Zápis z členské schůze Klubu chovatelů Collií a Sheltií
15.3.2014
Benešov
Program:
Program výroční členské schůze:
1.
Zahájení, volba mandátové a volební komise
2.
Zpráva o činnosti Klubu v roce 2013
3.
Zpráva matrikářky Klubu
4.
Zpráva správce DPK
5.
Pokladní zpráva
6.
Vyhlášení klubových soutěží (KŠK, KŠP, PR, SPR)
7.
Rámcový plán činnosti pro rok 2014
8.
Volby Výboru a Revizní komise Klubu
9.
Diskuze
10.
Usnesení
11.
Závěr a ukončení schůze – předpoklad ukončení v 16:30
Přítomno 43 členů. Schůze je usnášeníschopná.
Volba mandátové a návrhové komise:
návrh Tereza Matoušková, Jitka Gogolínová, Mgr. Dana Fialová
Hlasování – všichni souhlas.
Volba volební komise:
Návrh Pavla Kůsová, Erika Pavlíková, Markéta Hrušková.
Hlasování – všichni souhlas.
Ověřovatel zápisu:
Návrh: Lucia Nováková
Hlasování – všichni souhlas.
Zápis: Pavla Kůsová
--------------------------------------------------------------------------------Gratulace – jménem Výboru a Klubu přejeme významným oslavencům k jejich kulatým výročím, a to
jmenovitě panu předsedovi MVDr. Fialovi, panu Ničovi, dodatečně k loňskému jubileu paní Mgr.
Daně Fialové, Miloslavu Koubkovi a panu Stanislavu Sysovi.
---------------------------------------------------------------------------------Program schůze – připomínka Libuše Kuckové - proč jsou zájmové věci, jako jsou klubové soutěže,
řešeny v první části programu schůze.
K tomu Kůsová vysvětlila, že je to v garanci původního výboru, proto je to na začátku schůze, pak
jsou volby a pak se teprve řeší další funkce v novém Výboru.
Program byl schválen všemi hlasy.
--------------------------------------------------------------------------------Zpráva o činnosti klubu v roce 2013
Stručná bilance – MVDr. Fiala – plán činnosti za rok 2013 byl naplněn, Výbor neprojednával žádný
nedostatek, početně byl splněn jak počet klubových výstav, tak bonitací, napomáhali jsme
z hlediska sponzorství při pořádání akcí, jejichž organizátoři požádali Klub o záštitu a podporu a
které se týkaly zájmů jednotlivých plemen zastřešených v našem Klubu.
V průběhu roku bylo nutné řešit odstoupení předsedkyně kontrolní a revizní komise Ing. Lenky
Fránkové, zbývající dvě členky v práci pokračovaly a KRK byla doplněna o náhradníka PhDr. Helenu
Novákovou. V následném období po této změně řešila KRK připomínku k zařazení do tříd na KV v MB.

