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Zápis z členské schůze Landseer klub ČR 

 ze dne 11. 9. 2022 Milovice 

Schůze se zúčastnilo 22 členů Celkový počet členů LK ČR k termínu schůze 69.  Schůze 

není usnášeníschopná. Předsedkyně oznámila zahájení náhradní členské schůze za 30 min.  

Program schůze: 

1. Zahájení  

2. Schválení programu schůze  

3. Volba návrhové komise 

4. Volba volební komise 

5. Zpráva ekonoma klubu 

6. Zpráva poradce chovu  

7. Zpráva kontrolní komise  

8. Schválení účetní závěrky rok 2021 

9. Schválení poplatků LK ČR pro rok 2023 

10. Klubové výstavy LK ČR na rok 2023 

11. Doplňující volby – člen kontrolní komise 

12. Schválení drobných úprav Zápisního řádu LK ČR 

13. Diskuse  

14. Usnesení  

15. Závěr  
 
Jednotlivé projednávané body programu: 

1) Zahájení 

Předsedkyně klubu paní Renata Cepková přivítala všechny přítomné členy a zahájila 

náhradní členskou schůzi.  

2) Schválení programu schůze 

Hlasování  pro 22 proti 0 zdrželi se 0 
 
Usnesení: Program členské schůze byl schválen. 
 

3) Volba návrhové komise 
Do návrhové komise byli navrženi tito členové: p. Matýsová, p. Vendlerová, p.Broučková 
 
Hlasování: pro 22 proti: 0  zdrželi se  0 
 
Usnesení: Byla schválena návrhová komise ve složení: p. Matýsová, p. Vendlerová, p. 
Broučková 
 

4) Volba volební komise 
 

Do volební komise byli navrženi tito členové  p. Nováková, p. Vojtková, p. Drábková 
 
Hlasování: pro 22 proti  0  zdrželi se 0 
 
Usnesení  Byla schválena volební  komise ve složení : p. Nováková, p. Vojtková, p. 
Drábková 
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5) Zpráva ekonoma klubu 
Ekonom klubu paní Hana Vojtková přednesla zprávu ekonoma klubu za rok 2021. 
 

6) Zpráva poradce chovu 
Poradkyně chovu paní Renata Cepková přednesla zprávu poradce chovu za rok 2021. 
 
 

7) Zpráva kontrolní komise 
Předsedkyně kontrolní komise paní Renata Matýsová přečetla zprávu kontrolní komise. 
Kontrolní komise potvrzuje správnost účetní závěrky za rok 2021. 
 

8) Schválení účetní závěrky rok 2021 
  
Hlasování: pro 22 proti 0 zdrželi se 0 
 
Usnesení: Účetní závěrka LK ČR pro rok 2021 je schválena. 
 

 
9) Členské poplatky pro rok 2023  

Výbor navrhl ponechat stávající výši členských poplatků ve stejné výši.  
 

Hlasování : pro 22 proti ……0……….zdrželi se ……0………… 
 
Usnesení : Členské poplatky na rok 2023 jsou schváleny ve nezměněné výši.  
 

 
10) Klubové výstavy LK ČR na rok 2023: 

6.5.2022 - klubová výstava Němčice Vigvam 
9.9.2022 speciální výstava Milovice u Hořic 
 

 
11) Doplňující volby 

 
Proběhly doplňující volby do funkce člena kontrolní komise.  
 
Člen kontrolní komise – návrhy kandidátů – za výbor: 1.  Jarmila Čechová 
 
Další návrhy návrhová komise – žádné. 
 
 
Výsledky voleb:  
 
Člen KK p. Jarmila Čechová           - 18 počet hlasů 4 hlasy byly neplatné 
   
 
Usnesení : Do funkce člen KK  LK ČR je zvolena p. Jarmila Čechová s  počtem volebních 
hlasů 18 
 

12) Schválení drobných úprav Zápisního řádu LK ČR 
 
Předsedkyně Renata Cepková seznámila členskou chůzi s návrhem drobných úprav 
Zápisního řádu : 
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Článek IV – Poradce chovu 
bod 3.…. PCH je povinen provádět kontrolu vrhu u všech prvních vrhů chovatele 

Článek X – Vrh a kontroly vrhů 
bod1) Kontrolu narozeného vrhu štěňat provádí PCH LK ČR povinně u prvních vrhů…. U všech vrhů 
zapíše veškeré údaje do formulářů chovatel spolu s veterinářem, který vrh čipuje. Chovatel zašle 
veškeré dokumenty poštou PCH. 
 

 
Hlasování : pro 20 proti ……2……….zdrželi se ……0………… 
 

Článek V – Označování štěňat 
 

/V tomto článku se všude škrtá text tetování a zůstává jen čipování – je to dle platného zákona/ 
 
Hlasování : pro 22 proti ……0……….zdrželi se ……0………… 
 

Článek VII – Chovní jedinci 
 

bod 9 …Nebo na žádost členů je možné po předchozí domluvě s PCH provést bonitaci na národních 
nebo mezinárodních výstavách v ČR nebo na předem domluveném místě kdekoliv v ČR, avšak veškeré 
výlohy spojené s touto bonitací povinně hradí majitelé bonitovaných jedinců na místě /cestovné dle 
platných předpisů ČMKU a poplatky všech členů bonitační komise za úkon ve výši 500,- Kč na osobu. 
Termín této bonitace, která neprobíhá na klubové akci musí být časově vzdálen od běžné bonitace na 
klubové akci min. 2 měsíce. 
 
Hlasování : pro 22 proti ……0……….zdrželi se ……0………… 
 
Článek IX – Krytí 

 
bod 1b) Koeficient příbuznosti nesmí být větší než 3,5% počítán na 4 generace 
 
Hlasování : pro 15   proti ……5……….zdrželi se ……2………… 
 
 
bod 7a)  …. zvíře musí splňovat podmínky DKK stanovené LK ČR, být chovně uznán v zemi svého 
majitele i v zemi svého držitele tedy LK ČR,…. 
 
Hlasování : pro 15 proti ……5……….zdrželi se ……2………… 
  
Usnesení: Změna zápisního řádu LK ČR je schválena-´. 
 

13) Diskuse: 
 
Návrh členů : při klubových výstavách při přejímce  kontrolovat háravost fen.  
 

14) Usnesení  
schváleno 

 
15) Závěr: členskou schůzi ukončila předsedkyně LK ČR paní Renata Cepková a 

poděkovala všem přítomným za účast. 
 

Zapsala: Vojtková Hana 


