
 
 
Zápis z mimořádné členské schůze Landseerklubu ČR, která se konala v sobotu 
dne 19.9. 2015 v Řásné u Telče 
 
 
Schůze se zúčastnilo 28 členů klubu. 
 
Program: 
 
1.   Zahájení 
2.   Schválení programu schůze 
3.   Volba návrhové a volební komise 
4.   Žádost členů klubu o odvolání předsedy DR a jejich návrh na jeho odvolání z 
funkce 
5.   Návrh na zahájení kárného řízení se členkou LK ČR pí. Gurinovou na žádost 
předsedy DR 
6.   Odstoupení jednatale a ekonoma z funkcí 
7.   Volby do uvolněných funkcí 
8.   Schválení nových Stanov LK ČR 
9.   Schválení nového Zápisního řádu LK ČR 
10. Schválení nového jednacího řádu LK ČR 
11. Schválení nového Bonitačního řádu LK ČR 
12. Schválení nové bonitační karty LK ČR 
13. Schválení členských poplatků na rok 2016 
14. Oznámení o klubových výstavách LK ČR v roce 2016 
15. Příprava oslav a Speciální klubové výstavy u příležitosti 20. výročí založení LK 
ČR dne 17.9. 2016 v Dolním Bušínově 
16. Diskuse 
17. Usnesení 
18. Závěr 
 
Jednotlivé projednávané body programu: 
 
1. Zahájení 
Předsedkyně klubu paní Renata Cepková přivítala všechny přítomné členy a v 14.20 
zahájila schůzi. 
 
 
2. Schválení programu schůze 
Předsedkyně klubu přednesla členům změnu programu schůze. Ruší se body 4. a 5. 
z důvodu, že celá kauza členů, pí. Gurinové a p. Vidmara, se týká ataků na 
facebooku a i dle ČMKU si mají tyto věci řešit dotčení občanskoprávní cestou.  
Dále byl doplněn bod č. 6. o volbu dvou nových členů DR za odstupujícího p. Bořila 
a p. Vítka.  
Změněný a doplněný program schůze byl schválen. 
 
 
3. Volba návrhové a volební komise 
Byli navrženi členové návrhové komise ve složení - paní Blanářová, paní Gurinová, 



paní Cvrčková. 
Byli navrženi členové volební komise - paní Olšáková, paní Adamcová, paní 
Věchtíková 
Návrhová a volební komise byla zvolena. 
 
 
4. Odstoupení jednatele, ekonoma a dvou členů Dozorčí rady/Kontrolní komise 
z funkcí 
Z důvodu rezignace paní Nulíčkové na funkci ekonoma, pana Nulíčka na funkci 
jednatele/tajemníka a pánů Bořila a Vítka na funkce v Dozorčí radě/Kontrolní komisi 
byli navrženi tito kandidáti do uvolněných funkcí: 
ekonom - paní Vojtková 
jednatel/tajemník - pan Kobza 
Dozorčí rada/Kontrolní komise - paní Peroutková, pan Cvrček, pan Bravenec 
 
 
5. Volby do uvolněných funkcí 
Po sečtení odevzdaných hlasů oznámila volební komise výsledek: 
Dozorčí rada/Kontrolní komise: paní Peroutková (20 hlasů), pan Cvrček (18 hlasů), 
pan Bravenec (17 hlasů) 
Ekonom: paní Vojtková (23 hlasů) 
Jednatel/tajemník: pan Kobza (19 hlasů) 
Do Dozorčí rady/Kontrolní komise byli zvoleni paní Peroutková a pan Cvrček. 
Novým ekonomem klubu je paní Vojtková a nový jednatel/tajemník je pan Kobza.  
 
 
6. Schválení nových Stanov LK ČR 
Návrh nových Stanov mohl být členy do 31.8. 2015 připomínkován. Připomínky 
poslaly paní Chlíbcová, paní Čekalová-Selucká, paní Gurinová, paní Olšáková a 
paní Vojtková. 
Byly tudíž projednávány jednotlivé připomínky. 
 
