva správce plemenné knihy - pí Jitka Kubištová, zpráva pokladní o hospodaření klubu 

- pí Eva Lacourt, zpráva revizní komise - Ing. Hana Sedloňová, rozpočet na rok 2019 – Ing. Hana 

Sedloňová / zprávy a rozpočet schváleny jednomyslně 45  - 0 - 0 

6) Předání diplomů majitelům zvířat, která splnila podmínky k udělení titulu Klubový šampion krásy a 

Klubový šampion práce – p.Zvonař 

7) Projednání změn v bonitačním řádu spolku:  

a) odst. 6 - vypustit větu: „Klešťový skus dvou střeďáků umožňuje zařazení do chovu“  

schváleno 37 - 0 - 5 

b) odst. 9 - přidat větu: „O individuální bonitaci může požádat pouze člen klubu“ neschváleno 

6 - 33 - 3 

schváleno původní znění daného bodu s doplněním nutnosti zaplatit klubu bonitační poplatek  

37 - 3 - 5 

c) přidat odst. 18 - Průkazy původu zbonitovaných jedinců doručí správce plemenné knihy na 

příslušnou PK ČMKU k řádné přeregistraci. Pracovnice PK ČMKU následně odešle PP majitelům 

jednotlivých zvířat. Veškerá další dokumentace, potřebná k zápisu štěňat bude elektronicky odesílána 

chovatelem správci plemenné knihy, který tyto po kontrole odešle taktéž elektronicky na příslušné 

pracoviště PK ČMKU. Majiteli bonitovaného jedince bude umožněno zařídit si přeregistraci 

samostatně.    schváleno 44 - 0 - 0  

d) upravit formulaci bodu 11 (dodatečný návrh pí Kubištové) – „…..za předpokladu, že absolvoval 

výstavu ve třídách se zadáváním titulů CAJC nebo CAC ……“    schváleno 44 - 0 - 1 

 



 

8) Projednání změn ve stanovách spolku: 

a1) odst. IV Členství - větu „Příspěvky musí být zaplaceny do 31.1 každého kalendářního roku.“ 

změnit na: „Příspěvky musí být zaplaceny na účet klubu v rozmezí 1.1. - 31.3 příslušného 

kalendářního roku, z důvodu správného zařazení příjmů do příslušného daňového období.“  

schváleno  44 - 0 - 0 

a2) doplnit větu o přijímání členů do klubu takto: „Výbor spolku přijímá členy na základě zaslané 

elektronické přihlášky na webu spolku a zaplacení vstupního poplatku a členského příspěvku na účet 

klubu do jednoho týdne od zaslání přihlášky.“  schváleno  44 - 0 - 0 

b) odst. IX Členská schůze - změnit způsob svolání ČS „Svolání členské schůze musí být členům 

oznámeno elektronicky zaslanou pozvánkou, nejpozději 3 týdny před konáním členské schůze.“ 

schváleno  44 - 0 - 0 

c) odst. X – Výbor spolku - zrušit větu „Jmenuje redakční radu zpravodaje.“  schváleno  43 - 0 - 1 

 

9) Projednání změn v  zápisním řádu spolku: 

v rámci respektování řádů střešní organizace, přijímá klub nové znění zápisního řádu ČMKU, platné 

od 1.4.2021 s následujícími úpravami pro potřeby chovu našich klubových plemen. 

a) Čl. I Obecné podmínky, bod 1a - reprodukce je přípustná ode dne ukončeného 15. měsíce věku 

schváleno  41 - 0 - 4 

b) Čl. IV Chovní jedinci, bod 10 – V případě importu již chovného jedince ze zahraničí musí se tento 

zúčastnit bonitace dle bonitačního řádu a splnit podmínky chovnosti v ČR ……                            

schváleno  35 - 3 - 5 

c) Čl. VI Krycí list, přidán bod 7 – Neplnochrupé jedince krýt pouze s jedinci plnochrupými (přeřadit 

z bonitačního řádu do zápisního)      schváleno 44 - 0 - 0  

d) Čl. XII Zápis do registru, odst.2d – Nelze k chovu použít oba jedince zapsané v registru. 

schváleno  40 - 0 – 4 

e) V dodatku zápisního řádu klubu uvést, že chov v klubu je chovem řízeným.  schváleno 44 -0 - 0 

f) V platnosti zůstávají dodatky zápisního řádu klubu, schválené v posledním volebním období  

schváleno 44 - 0 - 0  

g) Další krytí feny je možné nejdříve 7 měsíců po porodu.  schváleno  35 - 1 – 8 

h) Zachovat přílohu č. 1 zápisního řádu pro AKE.  schváleno 44-0-1 

 

10) Doplněné body programu schůze  

a) Mgr. Vendula Bauerová poukázala na nesprávně vyplňované formuláře při kontrolách vrhů. Výbor 

se zavazuje tímto zabývat, kotrolory na chyby upozorňovat, případně vypracovat prováděcí manuál 

se specifikací pro jednotlivá plemena. 

b) Návrh pí Marcely Novákové na změnu čestného členství pana Milana Krinkeho z čestného člena 

výboru na čestného člena klubu.  schváleno   35 - 0 - 11   



 

 

 

11) Diskuze: 

a) Dotaz pí Nikoly Sůjové na štěně ve vrhu WCP, kde nesouhlasila parentita. Zodpovězeno 

chovatelkou, pí Renátou Kinbergerovou (ch.st. Kinberger‘s) 

b) Návrh pí Evy Lacourt vypracovat detailní informace upravující čestné členství v klubu pro vložení 

do stanov. Výbor se bude touto změnou ve stanovách v následujícím období zabývat. 

 

11) Volby do statutárního orgánu (výboru) a kontrolního orgánu (revizní komise) spolku: 

bylo odevzdáno celkem 47 hlasovacích lístků, všechny platné. 

- Volby do výboru klubu:   

o Fuglevičová Marta  – 28 hlasů - zvolena 

o Hanáková Barbora, DiS.  – 6 hlasů - nezvolena 

o Kinbergerová Renáta  – 26 hlasů - zvolena 

o Kubištová Jitka  – 36 hlasů - zvolena 

o Lacourt Eva  – 39 hlasů - zvolena 

o Maryška Jan, Ing. – 20 hlasů - nezvolen 

o Naxerová Kristýna – 2 hlasy - nezvolena 

o Sedloňová Hana, Ing. – 20 hlasů - nezvolena 

o Síbrtová Ivana, Ing. – 26 hlasů - zvolena 

o Štursová Gabriela – 4 hlasy - nezvolena 

o Zvonař Antonín – 21 hlasů - nezvolen 

- Volby do revizní komise klubu:   

o Kašparová Jitka, Mgr.  –  26 hlasů - nezvolena 

o Nováková Marcela  – 27 hlasů - zvolena 

o Pospíšilová Dana  –  42 hlasů - zvolena 

o Štruncová Zdeňka  – 28 hlasů - zvolena  

 

 

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

jednomyslně schváleno 25 přítomnými členy. 

 

13) Členská schůze byla pí Fuglevičovou ukončena ve 14:00 hod. 

 

V Želivě 6. 6. 2021 

Zapsala: Hana Sedloňová, Marta Fuglevičová 

Za správnost: Marta Fuglevičová, v.r. 