Jednalo se o dva jedince ve třídě vítězů, šetřením se prokázalo, že výstavní výbor se řídil platnými
propozicemi a výstavním řádem a nedošlo k žádnému prohřešku.
Jednou z velkých změn v minulém roce bylo oceňování zvířat v rámci bonitace, kdy na základě
usnesení členské schůze z roku 2013 byla bonitace organizačně změněna, na což navázala úprava
bonitačního řádu – hlavní změna – účast na dvou výstavách v příslušném stáří a na příslušném typu
výstav (1x klubová), změna platná od 1. 7. 2013. Predikát chovný – nechovný byl změněn na
doporučen - nedoporučen k přeregistraci. Do budoucna bude nutné řešit – když zvíře splní podmínky
pro účast na bonitaci, tak jsou v podstatě všichni jedinci chovní. Toto nám vyčítá MSKCHCS. Úpravou
bonitačního listu byla snaha o zpřehlednění informací o bonitovaném jedinci. Je to ucelený popis
zvířete. Jedna z diskusí, která se vede, je např. o atypicky uložených špičácích. Dříve bylo možné
přistupovat k bonitaci s V nebo VD u psa nebo V, VD a D u feny. Dneska je to upraveno na V a VD u
obou pohlaví. Na poslední výstavě v MB díky pohledu rozhodčí bylo několik zvířat oceněno známkou
D, tj. nemohli k bonitaci, pokud neměli splněno z dřívějška. My jako odstupující Výbor jsme
MSKCHCS argumentovali tím, že jsme nezmírnili kritéria připuštění do chovu, naopak
argumentujeme tím, že odhlasováním povinnosti splnění dvou výstav jsme kritéria zpřísnili. Sheltie
Club má shodné podmínky s naším klubem.
Stav členské základny i chovu je setrvalý, v rámci diskuzí na internetu se diskutuje o různých
zvířatech a názorech, ale celkově je úroveň chovu členů našeho klubu všech tří plemen dobrá.
Chovná základna u všech plemen svojí různorodostí přinejmenším zajišťuje, že by se neměla
výrazně posilovat nějaká zjevná anatomická nesouměrnost v rámci jednotlivých plemen. Otázce
zdraví, což je proces na dlouhé roky, se rovněž věnujeme přiměřeně. To, že dochází určitému
poklesu členské základny, není jen problémem našeho klubu, navyšování počtu členů není a nebude
v nejbližším období kritériem pro činnosti Výboru a zájem o členství by měli zprostředkovávat
především chovatelé při prodeji svých štěňat. V tomto je i přínos vyhodnocování soutěže Pes roku,
neboť tato soutěž je soutěží dobrovolnou, týká se určitého počtu chovatelů, vítězí samozřejmě ti,
kteří pro to mají předpoklady, a počet odchovaných vrhů není hlavním kritériem. Je to i vizitka
práce toho kterého chovatele se svými odchovy.
Soutěže ale nadále vyvolávají další dotazy a připomínky. Z toho důvodu došlo k dalším návrhům na
úpravu pravidel soutěže a soutěže samotné. Výklad pravidel není tak úplně jednoznačný, stále se
objevují problémy s pochopením pravidel a jejich dodržováním.
Poznámka Mgr. Dany Fialové – připomínka chovatelům k bonitacím – vpravo nahoře na rodokmenu je
linka pro podpis chovatele, to je nezbytné pro platnost rodokmenu. Chovatelé, hlídejte si to, aby to
pak nový majitel nemusel řešit, bonitační komise jej nemůže zbonitovat. Je to úřední dokument.
--------------------------------------------------------------------------------Zpráva matrikářky Klubu:
Pro letošní rok má zaplaceno 175 členů, přibližně stejný počet členů zatím nezaplatil. 8 členů má
nedoplatek, neboť nezaplatili loni, tj. mají platit znovu zápisné. Jsou to přibližně stejná čísla jako v
minulém roce. Na nových stránkách je umístěn seznam členů. Termín pro uhrazení členských
poplatků je 31.3.2014 (termín pro připsání peněz na účet Klubu). Po té členství končí a je třeba
uhradit znovu zápisné + členský příspěvek.
Číslo účtu – FioBanka - 2600371883/2010, VARIABILNÍ SYMBOL = vaše členské číslo, SPECIFICKÝ
SYMBOL = 111 - členské poplatky.
--------------------------------------------------------------------------------Zpráva správce DPK
Nový postup pro zápis vrhu se jeví po dvou letech používání zatím jako lepší varianta, pokud nejsou
dodány podklady správně nebo vůbec, je více času na jejich zajištění či opravu.

