Zápis členskéschůze KCHCS
Datum a místo konání: 16.3.2019, S-Centrum Benešov

Účastníci za v'ýbor: J. Gogolínová (JG), M. Svobodová (MS), D. Laníková (DL), MVDr Fiala (VF),
MUDr L. Nováková (LN), M. Součková (Ms), L' Petrášková (LP)

L.

omluvena R. Korábečná (RK), Kucková (LK)

účastnícizaKRK: PHDr H. Nováková, Mgr D. Fialová, M. Hruška

t.

Zahájení

a.

Schůzi zahájil předseda klubu volbou mandátové a návrhové komise.

Za členy mandátové a návrhové komise jsou navrženi matrikářka Lucia Nováková a Lucie

Dušková. Schváleno většinou hlasů přítomných členů.

b.

Předseda informoval členy o návrhu, zařadit do programu zprávu kontrolní a revizní
komise, která se omylem nedostala do vytištěného programu schůze.
Hlasováním přítomných členůbylo projednání podaných návrhů schváleno většinou
hlasů k zařazení do projednánív programu členskéschůze.

2.

Zpráva o činnosti klubu v roce 2018

Předseda podal zprávu o činnosti klubu V roce 2018. Vyzdvihl obsah, aktuálnost a
přehlednost webových stránek klubu ve správě paní Korábečné. Na rozdíl od webových
stránek klubu se vyskytuje jiná situace na sociálních sítích.Předseda zdůrazňuje, že
veškerépříspěvky na sociálních sítíchpíšekaždý sám za sebe, přestože zastává nějakou
funkci ve výboru klubu. V jednom z příspěvkůdošlo například ke zveřejnění výňatku
transparentního účtuklubu, což je sice podle současnélegíslativy ČR možné,nicméně je
obecně jistě považováno za nevhodné. V průběhu roku 20L8 se také pořádalo několik
soutěžíza podpory výboru, které byly v některých případech připomínkovány' Výbor
v těchto případech nechal rozhodnutí těchto připomínek na organizátorovi. Výsledkem
bylo rozhodnutí a doporučení organizátorům, aby v příštíchpřípadech byly zřetelněji a
detailněji propracovány propozice. Konaly se také dvě výstavy, na kterých posuzovali
rozhodčíze země původu. obě výstavy z hlediska finančního hlediska dopadly pozitivně
a se ziskem. Z hlediska organizačního byla nedostatková výstava na Kladně, například
rozhodčí se nemohli vzájemně zastupovat, a tudížjeden posuzovatel posuzoval veliké
množství psů (117). Třemi členkami klubu byla také Vznesena stížnostna organizátorku
paní Petráškovou, ve smyslu předchozího styku s rozhodčíma následném vystavování
v kruhu' Stížnostibyly podány po výstavě a byly adresovány revizní komisi a čtvt<u'
Výbor klubu tedy odložil jednání o této záležitosti až do doby, kdy podané stížnosti
projedná čvru' Výstavníkomise a komise rozhodčíchza účastipředsedy klubu stížnosti
projednal s výsledkem, že došlo k porušení výstavního řádu, i když k němu došlo pod
tlakem okolností. Závěrem jednání na Čvru bylo udělení napomenutí paní Petráškové a
udělení Výtky KcHcs. Výbor klubu stanovil nápravné opatření- viz zápis výborové schůze
ze dne 9' 2.2oL9, toto nápravné opatření bude zasláno jako informace Čvru. Dále se
paní Petrášková a paní Nováková rozhodly, že se V roce 2019 nebudou podílet na
organizaci plánované výstavy na Kladně, jejížtermín a místo konání je již oznámeno na
Čvru' Výbor tedy v současnédobě hledá jiného organizátora. Připomínky byly podány i
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vyhodnocení soutěŽe Pes roku, a ty vedly k návrhu přepracování pravidel soutěže Pes
Roku, který bude předložen členům.Dále se výbor musel zabývat otázkou podezření na
výskyt PRA u chovného psa kolie dlouhosrsté. Majitelka byla požádána, aby provedla
vyšetření a vyšlo najevo, že pes byl již s touto diagnózou vyšetřen v dubnu 2018 u paní
k

