
Zápis ze schůze Výboru 
 
Benešov, 11.5.2014 
 
Přítomni: Vladimír Fiala, Mlada Svobodová, Vilemína Kracíková, Jitka Gogolínová, Šárka 
Dresslerová, Lucie Kučerová 
Omluveni: Tereza Matoušková, Veronika Kučeriková, Zuzana Mayerová 
Přizváni: Pavla Kůsová, Antonín Nič, Helena Nováková, Miroslav Hruška 
 
Program: 

10:00  

Zahájení schůze Výboru 

 

Před samotným jednáním Výboru zasedla Kontrolní a revizní komise a zvolila si ze svého 

středu nového předsedu, stal se jím pan Antonín Nič. 

 

Jednání Výboru KCHCS: 

 

1) Vyhodnocení úkolů  

 

 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  
 
Trvající úkol – 8/13 - Kůsová – upravit žádost na ČMKU o zapisování výsledků do PP psa 
v souladu s protokolem + laboratoř. 
Termín: Trvá, úkol bude předán Jitce Gogolínové k dokončení do 30.6.2014 
 
Trvající úkol – 17/13 – Kracíková – uzavřít dohodu o sponzoringu, odeslat finance na  
akce 
Termín: splněno, finance odeslány 
 
Nový úkol – 24/13 – Gogolínová, Kůsová – koordinovat přípravu upravených pravidel 
v rámci komise pro soutěž, info pro garanty, info na web a do magazínu. 
Termín: Splněno 
 
Nový úkol – 25/13 - Gogolínová – umístit termín do magazínu a na web. 
Termín: Splněno 
 
Nový úkol – 26/13 – Kracíková, Gogolínová – zjistit aktuální stav ohledně místa a 
připravených materiálů a zajistit spolupráci s pořádajícím klubem. Podmínky dle zápisu 
ze schůzky 3 klubů. Udělat transparentní účet, aby se tam mohli dívat zástupci všech 



klubů, aby nedocházelo k nedorozuměním. Rozhodčí se budou řešit na dalším výboru, 
bylo by vhodné využít rozhodčí, kteří budou posuzovat Evropu. 
Termín: Splněno 
 
Nový úkol – 27/13 – Fiala – článek do magazínu 
Termín: Nesplněno 
 
Nový úkol – 28/13 – Kůsová – Návrh na úpravu směrnice pro pracovní certifikát - 
dopracovat, rozeslat. 
Termín: Nesplněno, úkol dokončí Kracíková a Kučeriková (návrh by měl být zaslán 
druhým klubům dle dohody z loňské schůze tří klubů) v termínu do 15.6.2014 
 
Nový úkol – 29/13 - Kůsová – návrh dotazu na ČMKU. 
Termín: Trvá, úkol bude předán jednatelce k dokončení do 30.6.2014 
 
Nový úkol – 30/13 – Chemická kastrace psa – posouzení na výstavě a při bonitaci - Fiala 
– připraví dotaz 
Termín: trvá, prodlouženo do 30.6.2014 
 
Nový úkol – Fiala – odešle informaci o prodloužení chovnosti 
Termín: Splněno 

 

    2.) Vyhodnocení úkolů z 19.1.2014 

 

Nový úkol – 1/2014 - Kracíková – zjistit termíny pro možnost pořádání KV a SV – léto x 
říjen – Mladá Boleslav x Čeperka 
Termín: trvá, prodlouženo do 30.6.2014 
 
 

Nový úkol – 2/2014 – Fiala – zjistit možnosti pořádání výstavy v Řepči. 
Termín: splněno 
 
Nový úkol – 2/2014 - Kracíková – zjistit možnosti paní Kavčič (KK) pro naší SV při EV 
2014, návrh rozhodčí na KV a SV – Blessing Rolf a Regina, Ursula Langer, Klaus 
Frankenberger 

Termín: splněno 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 



3.) Aktuálně: 

 Předání DPK – fyzické předání DPK včetně předání veškeré dokumentace, razítek, 
tiskárny a dokladů proběhlo 3. 5. 2014. Od 1.5.2014 agendu plně vykonává Jitka 
Gogolínová. Dokumentace DPK za dřívější roky (DPK z 90.let předáno Mladou 
Svobodovou v roce 2010 do rukou P. Kůsové + DPK kopie získané z ČMKU v roce 
2012 + DPK od roku 2010 do 2012) a notebook předány jednatelce Lucii Kučerové 
v březnu 2014. K dnešnímu dni proběhlo vyúčtování DPK 1.1.2014 – 30.4.2014. 

