Zápis ze schůze Výboru
Benešov 21.11.2015
Přítomni: Vladimír Fiala, Mlada Svobodová, Vilemína Kracíková, Jitka Gogolínová, Tereza
Matoušková, Šárka Dresslerová, Lucie Kučerová
Omluveni: Veronika Kučeriková, Dagmar Láníková
Přizváni na celé jednání: Antonín Nič
Hosté k tématu: Semerádová Dagmar, Fialová Eva
Schůze výboru byla zahájena v 10.00 hod.

Projednávaná témata:
Dohoda s ČMKU - PK
Prvním projednávaným tématem byla standardní smlouva s plemennou knihou ČMKU.
Řada věcí zůstala beze změn, nově Výbor zavádí zasílání Knihy krytí a odchovů pro
potřeby chovatelů a to automaticky s uskutečněnou přeregistrací. Další novinkou bude
vystavování průkazů původu štěňatům rovnou s přílohou, čímž v budoucnu majitelům
odpadne starost s jejím dodatečným vybavováním, pokud budou mít prostor pro
zapisování výstavních výsledků či zkoušek zcela zaplněn. Do budoucna je také
dojednáno, že přeregistrace uchovněných jedinců bude probíhat hromadně a že bude
umožněno provádět opodstatněné kontroly vrhů dle klubových řádů a Stanov.
Dohoda byla Výborem řádně projednána a odsouhlasena.
Sankce za nedodržení termínů při přihlašování vrhů
Správkyně dílčí plemenné knihy informovala Výbor o narůstající „nekázni“ chovatelů
v případě dodržování závazných termínů hlášení vrhů. Není výjimkou, že chovatelé
zasílají první přihlášky vrhu nikoliv do 18. dne věku štěňat, jak je v Zápisním řádu
stanoveno, ale třeba až ve věku přesahující jeden měsíc stáří vrhu. Vzhledem k tomu, že
sankce, které jsou v současnosti uplatnitelné, se ukázaly jako nedostatečně motivující
k dodržování pravidel, bylo navrhnuto zvýšit pokutu za tento přestupek na částku 300,Kč za každé opožděné podání ze všech povinných.
Schváleno
Soutěž Pes roku
Pravidla soutěže v principu stejná, zahrnut byl titul BOS, jehož bodové hodnocení
schválila členská schůze v březnu 2015 – tedy o dva body méně, než za titul BOB.
Garanti pro jednotlivá plemena jsou titíž, jako v loňském ročníku. V současné době
probíhá příprava databáze.

Garanti:
Krátkosrstá kolie – Veronika Kučeriková
Dlouhosrstá kolie – ???
Šeltie – Šárka Dreslerová
 Bonitace a klubové výstavy v roce 2016
Výstavy:
I. a II. Klubová výstava 4. – 5.6.2016, Humpolec, závodiště Zlatá Podkova
Speciální výstava 2.10.2016, Mladá Boleslav, výstaviště Krásná louka
Plán bonitací v příštím roce byl stanoven takto:
Zimní - Brno 6.2.2015 při DuoCacib
Jarní – Humpolec 4. a 5. 6. 2016 při I. a II. KV
Podzimní - Mladá Boleslav 2.10. 2016 při Speciální výstavě
Rozhodčí na výstavy pořádané klubem jsou stále ještě v určitých fázích jednání, na obě
klubové výstavy v Humpolci budou jistě pozváni zahraniční posuzovatelé, proběhla však
diskuse o tom, zda by alespoň na podzimní speciální výstavě v Mladé Boleslavi neměli
dostat prostor noví domácí rozhodčí a bylo konstatováno, že vzhledem k současné situaci
v oblasti nominování soudců na mezinárodních a národních výstavách je žádoucí, aby
alespoň na výstavách tohoto typu jim bylo umožněno posuzovat. Proto bylo
odsouhlaseno, že v Mladé boleslavi bude dne 2.10. 2016 posuzovat paní Šárka Dreslerová
plemeno šeltie a paní Jitka Resslerová plemeno dlouhosrstá kolie. Krátkosrsté kolie pak
bude posuzovat paní Mlada Svobodová.
Situace v chovatelské stanici Zátoka snů
Výbor se zabýval podnětem ze strany majitelů štěněte dlouhosrsté kolie, pocházejícího
z chovatelské stanice Zátoka snů, ohledně výživného a zdravotního stavu jedince v době
odběru. Do mailové schránky Klubu byla též doručena veterinární zpráva popisující léčbu
krátce po odběru odrostlejšího štěněte, která konstatovala některá parazitální
onemocnění. Členové výboru o tomto diskutovali, probírali se závěry z návštěvy v této
chovatelské stanici, která se uskutečnila na podzim roku 2014 a při které nebyla v
podstatě shledána žádná závažnější pochybení, zvažovaly se kompetence k uskutečnění
konkrétních kroků a nakonec se dospělo k závěru, že s chovatelkou bude zahájeno
jednání v tom smyslu, že pokud bude chtít i nadále zapisovat své vrhy v Klubu chovatelů
collií a sheltií (KCHCS), bude u ní prováděna kontrola vrhů.
Při této příležitosti se Výbor KCHCS usnesl, že předloží členské schůzi ke schválení
takovou úpravu řádů klubu, aby byly do budoucna posíleny jeho kompetence za účelem
zachování dobrých mravů a etiky chovu.

