
Zápis schůze výboru klubu 

Dne 1.7.2012 

 

Přítomní: Fiala, Hemelík, Gogolínová, Svobodová, Pavlíková, Kůsová, Kracíková, 

Matoušková  

Omluveni: Bílková, Mecerová (KRK) 

 

Program: 

9:00  

Zahájení schůze Výboru 

1) Vyhodnocení úkolů z minulého výboru:  

Trvající úkol – 24/10  - Kůsová – dohodnout s Hurábovou aktualizaci smlouvy.  

Termín: prodlouženo do 31.8.2012. 

 
Trvající úkol 8/11 – Kracíková, Bílková – připravit návrh na úpravu KŠP – vstup do pracovní 
třídy, podmínka CACe, rozšířit zkoušky opravňující ke vstupu do prac.třídy. 
Termín: prodlouženo do 31.8.2012 
 
Trvající úkol – 21/11 – Svobodová, Gogolínová – dát do elektronické podoby všechny 
dosavadní magazíny za roky 2011, 2010 a 2009 a zaslat webmasterovi pro zapracování na 
web. Ty, které jsou ve wordu, poslat rovnou k převedení na pdf. Nové dávat jednou ročně. 
Termín: plněno průběžně – chybí starší ročníky – bude plněno průběžně 
 
Trvající úkol – 25/11 – Fiala, Kůsová – informovat Komisi pro rozhodčí ČMKU, MSKCHCS o 
možné účasti bíle zbarveného zvířete na výstavách. 
Termín: prodlouženo do 30.9.2012 
 
Trvající úkol – 28/11 – Kůsová – upozornit pořadatele akcí sponzorovaných Klubem, aby 
poslali žádost o podporu Klubu do 31.1.2012 – stačí emailem na jednatelku Klubu. 
Termín: nesplněno 
 
Trvající úkol – 30/11 – Fiala – napíše napomenutí člence Klubu – doporučeným dopisem 
Termín: splněno 
 
Trvající úkol – 33/11 – Fiala – oslovit stávající poradce chovu, zda chtějí zůstat 
jmenovanými poradci klubu za stanovených podmínek jejich práce poradce chovu, plus 
oslovit navržené poradce chovu – Sabina Havlíčková (KK), Ing. Lenka Fránková (KK), Eva 
Vávrová (SHE), PhDr. Helena Nováková (DK), Libuše Kucková (DK). 
Termín: splněno částečně – prodlouženo do 30.9.2012 
 
Trvající úkol – 35/11 – Kůsová – vznese žádost o vysvětlení na ČKCHS a HPK. Chovatelské 
podmínky jsou dohodnuty mezi 3 kluby, tj. všechny kluby by s tímto měli souhlasit. 
Termín: splněno 
 
Nový úkol – 1/12 – Kracíková – připraví nový návrh KŠP. 
Termín: prodlouženo do 31.8.2012 



 
Nový úkol – 2/12 – Kracíková – dodá návrh pro schválení na členské schůzi. 
Termín: splněno 
 
Nový úkol – 3/12 – Kůsová, Kracíková – zajistí přesun stanů k sobě a umístí na web nabídku 
pronájmu. 
Termín: splněno – stany zapůjčeny Klubu chovatelů stadforshire bullterrier a jsou u nich 
uskladněny 
 

Nový úkol – 4/12 – Kůsová – doladit návrh Mlady Svobodové na úpravu slev – připravit návrh 
pro členskou schůzi. 
Termín: splněno 
 
Nový úkol – 5/12 – Mecerová – pošle aktuální seznam nebezpečných látek z hlediska MDR1 
pro umístění na web. 
Termín: splněno 
 
Nový úkol – 6/12 – Kůsová – dopracuje web dle časových možností a návrhů Vilemíny z října 
2011. 
Termín: průběžně 
 
Nový úkol – 7/12 – Kracíková – připraví dohodu s ČKCHS. 
Termín: splněno – dohoda proběhla ústně, je to vyúčtováno 
 