 Evropská speciální výstava při SV 2014 – stav  
Transparentní účet je vytvořen, propozice již byly vydány, rozhodčí jsou 
domluveni, rezervace prostor je zajištěna.  
Dohoda je sice již sepsána a de facto se podle ní postupuje, ale k dnešnímu dni 
není ještě podepsaná.  
- Přihlášky bude zpracovávat Vilemína Kracíková 
- Bude třeba zajistit pomocníky do kruhu, každý klub by měl zajistit cca. 4 až 6 
lidí a vzhledem k tomu, že posudky se budou na přání rozhodčích psát 
v angličtině, měli by být zapisovatelé a vedoucí kruhů jazykově znalí. Za náš klub 
nabídla pomoc Mlada Svobodová, může dělat vedoucí kruhu, pomoc přislíbila i 
Lucie Kučerová. Nábor dalších pomocníků proběhne prostřednictvím webu, kde 
bude zveřejněna výzva. 
- Vilemína Kracíková upozornila na to, že ačkoliv již byly vydány propozice na 
tuto výstavu, není dosud dostupná on-line přihláška v DogOffice 
- vzhledem k tomu, že se očekává účast zahraničních vystavovatelů, bylo by 
vhodné zdůraznit, že oproti výstavnímu řádu FCI náš výstavní řád nepřipouští 
k účasti na výstavě hárající feny! 
- bylo by více než vhodné vytvořit interní směrnici pro financování, aby bylo 
naprosto jasné, jaké náklady na jakou položku/činnost se jeví očekávané a 
přiměřené, čímž by se zlepšila nejen kontrola výdajů, ale i plánování rozpočtů na 
budoucí akce obecně. 

 Klubové a speciální výstavy – plán 
Místo a datum konání další klubové výstavy stále nedořešeno, především je 
problém sladit termíny s jinými akcemi a také s dostupností původně zamýšlených 
prostor v období léto – říjen. Padnul návrh na konání výstavy v netradičním 
termínu, a to 6. prosince. Výstava by se dala pojmout jako sváteční „Mikulášská“, 
výhodou by bylo i to, že v té době se již žádné jiné výstavy a akce nekonají. 
Předpokladem je zajištění krytých prostor – hal, nejlépe vytápěných.  

Nový úkol 3/2014 – Kracíková, Gogolínová, Kučerová – zjistit možnost a 
podmínky pro konání zimní klubové výstavy v Mladé Boleslavi, Lysé nad Labem a 
Týnci 

 Bonitace v roce 2014 – plán   
Bonitace se uskuteční při MVP v Mladé Boleslavi 

 Schůzka tří klubů – plán, příprava  
Je třeba domluvit termín v červnu, nejlépe 28.6., nebo 29.6.2014.  
Hlavními body pro jednání bude Genealogie, ESV Olomouc, směrnice pro pracovní 
certifikát a plán nominace rozhodčích na výstavní rok 2015  
Nový úkol 4/2014 – Fiala, Svobodová – dohodnout se zástupci dalších klubů 
termín schůzky 



 Genealogie  
– zapisování výsledků genetických testů u neoznačených štěňat 
Bod byl na program výborové schůze zařazen v reakci na postoj Sheltie Club CZ, 
který odmítnul některým chovatelům šeltií zapsat do databáze výsledky vyšetření 
DNA na CEA a MDR pokud na certifikátu nebyl, z důvodu stáří štěňat v době 
testování, uveden oficiální identifikační údaj jedince (zápisové číslo, číslo čipu). 
Výbor klubu předně nerozumí tomu, na základě jaké rozhodovací pravomoci a 
kompetence Sheltie Club CZ takto postupuje, neboť hlavním držitelem projektu 
je KCHCS. Pokud jde o samotný „problém“, tedy zápis takových výsledků do 
Genealogie, pak k němu zaujímá následující stanovisko: 
 
KCHCS si cení stoupající snahy chovatelů vést své chovatelské programy více 
s ohledem na zdraví a vítá zvyšující se zájem o tuto problematiku. Chov našich 
plemen je volný, pro zařazení do chovu nejsou povinná žádná zdravotní vyšetření 
a každý chovatel provádí zdravotní testy svých psů a svých odchovů zcela 
dobrovolně, na své náklady a především na svojí vlastní zodpovědnost.  
KCHCS  žádným způsobem nebude bránit majitelům a chovatelům uvádět 
v Genealogii takové výsledky testů a uznává i certifikáty, na nichž jsou psi, kteří 
vzhledem k věku nebyli v době testování ještě označeni tetováním či čipem, 
identifikováni jen jménem či zápisovým číslem. 

- přidávání fotografií k evidovaným jedincům  
Některým členům Výboru nebylo dáno na vědomí, že se na správě Genealogie 
podílí více osob a především, že probíhá přidávání neautorizovaných fotografií. 
Výbor má za to, že obrázky a fotografie do genealogie by měl přidávat jen majitel 
a pokud fotografie přeci jen přidává editor, pak by měl mít určitě souhlas 
majitele psa, neboť fotografie v databázi dotyčného jedince jednoznačně 
reprezentuje a pohled na kvalitu a vhodnost využití fotografie může být pro 
majitele odlišný od fotografa. 
 