Článek 2, bod 2 a 6 - bude doplněno o slovo „landseer“ - schváleno 
Článek 2, bod 7 - nebude měněn - schváleno 
Článek 2, bod 11 - nebude měněn - schváleno 
Článek 3, bod 1 - vyškrtnuto slovo „výběrové“ - schváleno 
Článek 3, bod 2c) - doplněno o zápisný poplatek - schváleno 
Článek 3, bod 2d) - slovo „oprávněn“ bude nahrazeno slovem „nesmí“ - schváleno 
Článek 3, bod 3a) - bude doplněno o slovo „landseer“ - schváleno 
Článek 4, bod 1b) - doplněno o „doporučeně do vlastních rukou“ - schváleno 
Článek 4, bod 1d) - bude vyškrtnut - schváleno 
Článek 5, bod 1 - bude změněno na „minimálně dva roky“ - schváleno 
Článek 5, bod 8 - zůstává původní znění -schváleno 
Článek 7, bod 3 - změněno na „ rozhoduje výbor“ - schváleno 
Článek 7, bod 4 - bude změněno na „minimálně dva roky a neměl kárný přestupek“ - 
schváleno 
Článek 7, bod 6 - zůstává nezměněn - schváleno 
Článek 7, bod 7 - zůstává nezměněn - schváleno 
Článek 7, bod 10 - doplněno o „v případě pravomocného odsouzení“ - schváleno 
Článek 7, bod 12 . zůstává nezměněn - schváleno 



Článek 7, bod 14 - zůstává nezměněn - schváleno 
Článek 7, bod 16 - doplněno o „v případě pravomocného odsouzení“ - schváleno 
Článek 8, bod 3f) - tento bod bude v samostatném bodě 4 - schváleno 
Článek 10, bod 1 - Stanovy nabývají platnosti dnem schválení - schváleno 
 
Nové Stanovy LK ČR byly po doplnění připomínek členskou základnou schváleny.  
 
 
7. Schválení nového Zápisního řádu LK ČR 
Návrh nového Zápisního řádu mohl být členy do 31.8. 2015 připomínkován. 
Připomínky poslaly paní Chlíbcová, paní Čekalová-Selucká, paní Olšáková a paní 
Vojtková. 
Byly tudíž projednávány jednotlivé připomínky. 
 
Článek IV, bod 2 - doplněno o „ RTG DLK a výsledky testů na trombopatii a 
cystinurii“ - schváleno 
Článek IV, bod 3 - dolpněno o „ s výjimkou vlastních vrhů“ - schváleno    
Článek IV - bude doplněn o bod 7 - PCH zaznamenává odchylky od standardu do 
PP štěněte - schváleno 
Článek VI - bude doplněn o bod 3 - PCH smí po řádném zdůvodnění nedoporučit 
určité spojení a chovatel musí toto     
                                                         respektovat - schváleno 
Článek VII, bod 2c) - zůstává nezměněn - schváleno 
Článek VII, bod 2d) - bude doplněno o „ i ze dvou klubových výstav“ - schváleno 
Článek VII, bod 2e) - bude doplněno o „vyhodnocení DLK do max. stupně 1/1 
(provedené nejdříve v 18 měsících  
                                  věku zvířete). RTG DLK je povinné od 1.1. 2016 
pro všechna bonitovaná zvířata po tomto 
                                  datu. Dále je pro zařazení do chovu povinné 
genetické vyšetření na trombopatii s výsledkem 
                                  „clear“ nebo „carrier“ a vyšetření na cystinurii s 
výsledkem N/N“ - schváleno 
                                - bude doplněno o „před importem“ - schváleno 
Článek VII, bod 4 - bude změněno na „ feny i psi musí být hned po bonitaci 
přeregistrováni Plemennou knihou“  
                               - schváleno 
Článek VII, bod 7 - „tímto se ruší typ chovný s podmínkou“ - schváleno 
Článek VII, bod 8a) - bude vyškrtnuto slovo „jednoznačně“ - schváleno 
Článek VII, bod 8d) - zůstává nezměněn - schváleno 
Článek VII, bod 8e) - zůstává nezměněn - schváleno 
Článek VII, bod 8f) - zůstává nezměněn - schváleno 
Článek VII, bod 8g) - zůstává nezměn - schváleno 
Článek VII, bod 9 - doplněno o „ a na domluveném místě kdekoliv v ČR“ - schváleno 
Článek VIII, bod 3 - doplněno o „ 75 dní po nakrytí“ - schváleno 
Článek IX, bod 1b) - změněno na „jedinec s hodnocením DKK 2/2, FCI C smí mít 
partnera jen s hodnocením FCI A 
                                 - schváleno 
Článek IX, bod 1 - bude doplněn o d) - jedinec, který má v bonitační kartě „silně 
sazovitý“, smí být spárován jen s 
                                                              jedincem „bez sazí“ - 



schváleno 
Článek IX, bod 17 - doplněno o „potvrzení veterinárního lékaře nesmí být v době 
krytí starší než tři měsíce“ 
                                - schváleno 
Článek X, bod 9 - opraveno o „ kromě úhrady cestovného poradci chovu“ - 
schváleno 
Článek XII - změněno na „ Tento Zápisní řád nabývá platnosti dnem schválení“ - 
schváleno 
 
Nový Zápisní řád LK ČR byl po doplnění připomínek členskou základnou schválen. 
 