Členská schůze 2016
Výbor předběžně projednával přípravu na jarní členskou schůzi. Projednával stádium
příprav, zejména pokud jde o plnění úkolů vyplývajících ze schůze předchozí. Dospěl
k závěru, že není nic, co by bylo v tuto chvíli opomenuto, členské schůzi bude
předloženo několik úprav v řádech, které budou předloženy ke schválení, včetně těch,
které byly na příslušné členské schůzi Výboru uloženy dle zápisu.
Jinak, pokud jde o klubové členství, podmínky se do dalšího roku nemění a také výše
příspěvků zůstává stejná. Termín konání členské schůze byl stanoven na 19.3.2016
Genealogie
Výbor klubu se zabýval již zcela neúnosnou situací kolem databáze jedinců plemene
krátkosrstá kolie, dlouhosrstá kolie a šeltie, která se prezentuje pod názvem
Genealogie. Pokládáme tedy za nutné seznámit všechny členy se situací a jejími
okolnostmi…
Tento projekt, který byl ideově vystavěn a poté i plně realizován našim klubem, tedy
Klubem chovatelů collií a sheltií (dále jen KCHCS), po určitý čas od svého vzniku
fungoval za jisté symbolické finanční podpory a určité technické spolupráce (vkládání
dat) v kooperaci s dalšími registrovanými kluby zastřešující naše plemena. Postupem
času však docházelo s klubem zastřešujícím pouze šeltie ke stupňujícím se názorovým
rozkolům týkajících se jistých procesních a oficiálních náležitostí, potřebných ke
zveřejnění u jedinců v databázi. Náš klub, tedy KCHCS, kupříkladu neměl zásadních
námitek k tomu, aby se v kartách evidovaných jedinců zaznamenávaly výsledky
vyšetření z ranného věku, tedy z doby, kdy vrh ještě nebyl registrován pod
jednoznačnými zápisovými čísly, neboť měl za to, že jakákoliv informace je pro chov
celkově lepší, než informace žádná, obzvláště, když nejsou stanoveny naprosto žádné
zdravotní podmínky pro uplatnění jedinců v chovu, resp. nejsou stanovena žádná
speciální vyšetření u akreditovaných specialistů a také s přihlédnutím k tomu, že
eventuální zkreslení výsledků dostupných vyšetření je lehce v praxi odhalitelná. Proto
jsme nestanovili žádná strikní pravidla ohledně akreditace apod., pouze jsme
požadovali příslušná veterinární potvrzení, po jejichž doložení byl údaj do karty zapsán.
Zcela odchylné tendence se začaly projevovat u klubu, s nímž v následujícím období
probíhaly spory. Někteří činovníci tohoto klubu začali v tomto ohledu vyvíjet
nepřiměřený nátlak na KCHCS, faktického majitele a provozovatele databáze a
vynaložili značnou snahu upravit pravidla pro vkládání dat do databáze podle jejich
vytvořených pravidel. Vzhledem k tomu, že v tomto nedošlo k názorovému souladu,
došlo k zásadnímu rozkolu. Na tomto základě započal dotyčný klub s tvorbou vlastní
databáze jedinců plemene, založenou na datech, která předtím vložil do společné
Genealogie. Tvorba této „nové databáze“ byla ovšem provázena určitou „ztrátou“ dat
z Genealogie KCHCS… jednoduše řečeno, s největší pravděpodobností bylo jistými
osobami postupováno stylem „ co jsem zadal do Genealogie, to je moje a to si vezmu“.
Ve výsledku došlo k tomu, že některá data byla z Genealogie bez jakýchkoliv
předchozích upozornění vymazána. Bohužel, technická zabezpečení administrátorských
účtů toto umožnují a tak nebylo v dané chvíli možno tomuto jinak zabránit, než