doktorky Lenské. Následně se diagnóza potvrdila u MVDr Beránka v listopadu 2018.
Majitelka také od této doby psa nepoužívalav chovu. Všichni potomci tohoto psa jsou
známi a výbor přijal usnesení, že všichni přímí potomci tohoto psa budou před dalším
používánímchovu přešetřeni oftalmologem a budou moci být použiti v chovu pouze
v případě, že výsledek bude PRA prostý. Z pléna členůbyl Vznesen dotaz, zda bude paní
Petrášková potrestána za chybu při organizaci výstavy na Kladně í ze strany klubu'
Následovala diskuse členů,z nichž někteří navrhovali hlasování o odstoupení paní
Petráškovéz funkce jednatelky. Paní Petrášková podala vysvětlení dění na výstavě Kladno
a svojí roli v organizaci výstavy zejména pro přítomné členy, kteří se výstavy neúčastnili.
ZdŮraznila, že podle šetření Čvru nedošlo k záměrné manipulaci ani ovlivňování
rozhodčího,a Čvru v tomto smys|u rozhodla, že se jednalo o neúmyslnéporušení
výstavního řádu a závěrem proto udělila paní Petráškové napomenutí. Paní Petrášková
v dalšídiskusi oznámila svoje rozhodnutí okamžitě odstoupit z výboru. svoje odstoupení
z výboru klubu oznámiIa i matrikářka klubu paní Nováková. Následně byla PHDr.
Novákovou přednesena zpráva kontrolní a revizní komise viz. Příloha A. Předseda výboru
uzavřel, že dalším postupem bude zvláštnízasedání výboru klubu, který bude kooptovat
dva dalšíčleny a bude rozhodnuto o tom, kdo bude přebírat funkcijednatele a matrikáře.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

7práva dílčíplemenné knihy viz' Příloha B.
Zpráva matriky viz. Příloha C.
Zpráva pokladny viz. Příloha D.
Vyhlášení vítězůkIubových soutěží
Gratulace jubilantům KcHcs
Projednání podaných návrhů - viz. Příloha

a.

E

Návrh na změnu zápisního řádu čl. 8 zahraniční krytí - Paní Svobodová uvedla
důvody ke svému návrhu na změnu, Důvodem je výskyt psa šeltíe,neuchovněný
v ČR, kterého majitelka prodala do Polska, kde byl uchovněn. Návrh zní: Psa, který

nebyl doporučen k přeregistraci do rejstříku chovných jedinců a následně byl prodán
do zahraničí,nelze v Čn ke krytí použít.Přítomno 46 členů,34 hlasů bylo pro, jeden
proti, 1L členůse zdrželo hlasování
Návrh byl přijat většinou 34 hlasů přítomných členů.

b.

Návrhy na změnu stanov z řad členů- předseda klubu sdělil členskéschůzi, že se
výborová schůze klubu zabývala návrhy na změnu stanov s řad členůa dospěla
k názoru, že návrhy velmi často nejsou dopracované zejména v otázce vlastní
realizace a zároveň ve vztahu k ostatním navazujícímbodům stávajících stanov.
Proto bude vhodnější návrhy se dnes nezabývat, a použítje při aktualizaci stávajících
stanov. Přítomno 47 členů,45 hlasů bylo pro, jeden proti, ]. člen se zdržel hlasování.
Návrh byl přijat většinou 45 hlasů přítomných členů

c.

Návrhy na aktualizaci soutěže Pes roku - revize pravidel soutěže bude dopracována
v průběhu roku 2019 na základě připomínek z členskézákladny. Revizi provede výbor
a příslušnígarantisoutěže. Přítomno 44 členů,44 hlasů bylo pro, nikdo proti, nikdo
se nezdržel hlasování.
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Návrh byl přijat všemi přítomnými členy.

d.

Matrikářka paní Nováková vznesla dotaz, komu má předat agendu matriky do
4'2019 bude určen nový matrikář, kterému bude předána agenda a materiály.

e.

Paní Svobodová vznesla dotaz, co dělá klub pro propagaci správného standartu
(britský standard) šeltií.Je mnoho zájemců o štěňata, kteří o typu šeltíínemají
dostatečnéinformace a po koupi bývají zklamáni, že si zakoupili ne-britský typ,
popřípadě kříženceamerického a britského typu. Návrh je zvážit přípravu školenípro
rozhodčís aprobací na plemeno šeltie.

f.

Výbor žádá členskou základnu, aby podala k rukám jakéhokoliv člena výboru návrh
na kooptaci člena výboru na funkcijednatel a matrikář. Dále žádá, aby se členové,
kteří mají ochotu k pořádání výstav, přihlásili k personálnímu zajištěníVýstavy 23' 1'1".
2019 na Kladně nebo jiném místě ČR.