Objevují se samozřejmě stále dokola stejné problémy, s kterými se potýkali i předchozí správci DPK
– nedostatečné vyplnění přihlášky vrhu, chybějící rychlý kontakt na přihlášce vrhu, nedodávání
potřebného počtu kopií, při platbách neudávání správných variabilních a specifických symbolů a pak
se platby špatně dohledávají.
Dále jsou častým problémem nejen chovatelů, ale i garantů bonitací, že nejsou PP podepsána
chovateli, dále nejsou bonitace vyplněny jednotně, někde chybí místo bonitace, někde razítko či
podpis. Stejně tak se občas dopustí chyby plemenná kniha a při přeregistraci nedoplní lomítko
s rokem na obě strany PP – toto všechno by si měl majitel chovného jedince zkontrolovat jak
u bonitace, tak po přeregistraci.
S přeregistrací souvisí také možnost, kterou někteří garanti bonitací nabízejí – nechat PP po bonitaci
garantovi bonitace, který zajistí hromadné odeslání na Hlavní plemennou knihu k přeregistraci a
majiteli se PP vrátí dobírkou ve výši ceny přeregistrace cca do dvou týdnů od odeslání. Nemusí se
tedy potom o nic dalšího starat. Je nezbytné si uvědomit a neustále majitele upozorňovat, že
chovným se jedinec stane až po přeregistraci na Hlavní plemenné knize!
Předání plemenné knihy proběhne k 1.5.2014, kdo bude zapisovat vrh do 30.4.2014 (nejedná se o
datum narození vrhu, ale datum odeslání přihlášek), posílá ještě Kůsové do Liberce. Pak bude nový
správce DPK, info bude v magazínu a na webu Klubu.
--------------------------------------------------------------------------------Zpráva pokladní:
Definitivně je již jen Fio banka, platby poslané jinam se budou vracet. Účet u ČS spořitelny byl
zrušen. Stav prostředků na účtu ke dni VČS činí 199.310,-Kč. (z účtu u ČS bylo převedeno 87.221,Kč). Stav pokladny - hotovosti ke dni členské schůze činí: 15655,-Kč (bez hotovosti vybrané na této
schůzi). Dodržování zásady uvádění SPECIFICKÉHO symbolu velmi usnadňuje identifikaci platby děkujeme. Pokud je to jen trochu v moci plátce, upřednostňujeme platby převodem z účtu na účet,
tedy členská základna je tímto žádána o MINIMALIZACI poplatků zaslaných SLOŽENKOU A.
Hospodaření v průběhu kalendářního roku od 1.1.2013 do 31.12.2013:
Bezhotovostní výdaje: (celkem -164 479,84)
režie klub (2013) 34616
genealogie 2200
program pes roku rozšíření 606
nákup materiálu 1739
ceny klv 11610
tisky magazínů 20300
sponzoring 11000
bonitace MB 2910
magazíny zprac 8500
mag pošt 6754
letenky klv 20798
výbory 15657
účetní 6000
dpk 10000
ceny, štítky ACC, KLŠ, OCSC, Pes roku,
Sportpes roku 13369
on-line program pes roku a chov. stanice roku
4104
členská schůze 10000
Hotovostní výdaje (celkem -97240)

výstavy, bonitace, akce 59810
provozní režie 30451
ostatní 4004
zálohy 2975
Bezhotovostní příjmy: (celkem 344 990)
odměna ČMKU za vedení DPK 30600
převod z účtu ČS 87221 (včetně všech příjmů
za členství 23651, aj)
členství 58650
inzerce 400
odvody klubu (vrhy, krytí) 39010
spojené příjmy a neoznačené 105458
Hotovostní příjmy (celkem 78640)
výstavy hotově 4850
členství hotově 6350
ostatní (prodej kalendářů) 7200
z účtu do pokladny 60000
ostatní 240

výdaje celkem: 261719
příjmy celkem: 423630

--------------------------------------------------------------------------------Zpráva KRK:
Nebyla předložena, KRK nebyl přítomen.
--------------------------------------------------------------------------------1) Úprava stanov klubu
1.
2.

1.

Článek 7
Vznik členství
Klub přijímá své členy na základě jejich písemné přihlášky, zaplacení vstupního vkladu (zápisné)
a členského příspěvku. Členství vzniká dnem zaplacení členského příspěvku na daný rok.
Členství v Klubu vzniká dnem zaplacení členského příspěvku na daný rok je automaticky
prodlouženo zaplacením členského příspěvku v plné výši na daný rok do 31. 3. daného
roku (datum připsání platby na účet Klubu). V případě nezaplacení do tohoto termínu,
musí být znovu uhrazen vstupní vklad (zápisné).
Článek 8
Zánik členství
Nezaplacením členského příspěvku na daný kalendářní rok do stanoveného termínu těmito
stanovami stanoveného výborem Klubu a zveřejněného v Magazínu C & S.

2.

Článek 9
Práva a povinnosti členů
Členové mají zejména povinnost:
platit členské příspěvky řádně a včas, tj. v termínu stanoveném výborem Klubu a zveřejněném v
MAGAZÍNU C&S, do stanoveného termínu těmito stanovami,

1.

