
Zápis z Členské schůze WELSH CORGI A KELPIE KLUB CZ, zapsaného spolku   
 

            s.p.: L 1972 vedená u Městského soudu v Praze           

 

dne 5.6.2022 hotel na Kocandě, Želiv 

 
 

Přítomni: 33 členů klubu dle prezenční listiny (dva členové se dostavili v průběhu). 
 

1) Úvod –  členskou schůzi zahájila prezidentka klubu paní Ing. Ivana Síbrtová  

 
2) Volba mandátové komise – mandátová komise byla schválena hlasování, a to ve 

složení Kateřina Čalkovská, Lenka Šedivá a MVDr. Anna Horáčková. 
Hlasování: 31 - 0 – 0 (pro – proti – zdržel se) 

 
3) Program výroční členské schůze – navržený program byl doplněn o body č. 8, 9 a 10, 

a tím se původní body vzestupně posunuly: 
 

    bod č. 8: Žádost o vystavení PP s omezenou registrací. 
    bod č. 9: Seznámeni s porušením zápisního řádu a kárným postihem odsouhlaseným 

na Výborové schůzi dne 29.5.2022 v Netvořicích. 
    bod č.10: Předání diplomů pro jedince, kteří úspěšně splnili podmínky k udělení titulu  

Klubový šampion práce a Klubový šampion krásy. 
Hlasování: 31 - 0 – 0  

 

4) Předneseny zprávy jednotlivých členů výboru a revizní komise za rok 2021 
      -   prezidentky klubu - Ing Ivana Síbrtová 

      -   jednatele – Jitka Kubištová 
      -   správce plemenné knihy – Renáta Kinbergerová 

      -   hospodáře a pokladníka - Antonín Zvonař 
      -   revizní komise – zpráva Marcela Nováková 

      -   rozpočet na rok 2022 – Dana Pospíšilová 
Hlasování: 31 – 0 – 2  (2 nově příchozí) 

 
5)  Prezidentka klubu informovala o doporučených změnách stanov klubu v souvislosti 

s prováděním změny sídla spolku, resp. klubu v obchodním rejstříku – dle stávajících 
stanov klubu má změnu sídla odsouhlasit členská schůze klubu, což je v případě této 

změny v průběhu roku de facto nemožné, protože by se členská schůze musela svolávat 
jenom kvůli tomu. Výbor toto řešil v souvislosti s rezignací předchozí prezidentky klubu, 

kdy bylo souvislosti s tímto v průběhu volebního období nezbytné řešit změnu sídla 

klubu. Proto výbor navrhne na příští volební schůzi změnu stanov klubu v tom smyslu, 
aby změnu sídla klubu nebyla vázána na souhlas členské schůze. 

Poznámka pod čarou – tentokrát bylo vyřešeno díky vstřícnosti příslušné úřední osoby. 
 

6)  Bod programu, aby při bonitaci mohl být členem bonitační komise i člen komise 
revizní, byl stažen z jednání. 

 
7) Seznámení členů s prokazováním členství při kontrolách vrhů.   

Dále způsob kontroly fen u mrtvě narozených vrhů a tento návrh doplnit do 
Chovatelského řádu klubu. 

 
Seznam členů klubu je vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů neveřejný a 

nemůže být proto zasílán kontrolorům. Výbor klubu tedy rozhodl, že člen klubu se bude 



prokazovat kontrolorovi potvrzením o zaplacení členského příspěvku na dané období, 
které obdrží elektronicky od pokladníka klubu. 

 

Výbor se dále zabýval problémem ochrany zdraví chovných fen, tedy jak při úmrtí 

štěňat ověřovat, zda fena rodila přirozeně nebo císařským řezem, a to v návaznosti na 

možnost chovu na dané feně, která smí mít dle zápisního řádu císařský řez pouze 2x za 

život. Mnoho majitelů fen zápisní řád nedodržuje a neposílá hlášení o vrhu do 7 dnů po 

porodu, ani 75 dnů po nakrytí, když fena nezabřezne. Výbor se rozhodl tyto informace 

striktně vyžadovat a navrhl toto: Chovatel má povinnost zasílat do 40 dnů po nakrytí 

hlášení o tom, že fena nezabřezla. Do 75 dnů po nakrytí, že fena porodila mrtvá 

štěňata. Kontroloři vrhu budou fyzicky kontrolovat feny, které porodily mrtvá štěňata. 