Nový úkol – 8/12 – Fiala – odešle potvrzený formulář na tyto výstavy na rok 2013 na ČMKU. 
Termín: posun termínu na ČMKU do 15.8., bude projednáno na schůzi tří klubů 
 
Nový úkol – 9/12 – Fiala – zajistí úpravu termínu na ČMKU. 
Termín: splněno 
 
Nový úkol – 10/12 – Fiala – odešle potvrzený formulář na EV 2014 na ČMKU. 
Termín: splněno Vilmou 
 
Nový úkol – 11/12 – Pavlíková – připraví návrh záměru Kalendáře KCHCS Praha 2013. 
Termín: splněno 
 
Nový úkol – 12/12 – Kracíková, Fiala – dohodnou s R. Vondráčkovou předání pokladny a 
účetních dokladů. 
Termín: splněno 
 
Nový úkol – 13/12 – Fiala – pošle odpověď na žádost o prodloužení chovnosti feny šeltie 

Tsarevna iz Tverskoy Skazki v majetku Hany Kalubcové. 
Termín: splněno 

 
 

2) Aktuálně: 

 Dotaz chovatelky Dreslerové – doveze v létě fenu šeltie, na které chce odchovat 1 

vrh ve své chovatelské stanici, přihlásí jí na mezinárodní výstavu, dotázala se, zda 

musí fenu předvést na bonitaci. Fena je v Dánsku chovná (formulář potvrzený 

Dánským klubem i majitelem feny bude doložen). Fena zde bude pouze 

zapůjčená, nebude zapsaná v české plemenné knize, tudíž není možné ji předvést 

bonitaci, neboť by musela mít české zápisové číslo. Při zápisu vrhu bude doložena 

dohoda o zapůjčení feny k vrhu do chovatelské stanice s majitelem feny.  



Nový úkol – 15/12 – Kůsová – napsat Dreslerové odpověď, že nemusí na bonitaci 
Termín: ihned 
 
Nový úkol – 16/12 – Kůsová – navrhnout aktualizaci zápisního a bonitačního řádu, kde bude 
připraveno řešení zapůjčovaných zvířat (chovných v zahraničí, dohoda o zapůjčení 
chovného jedince) do ČR – povinnost/možnost jej předvést na bonitaci či výstavě – upravit 
cenu za krytí, není to zahraniční krytí v pravém slova smyslu. Dát jako podnět na schůzku 
tří klubů. 
Termín: do 31.12.2012 

 

 

 Schůzka tří klubů 21.7.2012 – 10:00, Velká Bíteš, MVDr. Fiala, Svobodová, 

Kracíková, Kůsová, program – výstavy a rozhodčí v roce 2013, systém bonitace 

(Fiala), výstava speciální při EV 2014 (zatím problém s místem, návrh hala 

v Kroměříži – Věžky či Flóra Olomouc – zjišťuje Vilma do termínu schůzky), 

mistrovství našich plemen agility (Vilma).  

 

 Soutěž napříč kluby pro šeltie – návrh CKCHS viz. Magazín 2/2012 – nesouhlasíme 

s tím, že to bude soutěž napříč Kluby v plemeni Sheltie, pokud si někdo chce 

počítat soukromě přehled všech vystavených šeltií, tak s tím klub problém nemá – 

5 pro, 2 zdrželi (Svobodová, Fiala) 

 

 Magazín – informace o stavu aktuálního čísla – magazín připravován k tisku, chybí 

dva články, schválení fotek od autora, tisk v Praze, předpoklad do půlky července 

bude v tisku. 

 

 Podzimní výstava – rozhodčí – 28. – 29.10.2012 – KV bez KV, Speciální výstava, 

místo Mladá Boleslav, bonitace v sobotu, rozhodčí  so -  SHE MVDr. Fialová, KK 

MVDr. Fiala (+ bonitace), DK Mgr. Fialová, ne – SHE Svobodová, KK Němečková, DK 

Matějek 
Nový úkol – 17/12 – Kracíková – příprava propozic na podzimní výstavu pro další vydání 
Magazínu. 

