
Zápis z členské schůze Klubu chovatelů Collií a Sheltií 
Ze dne 19.3.2016 

Benešov 
 
Program členské schůze: 
 
1.    Zahájení, volba návrhové komise 
2.    Zpráva o činnosti Klubu v roce 2014 
3.    Zpráva matrikářky Klubu 
4.    Zpráva správce DPK 
5.    Pokladní zpráva 
6.    Zpráva KRK 
7.    Projednání změn stanov 
8.    Návrh na změnu chovatelského řádu (krycí listy) 
9.    Návrh na zavedení nového klubového šampionátu – Klubový šampion mladých 
10.  Vyhlášení klubových soutěží 
11.  Vyhlášení klubových soutěží (KŠK, KŠP, PR, SPR) 
12.  Rámcový plán činnosti pro rok 2016 
10.  Diskuze  
11.  Usnesení 
12.  Závěr a ukončení schůze 
 
Návrhy z pléna: NE 
 
Přítomno 31 členů.  
Schůze je usnášeníschopná. 
 
Návrhová komise: Miroslav Davídek, Davídková Kamila, Markéta Hrušková 
Schváleno všemi hlasy 
 
Ověřovatel zápisu:  
Návrh: Helena  Lindaurová 
Schváleno všemi hlasy. 
 
Program schůze  
Schválen všemi hlasy. 
 
Zápis: Lucie Kučerová 
 
 
Zpráva o činnosti klubu v roce 2015 
 
Pan předseda objasnil členské schůzi problematiku Genealogie, respektive spor mezi KCHCS a Sheltie club.  
Dále informoval o tom, že v loňském roce neproběhla schůzka tří klubů z organizačních a personálních důvodů, 
letos se schůzka jistě uskuteční. 
Zhodnotil klubovou výstavu v Humpolci jako velmi povedenou a na tomto místě se bude konat i v následujících 
ročnících. 
Vzhledem k tomu, že v loňském roce se také nedodržel počet výborových schůzí, ačkoliv se důležité věci řešily 
elektronickou konferencí, která se velmi osvědčila, bude navrženo do stanov změna periodicity schůzí se 
zařazením možnosti elektronických debat. 
 
 
 
 
 
 



 
Zpráva matrikářky Klubu: 
 
Matrikářka klubu, paní Šárka Dreslerová informovala o tom, že v roce 2015 měl klub 321 členů, ke dni členské 
schůze jich mělo zaplaceno 192, nových členů bylo 21. Zdůraznila přítomným, a prostřednictvím zápisu i 
nepřítomným, že při placení členských příspěvků na sklonku roku, je vhodné uvést do poznámky, že jde o 
příspěvky na další rok. 
 
Mlada Svobodová vystoupila s připomínkou, že někteří členi sice mají zaplaceno a jsou členy, ale není 
k dispozici jejich adresa, která je nutná k rozeslání Magazínu. 
Vilma Kracíková upozornila na to, že málokdo si je vědom skutečné délky trvání členství. Členství v jednom 
roce se počítá na jeden kalendářní rok, tedy od 1. ledna do 31. prosince daného roku a s touto skutečností by se 
mělo počítat při placení členských příspěvků. Zaplatí-li totiž člen příspěvek až 31.3., tak v podstatě  od 1. ledna 
až do data připsání členského poplatku na účet klubu není členem! To je třeba vzít v úvahu zejména tehdy, 
pokud v této době takový člen využívá služeb klubu, které jsou pro členy finančně zvýhodněné. Jde zejména o 
bonitaci konanou na počátku roku, ale prakticky také o úkony spojené s vrhem štěňat. Řešením je platba ke 
konci roku, resp. zaplacením členských poplatků přímo u bonitace. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Zpráva správce DPK  
 
Správkyně DPK, Jitka Gogolínová, na úvod informovala členy o tom, že i přes pravidelné upozorňování se 
pořád dokola objevují stejné problémy… 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!. 
Bývají špatně zapsány počty i jména štěňat (Uvádět se musí i uhynulá štěňata!), nebývá přiložený doklad o 
zaplacení poplatků. 
Nově bude možné zasílat podklady k přihlášce vrhu i e-mailem, ovšem pouze v případě, že je přihláška vrhu 
zadána elektronicky v Genealogii!  
 
