
Zápis z Mimořádné členské schůze 
SHIH-TZU klubu Evropa

konané dne 29. května 2010 v Paskově

Přítomno 13 členů (viz prezentační listina jako příloha) + 1 host, z výboru přítomny 2 osoby, 
paní Fejkusová byla omluvena

Předán titul Klubový šampion paní Ivetě Stehnové pro fenu Baila J. Jantar Moravy 
A paní Olze Michlové pro psa  Secret Light Premium Bohemia

Průběh schůze:

1) schůze byla zahájena paní Žanetou Žiškovou, předsedkyní klubu

2) doplnění programu a schválení programu v tomto rozsahu:

1. Zahájení
2. Doplnění a schválení programu
2a. Kontrola usnesení z minulé schůze
3.  Zpráva Kárné komise
3a. Zpráva HPCH
3b. Zpráva předsedy
4.  Návrh a odsouhlasení změny termínu a místa konání podzimní klubové výstavy
5.  Návrh a odsouhlasení čl. příspěvků pro členy a nečleny klubu
6.  Diskuse
7.  Usnesení
8.  Schválení usnesení
9.  Závěr

schválen 13 hlasy, tudíž všemi přítomnými

2) provedena kontrola usnesení z minulé schůze

3 ) Zpráva kárné komise
zpráva kárné komise přednesena její předsedkyní paní Mirkou Sawkovou se týkala provedené 
kontroly Veterinární správy na základě upozornění na nesrovnalosti v držení a chovu psů u 
bývalé členky klubu paní Ivy Fremrové. Doložena zpráva z Veterinární správy, ze které 
vyplývají negativní nálezy, členové byli seznámeni s dalším postupem správních orgánů. Byl 
podán návrh, aby SHIH-TZU klub Evropa vstoupil do správního řízení a spojil se ostatními 
kluby zastřešující plemeno shih-tzu, aby se připojili k šetření případu. Dále aby informoval 
ČMKU o průběhu případu.

schváleno 13 hlasy, tudíž všemi přítomnými

Proběhla diskuze ohledně veřejného hanění klubové výstavy v Hlučíně paní Fremrovou, 
ačkoliv se osobně výstavy nezúčastnila.

Na základě výše zjištěných skutečností byl podán návrh na nepřijetí psů v majetku a 
spoluvlastnictví paní Ivy Fremrové do odvolání na akce pořádané SHIH-TZU klubem Evropa.

schválen 12 hlasy, 1 se zdržel hlasování



Dále na základě výše zjištěných skutečností byl podán návrh na nepřijetí paní Ivy Fremrové 
do odvolání za člena SHIH-TZU klubu Evropa

schválen 13 hlasy, tudíž všemi přítomnými

3a) Zpráva HPCH 
HPCH paní Olga Michlová přednesla zprávu týkající se chovu, informovala o počtu vrhů, 
množství narozených štěňat u chovatelů chovajících pod SHIH-TZU klubem Evropa 

     V roce 2010 – k dnešnímu dni 3 vrhy
     Počet narozených štěňat             10 (3 psi , 7 fen)
     Počet vydaných krycích listů       5

3b) Zpráva předsedkyně klubu
zpráva předsedkyně klubu paní Žanety Žiškové se týkala především hospodaření klubu 
(zpráva v příloze)

      Zůstatek k 31.12.2009
      pokladna                    - 993,00 Kč
      běžný účet               10.763,50 Kč

      Zůstatek k 29.5.2010
      pokladna                    1.249,00 Kč
      běžný účet               16.118,04 Kč

4) Změna termínu a místa konání klubové výstavy
z důvodů ekonomických a organizačních byl podán návrh na přesunutí termínu podzimní 
klubové výstavy na 4.9.2010 (původní termín totožný s výstavou jiného klubu zastřešující 
plemeno shih-tzu) a s tím související změna rozhodčího na paní Veverkovou. 
Paní Chrastinová zjistí možnost veterinárního dozoru, paní Žišková prostory, rozhodčí a 
administrativu včetně oznámení ČMKU.
Klub bude o změně informonat paní Mlezivovou pořádající původní výstavu.

schválen 13 hlasy, tudíž všemi přítomnými

5) byl odsouhlasen návrh na ponechání ročních poplatků ve stávající výši

schválen 13 hlasy, tudíž všemi přítomnými

dále návrh na poplatek pro chovatele chovající pod SHIH-TZU klubem Evropa ve výši 100,- 
Kč za každé zapsané štěně, s platností od 29.5.2010

schválen 13 hlasy, tudíž všemi přítomnými

6) Diskuze
diskuse se týkala webových stránek, které spravuje paní Žaneta Žišková, - zveřejnění 
informací o chovatelských stanicích, krycích psech, štěňatech, inzerci 

dále byl prodiskutován systém sekce pro členy na tomto webu a jeho zaheslování



7) Usnesení
byl přečten návrh usnesení

8) Schválení usnesení

schváleno 13 hlasy, tudíž všemi přítomnými

9) Ukončení schůze ve 13,30 

zápis provedla Iveta Stehnová