Článek 13
Svolávání členské schůze
Členskou schůzi svolává výbor Klubu zveřejněním pozvánky v MAGAZÍNU C&S nebo na webu
Klubu, a to nejméně jeden měsíc před plánovaným dnem konání členské schůze. Pozvánka musí
obsahovat datum, hodinu a místo konání členské schůze a program jednání.

Hlasování o změně a doplnění stanov Klubu
Všichni pro.
2) Úprava bonitačního řádu
Článek 3
Podmínky pro připuštění k bonitaci
2. Jedincům, kteří byli v minulosti bonitováni s výsledkem nechovný z důvodů vad, které byly
součástí tehdy platného bonitačního řádu, je umožněna rebonitace. Rebonitace může být
provedena klubem, který zvíře při první bonitaci označil za nechovné a u kterého došlo
změnou bonitačního řádu k odstranění podmínky, která znechovnění zapříčinila. K
rebonitaci mohou být připuštěni pouze jedinci, kteří po 1. 7. 2013 splnili všechny
podmínky pro bonitaci dle platného bonitačního řádu.

Článek 4
Bonitační komise
Popisnou přehlídku může provádět pouze minimálně tříčlenná bonitační komise. Bonitační komisi
pro jednotlivé bonitační akce jmenuje Výbor klubu. Práci komise řídí její předseda, kterým musí být
rozhodčí exteriéru pro daná plemena. Dalšími dvěma členy komise jsou zpravidla poradci chovu
nebo členi Výboru, případně členi klubu. Předseda bonitační komise ani člen bonitační komise nesmí
bonitovat jedince ve vlastním majetku, vždy jej musí zastupovat jiný rozhodčí nebo člen bonitační
komise.

2.

Článek 8
Všeobecná ustanovení
Bonitace jedince je platná doživotně. Využitelným pro chov se jedinec stává až po
přeregistraci do registru chovných jedinců při hlavní plemenné knize ČMKU.

Hlasování o změně a doplnění stanov Klubu
Všichni pro.
3) Úprava Zápisního řádu
Článek 11
Zápisy štěňat do plemenné knihy
7. Chovatel musí zapsat všechny své odchovy jen v jedné Dílčí plemenné knize. Pokud se chovatel
rozhodne zapisovat v dílčí plemenné knize jiného klubu, uvědomí o tom současně oba
zúčastněné kluby. Tuto změnu může provést pouze jednou. Pokud je plemeno zastřešeno ve
více chovatelských klubech, smí chovatel plemeno chovat, tj. zapisovat vrhy, pouze v
jednom z nich. Přecházet s chovem z klubu do klubu je možné 1x za rok. Pokud se chovatel
rozhodne zapisovat v jiném klubu, oznámí neprodleně své rozhodnutí písemně oběma
zúčastněným klubům a zároveň pro možnost kontroly dodržování chovatelského řádu
doloží klubu, u kterého chce nově zapisovat, přehled vrhů (datum narození vrhu, matka,
otec, počet štěňat, jména štěňat) zapsaných v posledních 3 letech.
Hlasování o změně a doplnění stanov Klubu
Hlasování – všichni souhlas.
--------------------------------------------------------------------------------Po obědě byl přepočítán počet členů – 42členů
--------------------------------------------------------------------------------4) Úprava pravidel soutěže Pes
Na základě ročníku 2013 byla na posledním výboru navržena úprava pravidel v tomto rozsahu:
a) započítávat jen české výstavy
Hlasování 4 pro
b) započítávat jen české výstavy a speciální a klubové výstavy ze zahraničí
Hlasování 0 pro
c) započítávat jen české výstavy a speciální a klubové výstavy ze zahraničí a světové, evropské
výstavy a Crufts, doložené posudky dle stávajících pravidel
Hlasování 8 pro
d) nechat, jak to je nyní, jen z povinnosti náležitostí posudků vynechat SV, EV a Crufts.
Hlasování 15 pro, schválen tento návrh.

