Zápis z členské schůze Klubu chovatelů Collií a Sheltií
Ze dne 7.3.2015
Praha 9, Kyje
Program členské schůze:
1. Zahájení, volba mandátové a volební komise
2. Zpráva o činnosti Klubu v roce 2014
3. Zpráva matrikářky Klubu
4. Zpráva správce DPK
5. Pokladní zpráva
6. Návrh na úpravu pravidel soutěže Pes roku – doplnění titulu BOS
7. Návrh úprav řádu pro udělení titulu Klubový šampion práce
8. Vyhlášení klubových soutěží (KŠK, KŠP, PR, SPR)
9. Rámcový plán činnosti pro rok 2015
10. Volba člena výboru
11. Diskuze – začátek – připomínky k výstavnímu řádu,
12. Usnesení
13. Závěr a ukončení schůze
Přítomno 31 členů.
Schůze je usnášeníschopná.
Volba volební komise:
návrh – Š. Dreslerová, P. Urbanová, L. Petrášková
Schváleno všemi hlasy
Volba mandátové a návrhové komise:
Návrh – Jitka Gogolínová, Libuše Kucková, Dana Fialová
Schváleno všemi hlasy.
Ověřovatel zápisu:
Návrh: Müller Tomáš
Schváleno všemi hlasy.
Program schůze
Schválen všemi hlasy.
Zápis: Lucie Kučerová
Zpráva o činnosti klubu v roce 2014
Přednesl předseda klubu, MVDr. Vladimír Fiala.
V úvodu pan předseda zhodnotil průběh a výsledky klubových výstav v uplynulém roce. Konstatoval, že
všechny tyto akce byly dobře organizované i propagované a s hojnou účastí. Vyzdvihl také zvyšující se úroveň
informační hodnoty klubových stránek. Přítomným na schůzi také stručně zrekapituloval témata a závěry, které
se v průběhu roku probíraly na jednáních Výboru, především odborně osvětlil problematiku „chemické kastrace
psů“, k němuž zaujal Výbor své stanovisko v zápisu ze dne 14.12.2014. Na závěr vyzval nejen přítomné, ale
všechny členy Klubu, aby měli na paměti, že jsme členy jednoho zájmového spolku, že máme všichni jedno
hlavní společné, a to je chov psů. Proto apeluje na to, aby i vzájemná komunikace všech byla korektní a přístup
kolegiální a prostý invektiv a napadání.

