Klub Tibetské dogy ČR, z.s.
Na Štěpnici 115, Horní Bučice
285 71 VRDY

ZÁPIS ČLENSKÉ SCHŮZE KTD ČR, z.s. V PÍSKOVÉ LHOTĚ
KONANÉ DNE 4. KVĚTNA 2019
PROGRAM SCHŮZE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení Členské schůze KTD ČR, z.s.
Slovo předsedy.
Slovo jednatelky.
Slovo poradkyně chovu.
Slovo pokladníka o financích klubu.
Návrh na zpřísnění chovatelských podmínek podaný Evou Kmiećovou
a Elenou Kmiećovou – „Povinné stanovení DNA profilu pro všechny uchovněné
jedince a Povinné vyšetření očí na entropium, ektropium a chirurgický
zákrok očí, víček.“
a. Diskuze k Návrhu
b. Hlasování o Návrhu.
7. Návrh na zpřísnění chovatelských podmínek – informace shromážděné
výborem KTD ČR, z.s.
8. Diskuze
9. Hlasování
10. Závěr Členské schůze KTD ČR
PRŮBĚH SCHŮZE:
1. Zahájení Členské schůze KTD ČR, z.s. předsedou klubu
 Podpis prezenčních listin
57 podepsaných na prezenční listině
45 fyzicky přítomno
12 v zastoupení na základě plné moci
Revize počtu oprávněných zastoupení udělených na základě plné moci:
Na základě kontroly úhrady členských příspěvků bylo zjištěno, že plná moc udělená panem Petrem
Jirgalem paní Evě Kmiećové je neplatná, a to z důvodu nezaplacení členského příspěvku pro rok 2019.
Tato skutečnost byla zjištěna již při prezenci, nicméně telefonicky byl Ing. Ladislav Lučaník, pokladník,
ujištěn, že úhrada proběhla. Dne 4. 6. 2019 zaslal pan Jirgal sms zprávu, ve které své původní ujištění
o úhradě platby anuloval. Na základě této skutečnosti je jeho plná moc udělená paní Evě Kmiećové
k zastupování a hlasování na členské schůzi konané dne 4. 5. 2019 neplatná.

2. Slovo předsedy KTD ČR, z.s.
 Přivítání členů KTD ČR, z.s. a seznámení členů s průběhem schůze.
 Informace o Programu schůze zveřejněn na webu a rozeslán elektronicky každému
členu, tím splněny podmínky dle Stanov KTD ČR, z.s.
 Předseda KTD ČR, z.s. poděkoval Výboru za práci a přesun Klubové výstavy
z důvodu špatné předpovědi počasí.
 Další výstavy v letošním roce, v září další Klubová výstava, posuzovatel pan Petr
Řehánek (ČR).
 Na rok 2020 tři termíny Klubových výstav – v lednu, v květnu a září.
3. Slovo jednatelky KTD ČR, z.s.
 Na webu nová sekce pro členy, zatím zkušební provoz, budou tam průběžně
zařazovány informace, část bude zaheslovaná.
 Na loňské členské schůzi bylo odsouhlaseno, že budou připraveny varianty – zcela
nové webové stránky nebo stránky fungující v novém modelu tak, aby část byla
přístupná pouze pro členy.
Zpracovávají se podklady a kalkulace. Jakmile budou připraveny varianty, výbor je
předloží členům, kteří rozhodnou na své členské schůzi, která z variant bude
odsouhlasena. Ukázka webu bude formou google ankety, kde se bude hlasovat, který
model se členům nejvíce líbí.
4. Slovo poradkyně chovu KTD ČR, z.s.
 Zpráva o vrzích za období září 2018 – květen 2019:
- vystaveno 26 krycích listů, v 18 vrzích se narodilo 142 štěňat, z toho 69 psů a 73
fen
- 2 krytí zahraniční
Celý výpis o vrzích bude zveřejněn na webu.
5. Slovo pokladníka KTD ČR, z.s.
 Finanční hospodaření, příspěvky a poplatky pokrývají výstavy, jsme v kladných
číslech.
 Členská základna – jsme na stálých počtech, cca kolem 100 členů, přibližně 1/3 zánik
členství, kterou však vyrovnává vstup nových členů.
 Letos jsme přešli v rámci finanční úspory k rozesílání dokumentů a informací na
e-mailové adresy, které jsou uvedeny na přihlášce. Pokud někdo informace nedostal, ať
zaktualizuje své kontaktní údaje u p. Lučaníka.
6. Návrh na zpřísnění chovatelských podmínek – návrh podaný členkami Elen a
Evou Kmiecových dne 12. 2. 2019
Předseda klubu Ing. Tomáš Douda, DiS. vyzval navrhovatelky, aby členské
základně svůj návrh představily. V reakci na toto uvedly, že jejich návrh obdrželi
všichni členové e-mailem a že čekaly, jak podaný návrh zpracuje a prověří výbor
klubu. Na žádost některých členů Eva Kmiećová uvedla, že návrh se týkal