Termín: do 15.7.2012 

 

 Projednání zprávy Kontrolní a revizní komise ze dne 11.3.2012 
Výbor postupně řeší doporučení KRK dle zápisu z 11.3.2012 

 Hodnocení soutěže pes roku – online program dle požadavků členské schůze – 

prodloužen termín výběrového řízení do konce července, zatím jedna nabídka. 

 

 Odvolání proti výsledku bonitace u MSKCHCS ze dne 2.6.2012 (KK - MSM Funny 

Fellow) – je to záležitostí druhého klubu, KRK by měl odpovědět v tomto duchu. 
 
Nový úkol – 18/12 – KRK – Výbor doporučuje odpovědět majiteli psa, že je to záležitostí 
MSKCHCS nikoli naše. 

Termín: ihned 

 

 Návrh úprav bonitací dle požadavků členské schůze –  



Členská schůze - nerušit bonitace jako takové, ale zavést především jako 

informativní bonitace, z kterých bude soupis informací pro Klub a chov, ale 

nezbytné bude sledovat vylučovací vady dle standardu 

Návrh na zjednodušený formulář bonitace s uvedením drobných odchylek a 

vylučujících vad, včetně měření výšky. Po několikahodinové diskuzi vznikl návrh 

na vytvoření systému popisné prohlídky / přehlídky viz. příloha 1. Tento návrh 

bude předložen na schůzce tří klubů a projednán s druhými kluby. 

 

 SKK (Sdružení kynologických klubů) – členství v SKK je za cenu 10,- Kč / člen, tj. 

cca 3500. Přímé členství v ČMKU – do 300 členů cena 1.500,-, nad 300 členů 

dalších 1.500,- Kč. Pro rok 2011 a 2012 bude zaplaceno členství v SKK. Na rok 

2013 bude vyřešeno na dalším Výboru. 
Nový úkol – 19/12 – Kracíková – uhradí členství v SKK na rok 2011 a 2012. 

Termín: do 31.7.2012 

 

 

 

Na další Výbor: 

 Projednání účetních zásad sponzoringu 

 

 
 

Další výbor se uskuteční na začátku října v Praze – Horních Počernicích, termín bude 

upřesněn emaily. 



Příloha 1. 

Návrh nového systému uchovnění zvířat  
Bonitace x Popisná prohlídka 

Z členské schůze KCHCS vzešel požadavek na změnu stávajícího systému bonitací. Tento 

systém by měl být především zdrojem informací včetně sledování vylučujících vad dle 

standardu, stejně jako předností, skutečné výšky a popisu jedince vůči ideálu uvedenému 

ve standardu plemen. 

1) Bonitace formou popisné prohlídky / přehlídky - nový systém (rozpracovaný návrh výboru 

KCHCS z roku 2010) – je nezbytné si uvědomit, že ani v jednom Klubu nemáme řízený chov. 

A pouze bonitacemi se nejeví ovlivnění výběru chovných jedinců jako dostačující. Klubu je 

pak vytýkáno, že pustil do chovu ne úplně vhodné jedince, že pokud nejsou vhodní, tak to 

neměl dělat. Případně naopak, že nepustil do chovu jedince, kteří jsou jinak kvalitní a mají 

například „pouze problém s výškou“ (ať už směrem dolů či nahoru) či zuby. Za vhodnější 

proto považujeme ponechat to na úplné zodpovědnosti chovatelů a Klub bude pouze 

studnicí informací – k tomu bude sloužit genealogie. Zcela řízený chov nechceme zavádět! 
 
1) Dosavadní bonitaci by nahrazovala Popisná prohlídka / přehlídka, v rámci které by byl 

každý jedinec popsán dle reality, jak vypadá ve vztahu ke standardu (formulář bude 

vycházet ze standardu, možnosti k zaškrtávání + kolonka na dopsání podrobností) 

včetně jeho předností i vad.  

