
Klub Tibetské dogy ČR, z.s. 

Na Štěpnici 115, Horní Bučice 

285 71  VRDY 

 

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE V CHOŤOVICÍCH  

KONANÉ DNE 12. ZÁŘÍ 2015 

 
PROGRAM SCHŮZE: 
 

1. Zahájení Členské schůze KTD ČR, 
2. Slovo předsedy KTD ČR, 
3. Slovo jednatelky KTD ČR, 
4. Informace pokladníka o financích klubu, 
5. Informace poradkyně chovu, 
6. Diskuze, 
7. Závěr Členské schůze KTD ČR. 

 
PRŮBĚH SCHŮZE: 
 

1. Zahájení Členské schůze KTD ČR 12.9.2015 V 15:30 hod. 
 

2. Slovo předsedy Klubu Tibetské dogy České republiky 
 Přivítaní členů na schůzi, 

Vážení členové Klubu tibetské dogy České republiky dovolte mi, prosím, 
abych Vás přivítal na Členské schůzi KTD ČR a jsem rád za Vaši účast. 
Ještě jednou se omlouvám za svoji nepřítomnost a doufám, že schůze 
proběhne v klidu a ke spokojenosti všech zúčastněných. Paní Lenka 
Schneiderová má plnou moc k mému zastoupení ve všech věcech 
týkajících se vedení klubu, včetně mého hlasu při hlasování. 

 Opětovné poděkování předsedy KTD ČR,  
Děkuji tímto Výboru za celoroční činnost a práci a prosím ještě, aby 
zvládli přípravu Zpravodaje 2015, který máme ještě před sebou. 

 Informace o administrativě Klubu a úkonech týkajících se výstav (MV, 
NV, KV) a chodu Klubu, 
V uplynulém půl roce jsme vybrali rozhodčí na MV/NV v ČR a poslali 
žádosti na pořadatele těchto výstav. Zároveň máme zajištěn prostor  
a rozhodčí na příští rok – květnovou výstavu bude posuzovat paní Ing. Eva 
Mayerová a zářijovou výstavu pan Josef Mravík ze Slovenska. 

 Zpravodaj 
Porosím členy o příspěvky do Zpravodaje 2015. Letošní Zpravodaj bude 
opět v tištěné podobě zaslán do Vašich poštovních schránek. 

 Sponzoring 
V neposlední řadě děkuji našemu sponzoru společnosti Farmina  
za spolupráci v roce 2015 na výstavách KTD a doufám v další spolupráci 
v roce 2016. 



3. Slovo jednatelky Klubu Tibetské dogy České republiky 
 Poděkování výboru a sponzorům 

 
4. Informace od Pokladníka Klubu Tibetské dogy České republiky – viz zpráva 

od p. Lučaníka 
 Informace o stavu účtu, 
 Informace o hospodaření Klubu. 
 Informace o členské základně. 

 
5. Informace od poradkyně chovu Klubu Tibetské dogy České republiky – viz 

zpráva od Ing. Ivany Staškové 
 Informace o vydaných Krycích listech 
 Informace o počtu vrhů 
 Informace o počtu narozených štěňat 
 Informace o počtu uchovněných jedinců a svodu mladých za rok 2014/5, 
 Byla upravena bodovací tabulka pro bodování klubových šampionů jak? A 

kde je umístěna? 
 V souvislosti se změnou Občanského zákoníku byly upraveny Stanovy 

klubu – odsouhlasení: odsouhlaseno, ale zaneseny změny  
- Zastupitelství jednatele a předsedy: místo „a“ nahrazeno „anebo“ pro 

jednodušší administrativu,  
- Zveřejnění adres majitelů u chovných psů: p. Lučaník rozešle 

elektronicky informaci o této možnosti, kdy pro realizaci je nutný 
písemný souhlas majitele,  

- Zaslání odsouhlasených stanov na Rejstříkový soud v Praze 
 

6. Diskuze 
 Návrh pí Schneiderové ohledně zahraničního rozhodčího --- na jarní 

klubovou výstavu KTD ČR pro rok 2017 a s tím související návrh šetření 
financí při pořádání výstav během roku 2016: jednohlasně odsouhlaseno 

 

7. Závěr Členské schůze KTD ČR 12.9.2015 v 16:30 hod. 
 
Poděkování předsedy zúčastněným a vyjádření nespokojenosti 
ke zbývající členské základně za nepřítomnost na Členské schůzi, 
která se koná pouze 1x za rok!!!!! 

 
 
Zapsala: Lucie Pačesová 
Za správnost: Ing. Tomáš Douda, DiS., Lenka Schneiderová, Ing. Ivana Stašková, 
p. Ladislav Lučaník 