Zdrželi se - 15
--------------------------------------------------------------------------------Pes Roku – vyhlášení klubových soutěží:
Dlouhosrsté kolie, krátkosrsté kolie – vyhlašuje Jitka Gogolínová
Šeltie – vyhlašuje Mlada Svobodová
Výsledky viz. Magazín a Klubový web.
Pravidla budou doplněna takto:
 Posudky musí být čitelné a získané tituly jednoznačně doložené. Posudek musí obsahovat
identifikaci psa (jméno, číslo zápisu, datum narození, majitele), datum a místo výstavy, vypsané
nebo zaškrtnuté získané výsledky včetně pořadí (liší se dle tříd a země), razítko nebo podpis
rozhodčího. Z této povinnosti náležitostí posudků jsou vyjmuty posudky z Evropských, Světových
výstav a Crufts výstavy. Bez těchto náležitostí nebude posudek do soutěže započítán. Jakákoliv
prokázaná dodatečná manipulace s posudkem bude postižena vyloučením všech psů v majetku
nebo spoluvlastnictví člena, zařazených do soutěže.
Majitelé by měli poslat pěkné fotky svých psů pro uvěřejnění magazínu.
--------------------------------------------------------------------------------Návrh kandidátů do Výboru
Návrh Výboru:
MVDr. Vladimír Fiala
Mlada Svobodová
Bc. Vilemína Kracíková
Jitka Gogolínová
Tereza Matoušková
Šárka Dreslerová
Lucie Kučerová
Veronika Kučeriková
Zuzana Mayerová
Návrh kandidátů do Revizní komise:
Návrh Výboru
PhDr. Helena Nováková
Antonín Nič
Miroslav Hruška
Výsledky voleb:
42 platných volebních lístků
Výbor
ANO
NE

Počet získaných hlasů
27
15

Revizní komise
ANO
NE

Počet získaných hlasů
28
14

--------------------------------------------------------------------------------Vyhlášení Klubových šampionů 2013
Klubový šampion krásy
 kolie krátkosrstá
o Brontés Bohemia Elenor ‐ chov. Tvrdá Šárka, maj. Novotná Renáta
o Neo Krásná Louka ‐ chov. Ouředníková Michaela, maj. Mayerová Zuzana
Klubový šampion práce
 kolie krátkosrstá
o Dongo z Tau'Ri ‐ chov. Zimová Dana, maj. Vraspírová Edita
o Mighty's Spring Meadow Beatrix Lady ‐ chov. Semianová Jana (SK), maj. Ajmová Lenka
--------------------------------------------------------------------------------Sportovní pes Roku 2013
 Agility
Collie Rough
Collie Smooth
Sheltie

Erny Gold Coll-Kony
En Ten Týky Nirreterrit
Big Biaggi z Bučávky

maj. Kučeriková Veronika
maj. Laníková Dagmar
maj. Kučeriková Veronika

 Dog Dancing
Collie Rough
Collie Smooth
Sheltie

Erny Gold Coll-Kony
En Ten Týky Nirreterrit
Big Biaggi z Bučávky

maj. Kučeriková Veronika
maj. Laníková Dagmar
maj. Kučeriková Veronika

 Obedience
Collie Rough
Collie Smooth

Blind Date Ever After
Dongo z Tau’Ri

maj. Nováková Lucia
maj. Vraspírová Edita

 Pasení
Collie Rough
Collie Smooth
Sheltie

Amore Mio New Marton
Aloe Vera Adeteva
Barossa z Bučávky

maj. Vránová Emília
maj. Holíková Dagmar
maj. Musálková Eliška

 Všestranný výcvik
Collie Rough
Cara Dark Peony z Dančí Louky
Collie Smooth
Domino Nirreterrit
Carioca Sol Oriens
Sheltie
 Záchrannářský výcvik
Collie Smooth
Dongo z Tau’Ri

maj. Smočková Zdeňka
maj. Loudová Jakubů Anna
maj. Ocetková Petra
maj. Vraspírová Edita

--------------------------------------------------------------------------------Rámcový plán činností 2014
Realizovat dvě klubové výstavy a jednu speciální výstavu a 4 bonitace.
Podílet se na uspořádání Speciální výstavy pro EV pro naše plemena s Sheltie Clubem a MSKCHCS.
Hlavním organizátorem je Sheltie Club, náš klub a MSKCHCS spolupracují.
Podílet se sponzoringem a personálně na akcích organizovaných pro plemena v našem klubu.
Od Klubu odsouhlasená podpora 1000,- až 3000,- Kč na každou akci (dle účastníků).
--------------------------------------------------------------------------------