Pokud jde o data, pak v roce 2015 bylo zapsáno: 
 
DK 
32 vrhů DK ve 21 ch.s. 
Narodilo se 187 štěňat 
Zapsáno bylo 175 štěňat 88 psů a 87 fen (o 11 méně než 2014) 
6 štěňat se narodilo mrtvých, 6 uhynulo před zápisem 
25 krycích psů, 9 zahraničních krytí 
 
KK 
16 vrhu ve 15 ch.s. 
Narodilo se 88 štěňat 
Zapsáno bylo 82 štěňat 42 psů a 40 fen ( o 59 méně než v roce 2014) 
3 štěňata se narodila mrtvá, 2 uhynula před zápisem a 1 štěně bylo usmrceno 
13 krycích psů, 1 zahraničních krytí 
 
SHE 
54 vrhu ve 31 ch.s. 
Narodilo se 205 štěňat 
Zapsáno bylo 190 štěňat 92 psů a 98 fen (o 20 více než v roce 2014) 
5 štěňat se narodilo mrtvých, 8 uhynulo před zápisem, 2 štěňata byla usmrcena 
30 krycích psů, 9 zahraničních krytí 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 



 
Zpráva pokladní:  
 
Paní Vilma Kracíková informovala členskou základnu o stavu hospodaření klubu v roce 2015 
Podrobná pokladní zpráva je přílohou zápisu. 
 
Poznámka předsedy: Nově uzavřena smlouva s plemennou knihou ČMKU, v níž jsou stanoveny administrativní 
poplatky, plus příloha k této smlouvě s mírnými změnami, ve prospěch chovatelů. V tomto dodatku se stanovuje, 
že automaticky s přeregistrací se zasílá kniha odchovů, resp. kniha krytí a s také s novými rodokmeny 
automaticky s přílohami. 
K tomu vystoupila členka Vančová s tím, že jí přijde zbytečné automaticky zasílat přílohy, vzhledem k tomu, že 
jen velmi málo majitelů jí využije. Odpovědí jí bylo, že jde o automatickou službu ze strany ČMKU, není to 
zpoplatněné, tedy majitele to nic nestojí. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Zpráva KRK: 
 
Za kontrolní a revizní komisi byl přítomen pan předseda Nič, který konstatoval, že uplynulý rok proběhl bez 
závažnějších excesů, které by vyžadovaly projednávání v komisy. Jediným případem, který KRK řešila, byla 
otázka soutěže Pes roku a to na základě stížnosti členky klubu. KRK tuto záležitost projednal a zpracoval návrh, 
který předloží  Členské schůzi k projednání a to v následujícím znění: 

1. Ustanovit jednoho garanta, který by měl na starosti pouze tuto činnost 
2. Do soutěže by se započítávaly body výhradně z českých výstav a to pouze mezinárodních, národních, 

klubových a speciálních 
Bod číslo 2. se projedná jako návrh v dalším programu schůze. 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Návrhy na změnu stanov: 
 
Členská schůze schvalovala návrhy na změnu Stanov klubu, které byly členy včas doručeny Výboru a které byly 
v přesném znění zveřejněny v klubovém Magazínu. 
Hlasovalo se o jednotlivých změnách v jednotlivých bodech příslušných článků navržených Výborem i členy 
klubu. 

1. Návrhy Výboru – změny ve článcích  9, 16, 17, 21 
čl. 9 v navrhovaném znění – schváleno 
čl.16 bod 1. v novém znění – schváleno, bod 5 v novém znění – schváleno  
čl. 17 v nově navrhovaném znění – schváleno 
 

2. Návrh Hany Vančové – čl. 16 bod 6 odst. a, b, d, e – schváleno 
Odst. c schválen v tomto znění: „Kandidátní listina pro volbu členů Výboru musí obsahovat jména 
minimálně 9 kandidátů, horní počet je neomezený. Při samotné volbě bude platný  takový hlasovací 
lístek, na němž bude zaškrtnuto maximálně 9 kandidátů, tj. tolik jmen, kolik je členů Výboru. Volí li se 
do KRK, pak je maximální počet zaškrtnutých jmen na kandidátce do Kontrolní a revizní komise v počtu 
3.“ 

3. Návrh M. Součkové a M. Váchové – čl. 16 bod 8 – schváleno 
 
Kompletní  a ucelené znění Stanov KCHCS bude uveřejněn na webových stránkách klubu a v příštím 
čísle Magazínu. 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 
Návrh na změnu chovatelského řádu – krycí listy 
 
Výbor se poslední dobou zabýval některými záležitostmi ohledně disciplinovanosti chovatelů a transparentnosti 
v chovu našich plemen a došel k závěru, že některé procesy a postupy stanovené v chovatelském řádu jsou 
nedostatečně upraveny v porovnání s jinými chovatelskými subjekty. Zejména ojedinělý je postup při využívání 
krycích listů a evidenci krytí vůbec.  
Výbor proto navrhuje upravit chovatelský řád takto: 
 
„Majitel krycího psa zašle vyplněný a oběma stranami podepsaný krycí list do 10.dnů od uskutečněného krytí 
správci dílčí plemenné knihy“.  
 
