
 

Zápis z výborové schůze WELSH CORGI A KELPIE KLUBU CZ, 23.10.2022 – Netvořice 

 

Výbor: Ivana Síbrtová, Jitka Kubištová, Renáta Kinbergerová, Antonín Zvonař 

Omluvena: Barbora Hanáková  

Bez revizní komise 

 

Kontrola minulého zápisu z VS ze dne 29.5.2022: 

 

 

1. Dodržování Zápisního  řádu (ZŘ)- úkol pokračuje , návrh předložen na ČS dne 5.6.2022 

Výbor se 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 ZŘ císařský řez pouze 2x za život. Mnoho majitelů fen nedodržuje ZŘ 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 rozhodl takto: 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.  – Kinbergerová doplní do Zápisního řádu do další VS. 

 

2. Akce roku 2022 – kontrola vyúčtování  

30.7.2022 – Retro corgi víkend -  kontrola proběhla bez námitek                                                                                      

10.09.2022 - KV na zámku Kozel – kontrola proběhla s tím, že ještě není dokončeno vyúčtování za raut, 

protože stále chodí platby na účet klubu.  

 

3. Žádost o vystavení PP s omezenou registrací / limited registration – CHS Z Ovčího statku – žádost 

předložena  na ČMKU a do 23.10.2022 ještě stále nebyla projednána na zasedání ČMKU. 

 

4. Zákaz chovu plemen sdružených v našem klubu na dobu 18 měsíců, za porušení Zápisního řádu – vzhledem 

k tomu, že postup výboru byl chybný. Nbylo správné řídit se doporučením ČMKU. Na VS dne 31.7.2022 Seč, 

byl kárný postup uznám jako neplatný a tato skutečnost byla oznámena 5.8.2022 přes datovou schránku 

do Advokátní kanceláře Mgr. Ing. Roberta Bochníčka – jako právního zástupce paní Lucie Tolarové. Závěr 

z toho plynoucí je, že výbor klubu se musí striktně držet  Stanov našeho klubu. Bude vyvoláno nové jednání 

s paní Lucií Tolarovou ( Kačínovou) a to na VS dne 20.11.2022 a dále dle domluvy s MVDr. Gabrielou 

Vidimovou. 

 

VS byla zvolena kárná komise : předseda kárné komise  - Renáta Kinbergerová, členové komise Ing. Ivana 

Síbrtová, Jitka Kubištová 

 

5. Odsouhlasení  hotovostních plateb:  Členové výboru mohou sami bez konzultace výboru uhradit 

hotovostní platbu do výše 500 Kč,  za potřeby pro klub ( např. pásky na výstavu, razítko atp). Platby, které 

jsou vyšší než 500 Kč,  musí každý člen výboru konzultovat se všemi členy a musí být všemi členy 

odsouhlaseny. 

 

6. Byla zřízena datová schránka a proto veškerá korespondence  se státními organizacemi a dále vlastníky 

datových schránek, bude probíhat cestou datových schránek. 

 

7. Bude udělána prezentace ( článek ) na webové stránky a FB klubu k akcím roku 2022 včetně fotografií. 

Zpracuje Kinbergerová 

 



8. AKCE  roku 2023 

 

- 23.04.2023 – Členská schůze – Želiv hotel Na Kocandě 

- 07.05.2023 -  SV při  Florince Olomouc                                                                                                                    

odsouhlasení rozhodčí :  IIdikó Muszlai ( HU) AKE + WCC, Edith Soltesz ( AT) – WCP 

 

- 02.09.2023 – KV Mariánský Týnec  - Karel Peroutka AKE, další rozhodčí v jednání  

 

- Změna při bonitaci : vzhledem k tomu, že se neosvědčil způsob hromadného vybírání PP po bonitaci a 

dodání těchto PP na ČMKU. Vzhledem k počtu bonitovaných jedinců docházelo stále ke zpožďování 

práce ČMKU a následným stížnostem jednotlivých členů na adresu výboru.  Proto se výbor rozhodl tuto 

službu zrušit a ponechat rozhodnutí o zápisu na jednotlivých členech.  Změna bude do další VS 

zaevidována. Zpracuje Kinbergerová 

 

- Další VS bude 20.11.2022 v hotelu Na Kocandě – Želiv od 10:00 

 

- Další bonitace bude 20.11.2022 po skončení VS  

 

V Netvořicích 23.10.2022 

 

Zapsala : Kinbergerová Renáta 

Schválila : Síbrtová Ivana 