Cestovní náklady bude hradit klub, a to v případě, že chovatel dodržel dané termíny 

hlášení. Jestliže chovatel tuto povinnost nesplní, bude si hradit cestovní náklady sám. 

Tento návrh se doplní do zápisního řádu. 

Hlasování: 33 – 0 – 0 

 

8)  Žádost o vystavení PP s omezenou registrací/limited registration  pro CHS 
  Z Ovčího statku 

 
Výbor tímto žádá členskou schůzi o kladné posouzení žádosti, kterou jednomyslně 

odsouhlasil na výborové schůzi dne 29.5.2022, a to o vystavení PP s omezenou 
registrací / limited registration pro plemeno AKE, vrh A z  CHS Z Ovčího statku. Došlo 

k použití obou jedinců zapsaných pouze v registru, matka Belatar’s Quick Silver a otec  
Graedewn Okie.  Zápisní řád Welsh corgi a kelpie klubu CZ neumožňuje vystavení 

plného FCI rodokmenu. 
 

Odůvodnění: chovatel se domníval, že zápisní řád ČMKU a klubu se neliší a také se o 

skutečnosti, že vystavit PP FCI je možné, informoval telefonickou konzultací s pracovnicí 
ČMKU, která mu tuto skutečnost ze zápisního řádu ČMKU potvrdila. 

Chovatel nechce na štěňatech z vrhu A dále chovat, štěňata z vrhu A plánuje používat 
pouze k pasení, resp. zúčastňovat se s nimi závodů FCI (proto byli zvoleni jedinci 

s pevnou vlohou a velkou úspěšností na závodech pasení), což bez PP s omezenou 
registrací nemůže. 

Hlasování: 32 – 0 – 1 

 

9)  Seznámení členské schůze s porušením Zápisního řádu – Dodatku zápisního řádu 

Welsh corgi a kelpie klubu CZ a to v bodu c) Další krytí feny je možné nejdříve 7 měsíců 

po porodu a kárným postihem  

 

Chovatelská stanice z Podolské jeskyně, chovatel MVDr. Gabriela Vidimová 

Porod na chovné feně Ginger Velvarská farma byl dne 3.10.2021. 

Následné krytí proběhlo 26.2.2022 – cca po 5 měsících  

 

Chovatelská stanice Naše Poupátko, chovatel Lucie Tolarová 

Porod  na chovné feně Anička Naše Poupátko byl dne 24.11.2021. 

Následné krytí proběhlo 24.4.2022 –  cca po 5 měsících 

 

 

 

 



Výbor klubu schválil následující kárný postih: 

Zákaz chovu plemen sdružených v našem klubu Welsh corgi a kelpie klub CZ pod 

oběma chovatelskými stanicemi nebo jiné vlastnictví obou chovatelek a zákaz chovu i 

postoupení práva k chovu na všech zvířatech, psech i fenách, jejichž jsou majitelky 

vlastníky nebo jsou spoluvlastníky, a to s okamžitou platností od seznámení na členské 

schůzi na dobu 18 měsíců. 

  

Návrh na kárné opatření byl bez dodatků akceptován ČS.  

 

10)  Předání diplomů pro jedince, kteří úspěšně splnili podmínky k udělení titulu Klubový   
šampion práce a Klubový šampion krásy. 

 

11)  Diskuze - podnět do diskuze od paní Trauškeové – povinnost testů u WCP a WCC 

na DM. V diskuzi padlo několik názorů členů klubu pro i proti zavedení povinných testů. 

Výbor klubu se zaměří na sledování a vyhodnocování této problematiky. Podnět 

k hlasování ve věci zavedení povinnosti testů na DM nebyl podán. 

 

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

bylo jednomyslně schváleno. 

Hlasování: 33 – 0 – 0 

 

13) Členská schůze byla Ing. Síbrtovou ukončena ve 13:00 hod.  

 

V Želivě 5. 6. 2022 

 

Zapsala: Kinbergerová 

 

Za správnost: Ing. Ivana Síbrtová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