Jménem Klubu bylo poděkováno za dosavadní práci odstoupivším členům bývalého výboru,
jmenovitě přítomným P.Kůsové a E.Pavlíkové
--------------------------------------------------------------------------------Diskuze:
Zapisování výsledků gen. testů u štěňat - jak postupovat u zapisování výsledků genetických
testů štěňat, která v době odeslání vzorků neměla ještě přidělena zápisová čísla: Kateřina
Pánková vznesla dotaz do diskuse, zda je možné takové výsledky bez řádné identifikace
(zápisové číslo, čip) štěněte zapsat. V plénu zazněly názory, že testování na dědičné vady
štěňat není povinné a jde především k dobru chovateli, pro něhož samotného jsou výsledky
důležité a proto je nechává za nemalý peníz u svých odchovů dělat. Nadto slouží pro dobro
plemene vůbec, DPK i PK ČMKU takové výsledky uznává a není tedy důvod je nezapsat.
Kromě toho řada chovatelů ani nemá jinou možnost, chce-li, aby štěňata měla hotovou
analýzu ještě před odběrem. Do diskuse na toto téma přispěla zajímavým příspěvkem také
paní Smočková, která tuto situaci řeší tak, že si po dohodě s laboratoří nechá výsledky
předběžně zaslat elektronickou poštou a certifikáty až po přidělení zápisových čísel, tedy
jsou již opatřeny identifikací.
Tímto diskuse na téma zapisování výsledků genetických testů neoznačených štěňat skončila
Paní Smočková - dotaz na vytvoření kategorií chovnosti a lá Německo. Klub v tuto chvíli o takové
kategorizaci chovnosti, resp. zavedení chovných tříd neuvažuje, ale do budoucna ani nevylučuje.
Kracíková doplnila – v SRN je od VDH nařízené sledování zdraví, např., u DKK se přepočítává
koeficient každé 3 měsíce u každého psa, jak dalece předává sledované vady. Je to z pozice VDH
nikoli Klubu.
L. Petrášková – dotaz, do kdy a kým budou doplněny údaje do Genealogie? Kůsová - ten, kdo povede
dílčí plemennou knihu, bude doplňovat informace do genealogie, po převzetí bude řešen termín do
kdy.

Na závěr obecné diskuse vystoupila paní Renáta Novotná, majitelka chovného psa
krátkosrsté kólie, která se cítila poškozena informacemi sdělenými paní Kůsovou v
soukromém emailu určeném paní Molinové, jež se okrajově dotýkaly i jejího psa. Členská
schůze vyslechla názory obou stran, ale k podobným sporům není oprávněna zaujímat
stanovisko ani činit závěry. Do zápisu toto přidáno mimo standard
--------------------------------------------------------------------------------Návrhová komise ve složení: J. Gogolínová, T. Matoušková, D. Fialová
Předkládá tento návrh usnesení z výroční členské schůze Klubu chovatelů Collií a Sheltií konané
dne 15. března 2014 v Benešově
Členská schůze bere na vědomí:
 zprávu o činnosti klubu za rok 2013
 pokladní zprávu klubu za rok 2013
 zprávu matrikářky klubu za rok 2013 – upozorňujeme, že pokud není členský příspěvek
řádně zaplacen do 31.3.2014 (datum připsání na účet KCHCS), je třeba jej navýšit
o zápisné 50,- kč
 zprávu dílčí plemenné knihy za rok 2013 – žádáme členy o důslednost při vyplňování
formulářů
 vyhlášení nových Klubových šampionů a Klubových šampionů práce za rok 2013
 výsledky Sportovního psa roku za rok 2013 v jednotlivých kategorií
 soutěží Pes roku 2013 dle jednotlivých kategorií
 výsledky voleb do Výboru a Revizní komise Klubu pro příští tříleté období.

Členská schůze ukládá Výboru Klubu:
 realizovat Rámcový plán práce 2014
 realizovat aktualizaci stanov, bonitačního a zápisního řádu Klubu a pravidel Psa roku
Členská schůze schvaluje:
 úpravu stanov, zápisního a bonitačního řádu Klubu, úpravu pravidel soutěže Pes roku
Hlasování – usnesení schváleno všemi hlasy
Zapsala: Kůsová Pavla
Ověřila: Nováková Lucia