Členská schůze o tomto po vzrušené debatě hlasovala s tímto výsledkem: 
 
Pro:   9 
Proti:  14 
Zdržel se: 8 
 
Návrh nebyl přijat. 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Návrh na úpravu pravidel Klubový šampion mladých 
 
Výboru klubu byl doručen návrh členky Kateřiny Pánkové, aby na titul Klubový šampion mohl aspirovat i pes, 
který získal významná ocenění ve třídách mladých, které bývají početně obsazené a tituly jsou tak získávány ve 
značné konkurenci, tedy na zavedení Klubového šampiona mladých. 
Výbor tedy předkládá tento návrh ke schválení v několika variantách, aby byl nalezen nejlepší způsob nastavení 
podmínek pro získání tohoto titulu: 
 
1.) Nevyhlašovat soutěž o titul Klubový junior šampion 
2.) Získání titulů 2 CAJC a 1CAC získaný do věku 24 měsíců s tím, že uplatněné tituly pro Klubového 

šampiona mladých se nedají již použít na klubového šampiona dospělých. 
3.)  CAJC a jeden CAC do 24 měsíců 
4.) Změna klubového šampiona dospělých – dvakrát CAC a jeden CAJC 
 
 
Výsledky hlasování: 
 
Největší podporu -  32 hlasů získala varianta č.2 
       
Schváleno ve znění: Zavádí se nový klubový titul „Klubový šampion mladých“ k jehož udělení musí pes získat 
2x CAJC a 1x CAC na klubových výstavách do věku 24 měsíců. 
_____________________________________________________________________________ 
 
Vyhlášení Klubových šampionů 2015 
 
Na členské schůzi byli slavnostně vyhlášeni vítězové klubových soutěží: 
 
Klubový šampion krásy 

 
Klubový šampion práce 
 

Pes roku 
 

Sportovní pes Roku 2015 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.  

 _____________________________________________________________________________________ 

 
Návrhy na nová projednání a hlasování 
 
1. Úprava pravidel soutěže Pes roku 
 

1. ponechat pravidla stejná  
2. započítávat pouze výstavy v ČR 

 
Hlasování: 34 hlasů pro zachování stejných pravidel i v dalším ročníku 
 
Schváleno – zachovat pravidla 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Rámcový plán činnosti 2016 
 
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.  
Pokračovat ve spolupráci s ostatními kluby. 
V roce 2017 bude mít Klub výročí založení 70 let, připravit ve spolupráci se členskou základnou výroční 
akci,  upomínkové předměty apod., uvítáme jakékoliv návrhy a nápady členů!. 

 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Diskuze: 
 
V diskuzi byl přečten dopis paní Karin Holainové, ve kterém se zabývala možností určitého zpřísnění 
chovatelského řádu tak, aby se minimalizovala rizika neúměrného zatížení chovných fen nadměrným počtem 
vrhů na jednu fenu. Konkrétním návrhem vyplývajícím z jejího dopisu byla změna současné směrnice určující 
maximální počet vrhů v počtu 3 za dva roky a to snížením počtu vrhů v tomto daném rozmezí, nebo 
prodloužením délky tohoto období. Členská schůze o tomto tématu obsáhle diskutovala a jakkoliv se názory na 
toto téma shodovaly, či rozcházely, dospělo se k závěru, že nelze v tuto chvíli udělat nic jiného, než vzít dopis 
paní Holainové na vědomí. 
 
Z průběhu schůze i z diskuze existuje hlasový záznam. 
 
 



__________________________________________________________________________________________ 
 
Usnesení: 
 
Návrhová komise ve složení:  
 
Předkládá tento návrh usnesení z členské schůze Klubu chovatelů Collií a Sheltií konané dne 19. března 2016 
v Benešově 
 
Členská schůze bere na vědomí: 

 zprávu o činnosti klubu za rok 2015 
 pokladní zprávu klubu za rok 2015 
 zprávu matrikářky klubu za rok 2015  
 zprávu dílčí plemenné knihy za rok 2015 
 zprávu KRK  
 vyhlášení nových Klubových šampionů a Klubových šampionů práce  za rok 2015 
 výsledky Sportovního psa roku za rok 2015 v jednotlivých kategorií  
 soutěží Pes roku 2015 dle jednotlivých kategorií 

 
Členská schůze schvaluje: 

 úpravu Stanov  
 rámcový plán činnosti pro rok 2015 

 
Členská schůze ukládá Výboru Klubu: 

 realizovat Rámcový plán práce 2015 
 
Usnesení schváleno všemi hlasy 
 
 
Zapsala: Kučerová Lucie       Ověřil: Helena Lindaurová 
 
 