Zpráva matrikářky Klubu:
Matrikářka klubu, paní Šárka Dreslerová informovala o tom, že ke dni členské schůze měl klub právě 316 členů,
z toho nových 52. Zdůraznila přítomným, a prostřednictvím zápisu i nepřítomným, že při placení členských
příspěvků je opravdu NUTNÉ vždy uvádět své členské číslo jako variabilní symbol, aby se předešlo problémům
při párování plateb. V případě, že si člen nevybaví své členské číslo, nechť uvede alespoň své rodné číslo. Pokud
dojde k situaci, že členský příspěvek se platí společně s jinou platbou, pak je to nutné uvést do poznámky!
Pan předseda k tomuto tématu ještě doplnil, že Klub sice připravuje speciální Program pro podporu členství, ale
že skutečně největší díl odpovědnosti za nábor nových členů nesou samotní chovatelé. Ti by měli novým
majitelům doporučit členství v klubu, vysvětlit jim výhody členství a k dokladům ke štěněti přikládat i přihlášku
do klubu, kterou dostanou společně s podklady k zápisu vrhu.
K tomuto všemu ještě dodal, že ať bude výše zmíněný „Program pro podporu členství v klubu“ koncipován
jakkoliv, vždy bude, na rozdíl od jiných chovatelských subjektů, probíhat naprosto korektně, tedy bude prostý
jakýchkoliv nemorálních praktik!
______________________________________________________________________________________
Zpráva správce DPK
Správkyně DPK, Jitka Gogolínová, na úvod informovala členy o tom, že i přes pravidelné upozorňování se
pořád dokola objevují stejné problémy, s kterými se potýkali i předchozí správci DPK… tedy především
nedostatečné vyplnění přihlášky vrhu a její pozdní zaslání, chybějící rychlý kontakt na přihlášce vrhu, nedodání
potřebného počtu kopií, při platbách pak neudávání správných variabilních a specifických symbolů, díky čemuž
se pak platby špatně dohledávají!.
Upozornila, že s prvním podáním se zasílají veškeré doklady včetně všech titulů a zkoušek a jsou založeny u
správce dílčí plemenné knihy. Z PKČMKU přichází chovateli náhled rodokmenu ve kterém však tyto výsledky
pokud již v minulosti nebyly do PK ČMKU mohou chybět. Veškeré tyto podklady zasílá dílčí plemenná kniha až
s druhým podáním. Tudíž je ještě možnost nedodané tituly či zkoušky doložit.
Pokud jde o data, pak v roce 2014 bylo zapsáno:
34 vrhů DK v 26 chovatelských stanicích, počet použitých krycích psů 24, z toho 8 zahraniční krytí, celkový
počet zapsaných štěňat je 186 (o 13 štěňat více než v roce 2013) z toho 86 psů a 100 fen, k tomu 6 štěňat
uhynulo (všechna před zápisem) a 5 se narodilo mrtvých.
19 vrhů KK v 19 chovatelských stanicích, počet použitých krycích psů 16, z toho 3 zahraniční krytí, celkový
počet zapsaných štěňat je 141 (o 61 štěňat více než v roce 2013) z toho 66 psů a 75 fen, k tomu 4 štěňata uhynula
(všechna před zápisem) a 4 se narodila mrtvá.
50 vrhů SHE ve 28 chovatelských stanicích, počet použitých krycích psů 33) celkový počet zapsaných štěňat je
170 (o 80 štěňat méně než v roce 2013) z toho 80 psů a 90 fen, k tomu 12 štěňat uhynulo (před zápisem),1 po
zápise, 1, bylo usmrceno a 2 se narodila mrtvá.
Genealogie - http://genealogie.collie-sheltie-club.cz/
V současné chvíli je v genealogii již zapsáno 49277 záznamů. Genealogie již obsahuje kompletní data o vrzích
zapsaných u nás za rok 2012 a 2013 u SHE a KK i za rok 2014. Tento přehled je možné shlédnout v záložce
„Vrhy“. Ostatní roky se postupně doplnují.
Při zadávání dat je třeba dbát pokynů na webu genealogie, tj. nezapomínat přiložit ke změnám potřebné
dokumenty (k tomu slouží ve spodní části karty psa okýnka k přiložení dokumentů, dokument musí být do 2Mb
velikosti). Případně je možné poslat podklady mailem.
Hlavním cílem genealogie je zálohovat papírovou plemennou knihu, a to z důvodů, že tato papírová historie
chovu našich plemen byla už několikrát kompletně ztracena v nenávratnu (požár, nepředání materiálů dědicem
po úmrtí správce DPK apod.