].5.

10. Rámcový plán práce na rok 2019 - V roce 2019 budou uspořádány čtyři bonitace, jedna
proběhla při MVP Brno, dalšíbudou při klubových výstavách a pokud klub nebude schopen
uspořádat třetí výstavu, bude bonitace přidružena k nějaké dalšívýstavě'
Dále bude rámcový plán práce obsahovat komplexnírevizi stanov klubu a aktualizace soutěže
Pes Roku.

11. Usnesení

a.
b.

Členská schůze schvaluje přednesené zprávy

c'

Ukládá výboru klubu realizovat rámcový plán práce na rok 20]-9

Bere na vědomíodstoupeníz funkce jednatele Mgr. Petráškové a z funkce matrikářky
MUDr. Lucie Novákové

Usnesení bylo schváleno přítomnými 37 členy.

L2. Závěr a ukončeníschůze - volbou přítomných členůbude zápis zčlenskéschůze ověřovat
paní Hana Vančová.

Zapsala: Lenka Petrášková

ověřila:
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Příloha A

l(artrol*d'*
*e'čl*rmÉkluhl m kornlgÍ ěiř*t$i,
i3.3.i019 v Tábofu te s|ožení D.Fia!o\fá, M.
porušován{ výstevrrÍho řádu ťMťu re strany

Kladně 20.10.2018.
l(oí$ise konstatuje, ře po ověření těahtc

stížnost na neetiiké ehování a rwdené orgaÍiřátřli
rárraŽnější, že se jedná o j*dnatelku klubu a roehuds...
p}ímo, ale bohužel al rprostledkavaně, takže rrcbléinib{
kr.eré,;{ě|ilv d,}t|,"r ne.ien M8ť. L€ncť Fetráškové, ak roylrH
poškození dobrého jména klubu'
yýše uvedeným skutečnostem doporučujt XRl( pan{ ltdgr
funkci v* výboru klubu' Výbor klubu by do bttdoucna měl dŮsledně dbát nE
porušovéním výstavnÍch řéd* :lt*l*lj::l: "
Vrhledern

k

t

Kontroln{ a revirn! kornisc dále projednala problerngtiku shrcmaťďov*ttf :uso
klubu podle evropské gmsrnice GDP*' Upozor*uje výbor klubu, ie Bodl*tétus

požadovat prw*tY tidŮiE'
1$r,/ x{ť_} na ťrthranrl ol+bnfuh d]at l?é od čl€nů

NeposMnutiílt
lx*rbylně nutné, a rsrurreň rajistit ochrenu protijeiich ln€ilĚití'
v
ktubu'
čknlwl
pdrniňovat
údajŮ nelze
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PřílohaB_líst 1z2
Zpráva dílčíptemenné knihy (DPK)
Klubu chovatelů Coltií a Sheltií Praha za rok 2018
VRHY

Šeltie

zápisem, 1í štěňat se narodilo mrtvých, 1 štěně bylo usmrceno.

Kolie dlouhosrstá

zápisem, 5 se narodilo mrtvých.

Kolie krátkosrstá

zápisem, 4 se narodila mrtvá, 1 štěně bylo usmrceno,

\1.3.
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Příloha B_list
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7práva dítčíplemenné knihy (DPK)
Klubu chovatelů Cotlií a Shettií Praha za rok2018

Povinné vvšetření

šeltie - klinické vyšetření očí

šeltie - vyšetření patet

Kolie dlouhosrstá - klinické vyšetření očí

Kotie krátkosrstá - ktinické vyšetření očí
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Příloha D

Příloha k DPPO za Íok 2018
Klub chovatelů Collií a Sheltií
y celkem:

659 897,64

toho:

příspěvky
KÚ - odvody PK
KU - příspěvek na činnost
pisy vrhů

poplatky a bonitace
Příjem ze startovného na sportovníakce
tatní příjmy, vyúčtovanézálohy
pokladnou

idaje celkem:

550,00

5 900,00

33 450,00

0,00

9 699,00
50 890,00

0,00

L1_9

0,00 K

276160,27
39 453,71

6 555,00 K

0,00

L3 31_6,00

'J,4

0,00

923,66

90 000,00

507 658,06 Kč

toho:
idaje na sportovní akce
klady na bonitace, výstavy

klubového zpravodaje
edení dílčíplemenné knihy
Režie, paušály
Podpora akcí pro plemena

