
1 
 

Zápis z náhradní členské schůze  

Klubu chovatelů bišonků, z.s. dne 29. 7. 2017 

 
Přítomni: 19 členů dle prezenční listiny 
  
 

1. Schůzi v 10.05 hodin zahájila Mgr. Dmejchalová a přivítala přítomné členy klubu. 
Oznámila, že aktuální počet členů přítomných na náhradní členské schůzi je 19. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o náhradní členskou schůzi, můžeme pokračovat 
v jejím konání, ačkoliv se jí účastní méně než 25 % členů.  
Protože výbor neobdržel žádný oficiální návrh na změnu programu, požádala 
přítomné o schválení programu členské schůze. Program byl schválen jednomyslně. 
 

2. Vzhledem k tomu, že na programu schůze není žádný bod, který by vyžadoval tajné 
hlasování a počet zúčastněných členů je maximálně přehledný pro prosté přehledné 
sečtení hlasů. Zápis schůze provede Mgr. Jana Nováková – proti tomuto neměl nikdo 
z přítomných námitku. 
 

3. Předsedkyně klubu p. Slapničková informovala členy o činnosti výboru – o 
uskutečněných jednáních, výstavách a další organizačně-administrativní činnosti 
členů výboru. Dále seznámila členy s termíny výstav pro rok 2018, a to: 
- KV pro všechna plemena s klubovým vítězem 14. 4. 2018 (delegovaný rozhodčí 

Linda Voláriková SK), místo konání Rychnov n. K. 
- KV pro všechna plemena CAC bez klubového vítěze 17. 6. 2018 (delegovaný 

rozhodčí Gudrun Štěpničková), místo konání Praha 9 hotel Svornost 
- Speciální výstava CAC a vítěz speciální výstavy pro všechny plemena 9. 9. 2018 

(rozhodčí je v jednání – Olga Dolejšová) místo konání Praha 9 Svornost 
Při všech výstavách se bude konat bonitace. 
Dále p. Slapničková informovala, že výbor se rozhodl vedením účetnictví pověřit 
externí účetní, která má zkušenosti s vedením účetnictví spolků a neziskových 
organizací. Důvodem pro toto rozhodnutí je, že náročnost účetní a daňové 
problematiky. Účetní má pojištění profesní odpovědnosti účetních a ručí za správné 
vedení účetnictví spolku. Výbor tímto krokem eliminuje případné budoucí problémy a 
finanční ztráty způsobené případnou chybou. P. Lenka Staňková bude nadále jako 
hospodářka KCHB zajišťovat veškerou administrativu a hospodářskou činnost, 
hotovostní a bezhotovostní platební styk klubu a bude ve spolupráci s předsedkyní 
klubu p. Slapničkovou předávat účetní doklady.  
Příští členská schůze se bude konat 19. 5. 2018. 
Členové vzali zprávu o činnosti výboru na vědomí. 
 

4. P. Staňková informovala o hospodaření. Klub nemá žádné pohledávky a závazky po 
splatnosti.  Aktuální počet členů je 155. Výstava v Rychnově nad Kněžnou skončila 
s mírnou ztrátou Kč 11.135,--. Celkové hospodaření klubu je ziskové. 
Členové vzali zprávu o hospodaření na vědomí. 
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5. Předsedkyně revizní komise Mgr. Nováková přednesla zprávu revizní komise. 

Informovala, že v uplynulém období výbor pracoval v souladu se stanovami a splnil 
usnesení z členské schůze z roku 2016 (upravené stanovy jsou zveřejněny ve sbírce 
listin a klub chovatelů bišonků, z. s. je od 1. 1. 2017 přímým členem ČMKU). Revizní 
komise neobdržela žádný podnět k revizní činnosti z řad členů. Výbor se na revizní komisi 
obrátil v souvislosti s připomínkami místopředsedy p. Čermáka.  
Členové vzali zprávu o činnosti revizní komise na vědomí. 
 

6. P. Štěpničková přednesla zprávu o chovu. Až na příležitostné drobné administrativní a 
formální chyby při vyplňování přihlášek vrhu nebo krycích listů je vše v pořádku. 
Členové vzali zprávu o chovu na vědomí. 
 

7. Na závěr proběhla diskuse.  
- Místopředseda p.Čermák společně s p. Čermákovou vznesli řadu připomínek a 

nepodstatných námitek, většinou z nich se již zaobíral výbor na své mimořádné 
schůzi 4. 7. 2017. Členové vyjádřili podporu vedení klubu a připomínky manželů 
Čermákových odmítli. 

- P. Čermák navrhl slavit 5. výročí klubu. Mgr. Nováková jej vyzvala, ať předloží 
projekt formou prezentace k oslavě a případných věcných upomínkových 
předmětů včetně ekonomické kalkulace k projednání na výboru, kdy po 
zapracování připomínek a následném schválení by projekt byl představen členské 
základně. P. Čermák s návrhem souhlasil. 

- P. Senohrábková požádala o možnost harmonizace v oblasti termínů výstav s 
KCHBPF a delegování rozhodčích na tyto akce. Výbor přislíbil spolupráci v této 
oblasti. 

 
8. Schůzi ukončila v 11.10 hodin p. Slapničková a poděkovala přítomným za účast.  

 
 
Usnesení: 

1. Členská schůze vzala na vědomí zprávu o činnosti výboru 
2. Členská schůze vzala na vědomí zprávu o hospodaření 
3. Členská schůze vzala na vědomí zprávu o činnosti revizní komise 
4. Členská schůze vzala na vědomí zprávu o chovu 

 
 
 
 
 
V Praze dne 29. 7. 2017 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Jana Nováková 