2) Popisné prohlídky / přehlídky se může zúčastnit jedinec: 

a) zapsaný v plemenné knize ČMKU 

b) splňující věkovou hranici (jako u bonitace – kolie 15 měsíců, šeltie 12) 

c) absolvoval 2 klubové výstavy po dovršení věku minimálně 12 měsíců, s oceněním 

„výborný“ nebo „velmi dobrý“ (pes i fena bez rozlišení) 

3) Z Popisné prohlídky / přehlídky jsou vyloučeni jedinci: 

a) psi – samci, kteří nemají obě varlata normálně vyvinutá a plně sestouplá v šourku 

b) jedinci vykazující poruchu chování (bázliví, agresivní) 

c) jedinci u nichž byl proveden zákrok sloužící k odstranění nebo zakrytí anatomické 

nebo exteriérové vady 

4) Popisnou prohlídku / přehlídku provádí tříčlenná komise, v jejímž čele je rozhodčí 

exteriéru pro daná plemena 

5) Popisná prohlídka / přehlídka obsahuje skutečně naměřenou výšku, počet zubů 

(chybějících i nadpočetných), anomálie skusu a popis podle standardu plemene. 

Zároveň může obsahovat i údaje o zdravotních vyšetřeních a věku, kdy byla vyšetření 

provedena. 

6) O provedené Popisné prohlídce / přehlídce je sepsán protokol (jednotný formulář napříč 

Kluby) bez výroku „chovný“ či „nechovný“ a její provedení je zapsáno do rodokmenu 

psa ve formátu Datum – místo – výška – (zuby?) – razítko  

7) Veškeré údaje z Popisné prohlídky / přehlídky jsou zveřejňovány na klubovém webu, v 

klubovém zpravodaji a databázi plemene tak, aby mohly sloužit chovatelům při výběru 

krycího psa, zájemcům o štěňata a pro potřeby klubu (např. statistika) 

8) Zpoplatněno stejně jako dosavadní bonitace. 

 
Poznámky  
 



Tento systém by kluby nepřipravil o příjmy z bonitací (Popisná prohlídka / přehlídka by 
zůstala zpoplatněna) a přitom by nám i veřejnosti poskytoval cenné informace.  
Při současném systému ztrácíme informace o nechovných jedincích, nebo těch, kteří se na 
bonitaci nedostaví kvůli nějaké vadě. 
Jedinec s hrubými vadami by pravděpodobně nezískal potřebnou známku (výborná, velmi 
dobrá) na klubové výstavě a nemohl by se tedy zúčastnit Popisné prohlídky. Pokud by 
jedinec s vadou (vadami), potřebnou známku přesto dostal a byl následně zapsán v evidenci 
chovných jedinců, byla by jeho působnost v chovu značně omezená. Např. pes šeltie 
s výškou 42 cm (dříve stlačený na 40 cm) by byl v chovu použit asi opravdu jen výjimečně. 
Další případ – pes s chybějícími premoláry nemá ani dnes příliš velkou šanci na krytí. O 
štěňata po feně, o které máme informace, že jí chybí více zubů nebo má výšku mimo 
hranice standardu, bude pravděpodobně menší zájem. Tímto by se přenesl větší díl 
zodpovědnosti za chov do rukou samotných chovatelů. Bylo by na nich, jestli daného 
jedince v chovu použijí a s jakým partnerem. Případně by komise mohla psát při popisné 
prohlídce / přehlídce doporučení (nebo omezení) – např. fena 40 cm může být kryta pouze 
psem s ideální výškou.Doporučení by se mohlo (mělo) použít i v případě zdraví.  
Jako další efekt by nový systém mohl přinést zvýšenou účast na klubových výstavách a i na 
Popisných prohlídkách / přehlídkách (oproti bonitacím). 

 

 

 

 

2) Bonitace – úprava stávajícího systému (sjednocení formulářů, podmínek bonitace, průběhu 

apod.) - ponechání zodpovědnosti na Klubech – zachování výroku CHOVNÝ x NECHOVNÝ.  
 

 

 

 