38 229,00 Kč

0,

1'43 951,,64 Kč

1,03 1,17,

21 833,60 Kč

0

3 736,00 Kč

0,

40 086,00 Kč
13 395,00 Kč

7 347

160,00 Kč

0

42802,44 Kč
90 000,00 Kč

0

tky bance
statní výdaje, klubové soutěže
lohy, pokladnou

átečnístav (í.í.20í8)
Konečný stav (3í .12.2018|
Počátečnístav (í .1.2018|
stav (31.12.2018

VMračidne10.03.2018

účet
účet
pokladna
na

K

3 000

0

í85 995'46 Kč
334 320,76
í 891'00
5 805.00
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Příloha É-_lisŤ.Iz2

Návrhv paní Svobodové
Návrh na změnu stanov
Čl. t6 Rozhodování členskéschůze

Pokud členská schůze jedná o záležitosti, která se týká výhradně jednroho plemene, hlasují o návrhu
pouze majitelé (chovatelé) daného plemene.

čt. rz v'ioor
Bod 2

-

rozšířenínebo samostatný bod:

Ve výboru musí být zastoupena všechna tři plemena (chovatelé, rnajitelé) a to nejméně v počtu 2
členůna plemeno.

Návrh změnu zápisního řádu

Čl.8 zahraničníkrytí1) Psa, který nebyl doporučen k přeregistraci do rejstříku chovných jedinců (= nechovný) a následně

byl prodán do zahraničí,nelze v ČR ke krytí použít.
Nebo:
2) Psa, ktený nebyl doporučen k přeregistraci do rejstříku chovných jedinců (= nechovný) a následně

byl prodán do zahraničí,nelze v ČR ke krytí použít, stejně jako jeho přímépotomky.

Návrhv paní Váchové
Článek o

Podmínky členství
4" Prozatimním členstvímse rozumí členstvído1 roku od podání a zaplacení přihlášky, po uplynutí

L2. měsíců se prozatimní členstvímění na řádné'

článek z
Vznik členství
3. Výbor je oprávněn nepřijmout za člena osobu, která byla z důvodu předchozího

vyloučenízklubu

a jiná provinění proti řádům klubu, nebo jiného chovatelského klubu, nebo
známého jednánížadatele, které by mohlo vést k narušenísoužitívklubu, případně poškodit na
veřejnostijeho dobré jméno a oprávněné zájmy'

za chovatelské přestupky

2,1 g .,?o'lz
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Příloha

E_list2z2

článek g
Práva a povinnosti členů
3. Členové,kteříjsou členy do L roku, majÍtzv' prozatimní členství,nemají právo zúčastnitse volby,
event. odvolání zástupců výboru a KRK na výročníčlenskéschůzi.

článek 16
Rozhodování členskéschůze
5' Volba členůvýboru a KRK Klubu , odvolání členůvýboru nebo KRK Klubu je vŽdy tajná.

o úpravách či rozšířenípovinnýchzdravotních testů u jednotlivých plemen sdružených v Klubu, by
při hlasování rozhodovali pouze chovatelé dotyčných plemen'

8.

Článek 17
Výbor

2.Výbor je kolektivním orgánern, skládá se nejméně z devítičlenů.Fočet členůvýboru musíbýt vždy
lichý. Člen výboru nemůžebýt současně členem KRK Klubu a opačně. Z hlediska zastoupenítří
plemen v klubu by mělo být ive výboru poměrné zastoupeníjednotlivých zástupců za tato plemena'

Návrhv paní Kudrové a Vacířové
Podávám návrh na změnu stanov ohledně provádění zdravotních testů.
U všech třech plemen by nlrěli právo hlasovat pouze členovéchovatelé daného plemena, ne členové
nechovatele. Domnívám se, že každý chovatel rozumí předevšírn plernenu, které chová. Jelikož máme
dosud volný chov, nevidím důvod hiasování nechovatelů.

Zastoupení plemen v k|ubu.
Ve výboru by mělo být poměrné zastoupenívšech 3 plemen.

Porušení výstavního řádu
Pokud bylo prokázáno porušenívýstavního a pořadatelského řádu, mělby být postih srozumitelně
napsán v zápisu schůze výboru KcHcS, včetně jména zodpovědné osoby, která za akci zodpovídala.

Hlasování
Možnost tajného hlasováníz důvodu obav pozdějších následků za odhlasovaný návrh'
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