
Zápis z členské schůze KLUBU COTON DE TULEAR, z.s. 

IČ: 654 00 534, se sídlem Plíškova 1959, 15500 Praha 

konané dne 15.9.2018 
 

 

Zahájení schůze KLUBU COTON DE TULÉAR, z.s. (dále jen Klub) v 16:45 hod. 

Prezentaci přítomných členů provedla předsedkyně Klubu paní Ludmila Schaferová, každý 

podepsaný člen obdržel jeden hlasovací lístek. 

Počet přítomných členů Klubu (dále jen členové): 14 

Celkový počet členů Klubu k dnešnímu dni: 75 

Členská schůze není usnášeníschopná a byla ukončena. 

 

Dle stanov Klubu článku 7.2.1 svolal výbor po pauze 15 minut náhradní členskou schůzi, ta je již 

usnášeníschopná při jakémkoliv počtu přítomných členů Klubu. 

 

Za výbor Klubu se zúčastnili: 

Ludmila Schaferová – předsedkyně 

Pavlína Schafferová – tajemník, zastupující výstavní referent 

Michaela Nováková – poradce chovu 

Zuzana Linhartová – zastupující pokladník 

Jiří Salvét – člen výboru 

 

V souladu s Jednacím řádem byl pořízen zvukový záznam. 

 

Program schůze: 

1)  Zahájení a schválení programu členské schůze 

2)  Volba zapisovatele členské schůze, volba ověřovatele zápisu, volba 2 skrutátorů   

3)  Zprávy jednotlivých členů výboru klubu o činnosti klubu v období od poslední členské schůze:  

-  zpráva předsedy klubu/akce uskutečněné v r. 2017/2018, plán akcí do konce roku, výhled 2019 

-  informace o certifikátu ČMKU – potvrzení paternity (viz Směrnice ČMKU pro zápis do PP v 

platném znění) 

-  zpráva poradkyně chovu   

-  návrh na zvýhodnění zahraničního krytí 

-  vyjasnění podmínek poplatku za krycí list v případě zapůjčení feny do chovatelské stanice 

-  návrh na frekvenci vyšetření PRA 

-  zpráva o možnosti testování IVVD 

-  zpráva tajemníka/výstavního referenta – uskutečněné výstavy 2017, 2018, plán 2019 

-  návrh na doplnění bodování do Řádu pro udělování titulů klubový šampion, klubový junior 

šampion klubový veterán šampion 

-  zpráva pokladníka klubu o hospodaření klubu v roce 2017, rozpočet na rok 2018, volba revizora 

účtu 

4)  Program pro zdraví cotonků – informace pro členy klubu o nové sekci na webu, navázané 

spolupráci, možných slevách apod. 

5)  Odvolání manželů Šimůnkových proti rozhodnutí kárné komise 

6)  Schválení změn ve Stanovách: termín obnovení členství a příslušné platby, sídlo Klubu (příloha)  

 

Návrh Ing. Šalandové na změnu sídla klubu   

Změna Stanov v bodě 2.2. 

Původní znění:  2.2. Sídlem Klubu je Praha 5, Píškova 1959, PSČ 155 00.   

Nové znění:  2.2. Sídlem Klubu je “konkrétní adresa stávající předsedkyně klubu” 

Zdůvodnění: Členská schůze odhlasovala, že ve Stanovách bude uvedeno jako sídlo Klubu vždy 

konkrétní adresa aktuálního předsedy klubu (viz zápis z členské schůze cca z roku 2012). 

  

Návrhy Mgr. Mallatové Bartošové, MBA: 



1. v souladu s bodem 7.2.6 Stanov - Zpráva o činnosti a hospodaření za minulý rok 

2. v  souladu s bodem 7.2.11 Stanov stanovení revizora účtů 

3. v souladu s bodem 7.2.6 Stanov - Plán činnosti na další rok, a to zejména vizi výboru ohledně 

chovatelství (prosím zohlednit krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle výboru, vizi chovu 

cotonků v ČR - otázky opakovaných testů PRA apod.) 

5. Zpráva výstavního referenta ohledně návrhů na delegování rozhodčích na klubové výstavy - 

představa výstavního referenta 

6. informace o způsobu poskytování informací členům klubu 

 

Protinávrh MUDr. Salvétové na zvýhodnění ceny krycího listu do zahraničí 

Jako užitečné považuji cenu za krycí list zahraničního krytí snížit, nikoliv zcela zdarma. 

Doporučuji ponechat stejný poplatek jako u tuzemského krytí. 

Poznámka: Myslím si, že pokud má někdo desítky tisíc na zahraniční krytí, těch 100,- korun na 

poplatek bude mít také. 

 

 

Zahájení členské schůze 
Schůzi zahájila předsedkyně Klubu Ludmila Schaferová. 

 

Volba skrutátorů 

Návrh předsedkyně Klubu Ludmila Schaferová, aby skrutátory byly p. Marková a p. Mallatová 

Bartošová. 

Pro: 14      Proti: 0      Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

Volba zapisovatele 

Návrh předsedkyně Klubu Ludmila Schaferová, aby zapisovatel byl p. Salvét. 

Pro: 14      Proti: 0      Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

Volba ověřovatele zápisu 

Návrh předsedkyně Klubu Ludmila Schaferová, aby ověřovatel byla p. Marková. 

Pro: 14      Proti: 0      Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

Schválení programu schůze 

Program přečetla předsedkyně Klubu Ludmila Schaferová. 

Pro: 14      Proti: 0      Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

Přednesena zpráva předsedy Klubu viz příloha č. 1. 

Přednesena zpráva poradce chovu viz příloha č. 2. 

Přednesena zpráva tajemníka a zastupujícího výstavního referenta viz příloha č. 3. 