Chovatelé mají možnost využít zde krycích listů, přihlášek vrhu i uvedení svých vrhů do seznamu štěňat.
Doporučujeme využívat tyto dokumenty, bude docházet k menší chybovosti na přihláškách a krycích listech,
často nejsou vyplněná místa bonitace, zápisová čísla, někdy chybí i adresa chovatele. Toto všechno přitom
systém doplní za vás, pokud tato data u rodičů jsou doplněna. O jejich aktualizaci můžete požádat nebo ji provést
sami, pokud jste majiteli daných zvířat.
__________________________________________________________________________________________
Zpráva pokladní:
První a nejdůležitější upozornění! Opět se hojně vyskytují neidentifikované příjmy… je opravdu třeba, jak už
bylo výše uvedeno, uvádět specifické a variabilní symboly!
Pokud jde o výdaje za klubové akce, klub se vždy snaží, aby všechny akce byly především dobře organizované,
aby byly zajištěny hodnotné ceny, ale zároveň aby poplatky byly přijatelné. Nadto, stále budeme i v budoucnu
podporovat a sponzorovat různé sportovní akce, ostatně, je to jednou z našich hlavních priorit, ale… je opravdu
vždy potřeba zasílat zprávy (články) z akcí, což je danou podmínkou pro podporu akce ze strany klubu! - ne
vždy je toto dodrženo.
Pan předseda ještě volně k tématu (klubovým akcím) doplnil, že tím, že se bonitace přidružují k výstavám,
snižují se tak i náklady na ně. Avšak… dosud se stále udržuje standardní počet 4 bonitací ročně, stále častěji se
ale stává, že celkový počet přihlášených psů na určitou bonitaci je tak malý, že její realizace je v dané situaci
nerentabilní a tedy naopak fakticky zvyšuje celkové náklady. Do budoucna tedy, pravděpodobně, nebude-li na
vyhlášenou bonitaci předem přihlášený dostatečný počet jedinců, nebude bonitace vůbec realizována. Toto se
ještě bude projednávat na Výborové schůzi, kdy se dojde ke konečnému závěru.

Účet stav k 1.1.2014
Účet stav k 31.12.2014
Účet stav k 1.3.2015

222 837,56 Kč
117 860,53 Kč
129 779,73 Kč

Příjmy
členské příspěvky (111)
ČMKU
zápisy vrhů (333)
bonitace (555) ‐ mimo výstavy
výstavní poplatky (444)
výst.popl.+bonitace (444555)
neidentifikované příjmy (bez)

290 865,00 Kč
47 250,00 Kč
23 800,00 Kč
34 140,00 Kč
3 600,00 Kč
82 300,00 Kč
63 700,00 Kč
36 075,00 Kč

Výdaje
dogoffice 2012+2013
Magazín tisk + rozesílka (3 čsla)
Magazín ‐ práce (3 čísla)
CP
ostatní (kanc.potř.,vratky)
DPK 01‐08
režie výbor (pronájem+zál. Na hotovost)
sponzoring+ceny na MR k a š
ceny (SPR, OCSC, KLV2)
ceny SV
zálohy na rozh, pers, bonit, nájem MB

‐255 053,02
Kč
‐608,00 Kč
‐37 006,90 Kč
‐12 750,00 Kč
‐9 720,00 Kč
‐8 500,00 Kč
‐17 864,00 Kč
‐31 076,00 Kč
‐8 798,00 Kč
‐38 220,12 Kč
‐10 510,00 Kč
‐80 000,00 Kč

______________________________________________________________________________________
Zpráva KRK:
Za kontrolní a revizní komisi byla přítomna paní Nováková, která za omluveného pana předsedu Niče přednesla
roční zprávu KRK.
Zpráva KRK je v originálním znění k dispozici formou přílohy v PDF
__________________________________________________________________________________________
Úprava pravidel soutěže Pes roku
Vzhledem k nové povinnosti zadávat na výstavách titul BOS, je třeba doupravit v tomto smyslu pravidla soutěže
Pes roku. Návrh Výboru – za titul BOS o dva body méně, než za titul BOB
Pro návrh: 28
Proti: 0
Zdržel se: 2
Schváleno
__________________________________________________________________________________________
Návrh na úpravu pravidel Klubový šampion práce
Členské schůzi byl předložen návrh na úpravu pravidel soutěže Klubový šampion práce, jejichž upravené znění
bylo dopředu uveřejněno v Magazínu. Před přistoupením k hlasování o návrhu Výboru se rozpoutala živá
diskuse, která se týkala především zmírnění požadavku na výstavní ocenění aspirantů na klubový titul. Předchozí
podmínka, získání alespoň jednoho titulu CAC, byla v návrhu nahrazena požadavkem na minimální ocenění
„Velmi dobrý“.
V diskusi padalo mnoho argumentů zastánců i odpůrců změn. Například Lucia Nováková vznesla poznámku, že
výstavní ohodnocení chce klub snižovat, ale požadavky na výkon zvyšují, což jí nepřijde v rovnováze. Nakonec
se zformulovaly některé další návrhy a členská schůze o všech hlasovala.
Návrhy:
1.) Návrh Výboru - VD
2.) Výborná na klubové výstavě
3.) Získání titulu min. res.CAC
4.) Ponechání CAC