zpřísnění podmínek chovnosti – povinné testování očí a povinný profil DNA.
Posouzení očí, aby prováděli specialisté a aby tyto podmínky byly zařazeny do
podmínek chovu. Navrhují, aby psi s entropiem, ektropiem nebyli zařazeni do
chovu. Podle navrhovatelek chybí odborný dohled při bonitacích. Zkušený
veterinář by měl, dle jejich informací, poznat, zda pes podstoupil operaci očních
víček. Oční testy, by měly být proto v podmínkách chovnosti a zveřejněny. Dle
názoru navrhovatelek by měl mít chovatel právo se rozhodnout, zda chce krýt psa,
který má v předcích oční vady.
 Druhý klub (KCHMPP) v ČR se měl k tomuto návrhu vyjádřit pozitivně, jejich
členská schůze bude v listopadu a na této schůzi se o tom bude hovořit.
 Testy DNA – o založení profilu DNA. Jako důvod předložení tohoto požadavku
navrhovatelky uvedly: „Abychom se srovnali s ostatními zeměmi, které již DNA
profil aplikovaly.“
 Úplné znění zaslaného Návrhu zpřísnění chovatelských podmínek najdete v
Příloha č. 1 Navrh_E+E Kmiećovy (z důvodu dodržení zásad GDPR jsou emailové adresy zakryty).
7. Návrh na zpřísnění chovatelských podmínek – informace shromážděné výborem KTD
ČR, z.s.

 Povinné stanovení DNA profilu pro uchovněné jedince – tato problematika již byla
projednávána na členské schůzi dne 8. září 2018, stanovisko členů viz zápis
z členské schůze konané dne 8. září 2018 v Choťovicích zveřejněný na webových
stránkách klubu.
 Výbor oslovil laboratoře Genomia a Vemodia s požadavkem na zaslání podmínek
pro uzavření smlouvy s klubem, na jejímž základě by členové KTD ČR, z.s. získali
slevu na požadovaná vyšetření. Mgr. Renata Pavlíková seznámila členy
s nabízenými podmínkami.
 Výbor oslovil posuzovatele DOV (Dědičných očních vad)určené Komorou
veterinárních lékařů ČR, viz Příloha č. 2 – Posuzovatelé DOV_seznam+kontakty
 Všem posuzovatelům DOV byly zaslány shodné otázky, jejichž obsah vychází
z požadavků uvedených v podaném Návrhu. Znění otázek viz Příloha č. 3 –
Posuzovatelé DOV_otazky
 Se zněním odpovědí jednotlivých posuzovatelů DOV podrobně seznámila členy
Mgr. Renata Pavlíková. Byl připraven přehled odpovědí, viz Příloha č. 4 –
Posuzovatele DOV_prehled odpovedi
 Výbor připravil statistický přehled výsledků bonitací týkající se stavu očí u
bonitovaných jedinců za období let 2009 až 2018. Souhrnný statistický přehled viz
Příloha č. 5 – Statistika_bonitace 2018-2014, Příloha č. 5 – Statistika_bonitace
2013-2009 .
 Poradkyně chovu Lenka Schneiderová oslovila kluby, poradce chovu a chovatele
z okolních států (celkem 18). Na základě zaslaných informací připravila souhrnný,
podrobný přehled podmínek chovnosti (PCH). Viz Příloha č. 6_Souhrnný prehled
PCH a Příloha č. 7_PCH okolni staty.
 Poradkyně chovu v krátkosti, z důvodu časově náročného průběhu schůze,
seznámila členy se zkušenostmi získanými za dobu 23 let, kdy chová tibetské
dogy. Celý příspěvek viz Příloha č. 8_Poradkyne chovu_zkusenosti

8. Diskuze
 Danou problematiku Návrhu zpřísnění chovatelských podmínek diskutovali svými
názory:
 Jolanta Janulíková
 Elen Kmiećová
 Eva Kmiećová
 Ivana Michalcová
 Ivana Hrubá
 Petr Kupf
 Karel Kůs
 Jan Krbek
 Alena Nováková
 Libuše Rychetská
9. Hlasování
1. Testy DNA – viz zápis z Členské schůze ze dne 8. 9. 2018
2. Uzavření smlouvy s laboratořemi Vemodia a Genomia
Stav po revizi hlasování: pro 49 členů, proti 4 členi, zdrželi se 3 členi.
Stav před revizí hlasování: pro 50 členů, proti 4 členi, zdrželi se 3 členi

3. Návrh na zpřísnění chovatelských podmínek – povinné vyšetření entropia a
ektropia.
Stav po revizi hlasování: pro 5 členů, proti 51 členů, zdrželo se 0 členů.
Stav před revizí hlasování: pro 6 členů, proti 51 členů, zdrželo se 0 členů

4. Vyšetření jedince na entropium a ektropium bude absolvováno dobrovolně
chovatelem, majitelem bonitovaného jedince. Certifikát předloží při
bonitaci a výsledek bud, v případě souhlasu chovatele majitele,
zaznamenán v bonitační kartě a bude zveřejněn na webu KTD ČR,
z.s.Výsledky vyšetření budou monitorovány a sloužit ke statistickému
zpracování.
Stav po revizi hlasování: pro 56 členů, proti 0 členů, zdrželo se 0 členů.
Stav před revizí hlasování: pro 57 členů, proti 0 členů, zdrželo se 0 členů.

10. Závěr
 Poděkování předsedy za účast na členské schůzi a informace o další Členské
schůzi a místě konání bude zveřejněna min 30 dní před jejím konáním.
Zapsala: Adéla Vejtrubová
Za správnost: Ing. Tomáš Douda, DiS., Mgr. Renata Pavlíková, Lenka Schneiderová.