Přednesena zpráva zastupujícího pokladníka viz příloha č. 4. 

 

V průběhu zpráv proběhla hlasování: 

A) Návrh poradkyně chovu, aby se vyšetření PRA zavedlo i ve 3 letech věku zvířete povinně. 

Pro: 13      Proti: 0      Zdržel se: 1 

Návrh byl přijat. 

 

B) Návrh poradkyně chovu, aby se poskytla klubová cena za krycí list při zapůjčení feny do 

chovatelské stanice jen pokud jsou oba (majitel feny i majitel chovné stanice) členem Klubu.  

Pro: 0      Proti: 12      Zdržel se: 2 

Návrh nebyl přijat. 

  



 

C) Návrh poradkyně chovu: Zvýhodněný členský poplatek za vystavení krycího listu bude 

poskytován pouze v případě, že majitel feny je členem klubu.“ 

 

Pro: 14      Proti: 0      Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

D) Návrh poradce chovu, aby se zrušil poplatek za vystavení krycího listu u žádosti o zahraniční 

krytí. 

Pro: 3      Proti: 8      Zdržel se: 3 

Návrh nebyl přijat. 

 

E) Protinávrh paní Salvétová, aby se snížil poplatek za vystavení krycího listu u zahraničního krytí 

na úroveň ceny za tuzemské krytí. 

Pro: 11      Proti: 3      Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat. 

 

F) Návrh tajemníka Klubu, aby se přidal titul BOS do bodovací tabulky v hodnotě 7 bodů na 

klubového šampiona získaný na KlVP a SpVP pořádaná klubem i na  SvVP, EVP, MVP, NVP, KlVP 

a SpVP bez navýšení celkového počtu nutných dosažených bodů. 

Pro: 5      Proti: 6      Zdržel se: 3 

Návrh nebyl přijat. 

 

Jeden člen Klubu v průběhu čtení zprávy pokladníka opustil schůzi 

 

G) Návrh pokladníka k souhlasu s výsledkem hospodaření ke zveřejněním předložené zprávy. Byla 

přítomna k nahlédnutí fyzicky. 

Pro: 12      Proti: 0      Zdržel se: 2 

Návrh byl přijat, členská schůze odsouhlasila výsledek hospodaření za rok 2017 

 

H) Návrh předsedy Klubu, aby se revizorem účtu za rok 2017 stala p. Marková. 

Pro: 12      Proti: 0      Zdržel se: 2 

Návrh byl přijat. 

 

 

Program pro zdraví cotonů 

Předsedkyně informovala přítomné členy o programu pro zdraví cotonů. Na klubovém webu je 

zřízena speciální sekce. Obsahuje informace o testování, kde je možné jej provést, slevy pro členy 

Klubu. Zprávy od veterinářů k některým komplikacím. Postupně se doplňuje. Předsedkyně zároveň 

požádala o další podněty k aktivitám, vedoucí ke zlepšení kvality zdraví a chovu. 

 

Odvolací řízení pana a paní Šimůnkových 

Informace o již proběhlých jednáních – podání návrhu na kárná řízení, zahájení kárného řízení, 

výsledek kárného řízení a odvolání manželů Šimůnkových. Veškeré informace jsou přístupné na 

www stránkách Klubu. Přítomní členové jsou s těmito informacemi seznámeni. 

I) Na návrh člena výboru dle Kárného řádu hlasování o tom, zde je odvolání důvodné. Hlasování 

proběhlo tajně. 

Pro: 2      Proti: 10      Zdržel se: 2 

Návrh odvolání nebyl přijat a původní rozhodnutí zůstává v platnosti. 

 

Obnovení členství v Klubu 

J) Na návrh předsedy Klubu doporučena změna – pro obnovení členství v Klubu bude nadále bude 

sjednocen termín zaslání členských karet a klubového příspěvku do 15.1. běžného roku. 

Pro: 13      Proti: 0      Zdržel se: 1 

Návrh byl přijat. 



 

Změna korespondenční adresy Klubu 

K) Na návrh předsedkyně klubu doporučena změna stanov – automatická změna adresy Klubu na 

stávajícího předsedu, bez nutnosti dalšího hlasování 

Pro: 13      Proti: 0      Zdržel se: 1 

Návrh byl přijat. 

 

Připomenutí paní Šalandové 

Při zasílání nových stanov se změnou adresy Klubu opravit i povinnosti tajemníka změněné 

předchozí členskou schůzí: zrušit nutnost administrátorských povinností 

 

Diskuse 

Žádost p. Mallatové Bartošové o informace o dalším rozvoji Klubu. 

- odkaz na již podané informace v předchozí době, především poradce Klubu 

doplnění: snaha o důsledné dodržováníá ke krytí psů a fen s omezením 

 

Shrnutí pí Šalandové – předchozí výbory provedly napravení legislativy, napravení Klubové 

dokumentace, výstavy a zprovoznění www stránek. 

Otázka – co si klade za cíle současný výbor? Kam se chce posunout? 

Odpověď – především: program zdraví cotonů, snaho o čistotu chovu, prezentace plemene, 

zkonsolidování finančních toků. Podpora testování v souhrnném zasílání vzorků na vyšetření. 

 

Podklady k chybějícím zubům a diskuse v následující době. 

 

Pí Šalandová požádala výbor o včasné informace o konané členské schůzi, informaci o podávání 

návrhů na program chůze, programu schůze 

 

Schůze byla poté ukončena cca v 19.00 

 

 

 

Přílohy: 

1. Pozvánka/Program členské schůze 

2. Zpráva předsedkyně klubu 

3. Zpráva poradkyně chovu 

4. Zpráva tajemníka a výstavního referenta 

5. Zpráva pokladníka včetně výsledku hospodaření 2017 

6. Příloha k návrhu programu – body k hlasování 