Výsledky hlasování:
1.) Návrh Výboru – VD
Pro: 15
2.)Výborná na klubové výstavě
Pro: 4
3.) Res. CAC
Pro: 8
4.) Ponechání CAC
Pro: 0
Schválen návrh Výboru, tedy získání minimálního ocenění „Velmi dobrý/á“ na klubové výstavě.
_____________________________________________________________________________
Vyhlášení Klubových šampionů 2014
Na členské schůzi byli slavnostně vyhlášeni vítězové klubových soutěží:
Klubový šampion krásy
Klubový šampion práce
Pes roku
Sportovní pes Roku 2014 v kategoriích:
 Agility


Dog Dancing



Obedience



Pasení



Všestranný výcvik



Záchrannářský výcvik

Vítězům byly předány diplomy a věcné ceny.
Výsledky všech soutěží jsou zveřejněny na klubových stránkách a v Magazínu.
_____________________________________________________________________________________

Rámcový plán činnosti 2015
Nadále platí, že klub bude realizovat tři klubové výstavy a 4 bonitace. Prioritou klubu bude také nadále
podporovat a také organizovat různé akce, především sportovního charakteru – MR v pasení, MR Agility,
Obedience Cup, Agility Cup atd., dále víkendové akce Léto s Lassií, Víkend se šeltičkou, sraz KK atd. Letos

také proběhne společná schůzka tří klubů, na které by se měly vyřešit některé dlouhotrvající sporné otázky,
zejména odlišný pohled na způsob provádění bonitací, způsob užívání Genealogie a další.
Volba nového člena výboru:
Vzhledem k rezignaci členky Výboru Zuzany Mayerové, která se vzdala své funkce v prosinci loňského roku,
bylo třeba členskou schůzí zvolit nového člena. Výbor klubu předložil členské schůzi návrh ke zvolení novou
členkou slečnu Dagmar Laníkovou, která v mezidobí od rezignace Z. Mayerové do členské schůze dobrovolně
zastoupila v praktických činnostech odstoupivší členku a vzhledem ke skvělé vzájemné spolupráci a
nezpochybnitelnému přínosu její práce pro klub ji navrhnul k volbě.
Před volbou přítomno 29 členů
Hlasování o návrhu:
„Výbor navrhuje ke zvolení novým členem Výboru KCHCS sl. Dagmar Laníkovou“
Výsledek volby:
Počet získaných hlasů:
ANO

21

NE

8

Novým členem Výboru KCHCS byla zvolena sl. Dagmar Laníková

___________________________________________________________________________________
K úpravě výstavního řádu ČMKU – zákaz odměňování psa ve výstavním kruhu
Výbor klubu se na svém posledním jednání zabýval návrhem Komise pro rozhodčí ČMKU na změnu Výstavního
řádu, ve kterém by bylo nově výslovně zakázáno podávání pamlsků psovi v průběhu posuzování, resp. ve
výstavním kruhu. K tomuto Výbor zaujal nesouhlasné stanovisko a předložil toto téma členské schůzi
k projednání a případné podpoře stanoviska. Vzhledem k tomu, že členské subjekty ČMKU měly možnost návrh
na úpravu Výstavního řádu připomínkovat, podpořila jednomyslně Členská schůze záměr zaslat na ČMKU
oficiální stanovisko KCHCS a to tak, že:
Klub chovatelů kolií a šeltií nesouhlasí s navrhovanou úpravou Výstavního řádu ve čl. 14, bod I., cit. „Je
také zakázáno… podávání pamlsků ve výstavním kruhu“.
V tomto smyslu také KCHCS podá vůči návrhu na ČMKU námitku ve stanoveném termínu, tj. do 18.3.2015.
Pro: 28
Proti:
Zdržel se: 1
Schváleno
__________________________________________________________________________________________
K úpravě Stanov klubu ve smyslu zákona 89/2012sb., § 216 OZ
Výbor předložil členské schůzi ke schválení formální úpravu Stanov, ve kterých se právní forma klubu mění z
„o.s.“ na „zapsaný spolek“.
Schváleno všemi hlasy
______________________________________________________________________________________