omezením práv určitých lidí. Na tomto místě je třeba důrazně upozornit, že tím
nebylo nijak zamezeno, ani omezeno právo na vklad informací do karet jedinců!
Jediné omezení se týkalo kompetentních osob dalších subjektů, které mohli
příslušné informace vkládat! Jestliže byl tedy nějaký požadavek odmítnut, šlo pouze
o rozhodnutí dotyčné osoby, která ovšem měla požadavek podstoupit momentálně
oprávněné osoby ke zpracování!
Trvající omezení v oblasti práv k datům v genealogii nakonec vyústila v negativní
kampaň, namířenou proti KCHCS. Proto se Výbor rozhodnul přizvat na své jednání
zástupce příslušného klubu ve snaze dospět k oboustranně přijatelnému řešení.
Jednání na schůzi Výboru KCHCS se dne 21.11.215 tedy zúčastnila předsedkyně Sheltie
clubu cz paní Dagmar Semerádová a místopředsedkyně téhož klubu, paní Eva Fialová.
Přítomna nebyla osoba kompetentní ve věcech příslušných, která byla v tomto nejvíce
„aktivní“ a tak nebylo možné projednat technické záležitosti.
Nicméně, Výboru KCHCS bylo předloženo oficiální stanovisko Sheltie Clubu cz, které je
přílohou tohoto zápisu a v tomto smyslu o něm bylo na schůzi jednáno.
Na základě diskuse, argumentů a snahy o vyřešení, se dospělo k následujícím
rozhodnutím/stanoviskům:
„Klub chovatelů collií a sheltií – KCHCS, jakožto výhradní vlastník databáze jedinců
zastřešených plemen – kolie dlouhosrstá, kolie krátkosrstá a šeltie, poskytne jinému
subjektu – klubu, jmenovitě Shetie Clubu cz, pouze v souladu s platným zákonem na
ochranu osobních údajů, data, zveřejněná na základě předchozího souhlasu majitelů
příslušných jedinců, z databáze pojmenované Genealogie tak, aby úkony činěné
v tomto smyslu nebyly v rozporu s výše uvedeným příslušným zákonem na ochranu
osobních údajů, tedy aby souhlas majitelů příslušných jedinců byl dodatečně udělen i
této veřejně, či částečně veřejné nově vytvořené databázi jedinců, v nichž alespoň
jeden údaj podléhá ochraně osobních údajů.“
Proto bylo dohodnuto, že příslušná data, která byla do databáze zanesena v období od
jejího vzniku, resp. od 1.1.2012 až do doby zamezení možnosti druhým stranám
vkládat údaje, budou poskytnuta pouze na základě jednoznačného svolení majitelů
zvířat, v první řadě tedy na základě vlastnoručně podepsaných bonitačních listů,
dodatečných svolení a na základě oficiálních podkladů z Plemenné knihy – přehledu
zapsaných vrhů příslušného klubu. Soupis těchto bonitovaných jedinců a dodatečná
svolení s podpisy majitelů, souhlasících se zveřejněním v nové databázi plemene na
stránkách Sheltie Club cz - http://www.sheltie.cz/gene/index.php a výpis vrhů
zapsaných klubem, se Sheltie Club zavázal dodat do 1.1.2016.
Na základě těchto dodaných podkladů KCHCS přislíbil, že poskytne Sheltie Clubu cz
kopii všech příslušných dat týkajících se těchto evidovaných jedinců ve formě
čtyřgeneračního rodokmenu a všech k němu náležejících dat (zdravotních výsledků atd.)
a to buďto na libovolném nosiči dat (CD, flash disk), nebo přímým importem.
Mezi oběma kluby zároveň došlo k dohodě, že budou, přes veškeré dosavadní názorové
rozdílnosti, v budoucnu postupovat vždy jen ku prospěchu plemene a se zřetelem
k podpoře hodnotného a cílevědomého rozvoje a podpoře chovu. Tato formulace
zahrnuje v tomto smyslu fakt, že oba kluby si budou navzájem, ve tříměsíčních
intervalech poskytovat exporty svých databází tak, aby údaje týkající se sdíleného
plemene byly stále aktuální a plnohodnotné.

Zároveň s tímto usnesením bylo zapotřebí přijmout některá administrativní opatření,
která jsou nezbytná pro naplnění dohodnutých cílů, a to všemi kluby zastřešující
dotčené plemeno. Jednoznačně nejdůležitější je v tuto chvíli zřetelná formulace
uvedená na bonitačních listech všech klubů ve znění…
„Souhlasím s použitím údajů uvedených na tomto formuláři v klubových dokumentech, ve
zpravodaji, v Genealogii, v Databázi a na webových stránkách klubu.“
Po této vzájemné dohodě, probíhající v klidu a porozumění, bylo ukončeno společné
projednávání bodu „Genealogie“ se zástupkyněmi Sheltie Club cz.
Jednání Výboru KCHCS bylo ukončeno v 16.35 a před tím bylo konstatováno, že je nutné
se ještě znovu sejít dne 16.1.2016.