 
8. Schválení nového Jednacího řádu LK ČR 
Návrh nového Jednacího řádu LK ČR mohl být členy do 31.8. 2015 připomínkován.  
Připomínky poslaly paní Olšáková a paní Vojtková. 
Byly tudíž projednávány jednotlivé připomínky, 
 
Změněno - ůčinnost dnem schválení - schváleno 
Článek 2, bod 3 - změněno na „při rovnosti hlasů při rozhodování je rozhodující hlas 
výboru“ - schváleno 
Článek 6, bod 3 - zůstává nezměněno - schváleno 
Článek 9 - změněno - „nabývá účinnosti dnem schválení“ - schváleno 
 
Nový Jednací řád LK ČR byl po doplnění připomínek členskou základnou schválen. 
 
 
9. Schválení nového Bonitačního řádu LK ČR 
Návrh nového Bonitačního řádu LK ČR mohl být členy do 31.8. 2015 připomínkován. 
Připomínky poslaly paní Chlíbcová a paní Olšáková. 
Byly tudíž projednávány jednotlivé připomínky. 
 
Článek I, bod 3 - doplněno o „ z posuzovatele s aprobací na plemeno landseer, 
poradce chovu a člena výboru“ 
                            - schváleno 
Článek II, bod 3 - doplněno o „bonitační komisi“ - schváleno 
Článek V - doplnit bod 6 - Identifikace čísla čipu jedince čtečkou - schváleno 
Článek VII, bod  2 - bude doplněno „všech dalších vyšetření“ - schváleno  
Článek VII - bude doplněn o bod 7 - Zaslat PP zbonitovaného psa nebo feny na 
přeregistraci poradci chovu spolu se všemi potřebnými doklady - schváleno 
Článek VIII, bod 1 - nahrazeno slovo „kolegia“ slovem „ výboru spolku“ - schváleno 
Článek VIII, bod 3 - bude doplněno o „pořadatelského sboru“ - schváleno 
 
Nový Bonitační řád LK ČR byl po doplnění připomínek členskou základnou schválen. 
 
 
10. Schválení nové bonitační karty LK ČR 
Návrh nové bonitační karty LK ČR mohl být členy do 31.8. 2015 připomínkován. 
Připomínky poslaly paní Chlíbcová a paní Olšáková. 
Byly tudíž projednávány jednotlivé připomínky. 
 



Bod 24 - bude doplněn o vylučující vadu „výrazný lalok“ - schváleno 
Bod 29 - bude doplněn o vylučující vadu „deformovaný ocas“ - schváleno 
Bod 52 - bude doplněn o vylučující vadu „příliš bojácný“ - schváleno 
 
Nová bonitační karta LK ČR byla po doplnění připomínek členskou základnou 
schválena. 
 
 
11. Schválení poplatků LK ČR pro rok 2016 
Všechny poplatky zůstavají stejné jako v roce 2015, jen přibyl poplatek „zápisné“ - 
schváleno. 
 
12. Oznámení o klubových výstavách LK ČR 
Klubová výstava LK ČR se bude konat 14.5. 2016 na Konopišti. Posuzování přijal 
pan Vondrouš. 
Speciální klubová výstava se bude konat 17.9. 2016 v Dolním Bušínově. Posuzování 
přijala paní Ridarčiková ze Slovenska. 
 
 
13. Příprava oslav a Speciální klubové výstavy u příležitosti 20. výročí založení 
LK ČR dne 17.9. 2016 v Dolním Bušínově 
Tato akce bude dvoudenní. První den proběhne Speciální klubová výstava a druhý 
den kurzy plavání. Organizační výbor tvoří paní Kobzová, paní Olšáková a paní 
Věchtíková.  
 
 
14. Diskuse 
Diskusi zahájila paní Olšáková, která poděkovala manželům Nulíčkovým za jejich 
příkladnou práci ve výboru. 
Paní Kubů vystoupila s dotazem, jak je propagováno plemeno landseer v časopise 
Pes přítel člověka. Na její dotaz odpověděla poradkyně chovu paní Vendlerová 
Jiroutová, že klub s časopisem nespolupracuje. 
Paní Vojtková navrhovala, aby se povinně zveřejňovaly výstavní úspěchy landseerů 
na klubových stránkách. Toto nebylo schváleno. 
 
 
15. Usnesení 
Členská schůze schvaluje nové klubové řády a zápisný poplatek. 
 
 
16. Závěr 
Členskou schůzi ukončila v 18.15 hodin předsedkyně klubu paní Cepková a 
poděkovala všem přítomným za hojnou účast. 
 
 
Zpracovala: Zuzana Čekalová-Selucká 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