Diskuze:
Na úvod diskuse vystoupila paní Mlada Svobodová s příspěvkem týkající se Magazínu.
Zmínila především trvající problémy se získáváním obrazového materiálu z různých akcí a výstav především od
krátkosrstých a dlouhosrstých kolií. Bylo by opravdu potřeba, aby fotografové poskytovali pořízené snímky na
výstavách, případně aby se s někým zajistila trvalá spolupráce.
Paní Kucková vystoupila s příspěvkem, který se týkal chovatelské inzerce na klubových stránkách. S podporou
petice, kterou předložila Výboru, požadovala zřízení sekce inzerce na klubových stránkách po vzoru jiných
klubů. Vzhledem k tomu, že v době, kdy se svým příspěvkem na členské schůzi vystoupila, byla tato služba již
téměř třičtvrtě roku v provozu a členy klubu je využívána, bylo toto vzato jako jednoznačná podpora této služby.
Hana Vančová vyjádřila názor, že členové by měli mít právo předem znát a především navrhovat vlastní
kandidáty do Výboru a nikoliv pouze hlasovat pro návrhy Výboru. S tímto již někdy v únoru kontaktovala
předsedu klubu, ale nedočkala se očekávané reakce. Sama navrhla jako členku Výboru paní Petráškovou, přesto
její návrh nebyl vyslyšen.
MVDr. Fiala, předseda klubu: Pro akceptaci tohoto postupu by se musely změnit Stanovy klubu a změna stanov
nebyla na tuto schůzi plánována.
Hana Vančová: Požadujeme na příští členské schůzi projednat změnu Stanov klubu tak, aby v nich bylo procesně
umožněno navrhovat do vedení klubu kandidáty navržené členskou základnou a tyto předkládat členské schůzi k
volbě.
V rámci této diskuse došlo k dohodě, že do příští členské schůze se za aktivní spolupráce s členy klubu
zfromuluje předběžný návrh na změnu Stanov v tomto smyslu.
__________________________________________________________________________________________
Usnesení:
Návrhová komise ve složení: Jitka Gogolínová, Libuše Kucková, Dana Fialová
Předkládá tento návrh usnesení z členské schůze Klubu chovatelů Collií a Sheltií konané dne 7. března 2015
v Praze 9 Kyjích:
Členská schůze bere na vědomí:
 zprávu o činnosti klubu za rok 2014
 pokladní zprávu klubu za rok 2014
 zprávu matrikářky klubu za rok 2014
 zprávu dílčí plemenné knihy za rok 2014
 vyhlášení nových Klubových šampionů a Klubových šampionů práce za rok 2014
 výsledky Sportovního psa roku za rok 2014 v jednotlivých kategorií
 soutěží Pes roku 2014 dle jednotlivých kategorií
Členská schůze schvaluje:
 formální úpravu Stanov ve smyslu zákona 89/2012sb., § 216 OZ
 rámcový plán činnosti pro rok 2015
 výsledek doplňující volby do Výboru – zvolení Dagmar Laníkové
 nesouhlasné stanovisko Výboru KCHCS k zamýšleným změnám VŘ ČMKU
Členská schůze ukládá Výboru Klubu:
 realizovat Rámcový plán práce 2015
Usnesení schváleno všemi hlasy
Zapsala: Kučerová Lucie

Ověřil: Tomáš Müller