Nový úkol 5/2014 – Kučerová – zveřejnit na klubovém webu upozornění o 
přidávání fotografií do Genealogie s žádostí o zpětný souhlas u fotografií, které 
již byly přidány (nebyl-li již vydán) a nadále přidávat fotografie jen se souhlasem 
majitelů psů. 
Termín: Ihned 
 

- inzerce štěňat v Genealogii  
v Genealogii je prostor pro inzerci štěňat, bylo by vhodné tuto možnost propojit 
s webem, rozšířit možnosti a následně propagovat a podporovat mezi chovateli, 
aby ji využívali. Je nezbytné neopomíjet inzerci štěňat KK na infowebu 
www.kratandy.cz, který jako jediný stále funguje z dříve ustavených infowebů. 
 
Nový úkol 6/2014 – Kučerová – zjistí možnosti úpravy/rozšíření vlastností 
inzertní stránky v Genealogii  
Termín: 30.6.2014  
 
 
 

http://www.kratandy.cz/


 Klubová výstava Řepeč 
Uzávěrka na výstavu v Řepči bude prodloužena do 16.5.2014 
 
Nový úkol 7/2014 – Kučerová – zveřejnit informaci na klubovém webu 
Termín: Ihned 

 

 Matrika 
Seznam členů je v současné době značně neaktuální, u některých chybí důležité 
údaje úplně, u některých nebyly v minulosti zapsány změny. Pro práci matrikářky 
a vůbec pro potřeby klubu je důležité, aby údaje o členech byly kompletní a 
platné, je proto třeba na klubový web a do příštího čísla magazínu zadat výzvu 
pro členy k aktualizaci jejich údajů. Pro usnadnění evidence členů a párování 
plateb členských příspěvků by bylo výhledově vhodné opustit současný způsob 
evidence a vytvořit za tímto účelem databázi s vazbami. 
 
Nový úkol 8/2014 – Dresslerová, Kučerová – připravit výzvu k aktualizaci údajů 
na webových stránkách a do příštího čísla magazínu.  
 

 Akce klubu 
13. září 2014 se bude v České Lípě konat Obiedence Collie - Sheltie CUP, rozhodčí 
budou z Belgie 
 
Nový úkol 9/2014 – Kracíková, Kučeríková – poskytnou bližší informace na 
klubový web včetně propozic a zajistí propagaci akce 
 
 

4.) Různé 
 

- V rámci DPK proběhlo zjištění nového zápisu pozitivního nálezu CEA našimi 
oftalmology. Stalo se tak u vrhu DK, vyšetřovaného MVDr. Lenskou. Po 
kontaktování paní doktorky a následně i pana doktora Beránka bylo zjištěno, že 
Sheltie Club CZ bez vědomí druhých dvou klubů dohodnul pro plemeno šeltie nový 
způsob zapisování výsledků CEA do certifikátu bez jakékoliv dohody s ostatními 
kluby, které toto plemeno zastřešují. Jak uvádí Sheltie Club CZ ve svém zápise 
z členské schůze ze dne 29.3.2014, jednalo se o snahu eliminovat krok za krokem 
vadu hypoplasie cévnatky z chovu. Z našeho pohledu se jedná o nepravdivé 
uvádění výsledků, neboť certifikát neobsahuje žádnou kolonku, kde by bylo 
možné hodnotit jakýkoliv výsledek jako negativní, pokud je nalezen ve štěněcím 
věku a časem se zajizví. Takový jedinec má mít uvedeno jak v sekci výsledek 
uprostřed certifikátu, tak v sekci vyšetření ve spodní části certifikátu výsledek 
NENÍ PROSTÝ a pokud má majitel zájem, pak může tohoto jedince vyšetřit znovu 
v roce či později s výsledkem je prostý a uvádět oba výsledky, aby chovatelé 
věděli, že se jedná o jedince s hypoplasií cévnatky, kde došlo k překrytí této vady 
jizvou a pigmentem. Po velmi důrazném tlaku našeho Klubu došlo k dementování 
této dohody a oftalmologové mají od pana doktora Beránka instrukce zapisovat 
výsledky dle skutečnosti do všech sekcí certifikátu. Setkáte-li se s tímto podivným 
zápisem výsledku očního vyšetření, neváhejte nás kontaktovat, případně 



požadovat po vyšetřujícím oftalmologovi opravu. Takovéto certifikáty budou 
zapsány do Genealogie i PP jako výsledek NENÍ PROSTÝ. 

 
- Vilemína Kracíková upozornila na to, že starý bankovní účet je již neaktivní a 
tudíž na něj po 23.1.2014 nelze již zasílat peníze. Pokud tedy někdo tvrdí, že 
uhradil poplatky (členské, DPK, výstavy apod.) na tento účet, platba se mu vrátila 
a musí ji uhradit znovu na aktuální účet u Fio Banky. U členských poplatků je 
možné uvážit datum úhrady na nesprávný účet v případě doložení o provedení 
platby jako datum úhrady členských poplatků pro rok 2014 i v případě, že platbu 
bude muset zaslat znovu později (především z důvodu možnosti soutěže Pes roku 
a případného vzniku nedoplatku). 
 
- Mlada Svobodová byla kontaktována paní Vetiškovou, která přišla s návrhem, aby 
byli canisterapeutičtí psi zařazeni do soutěže Sportovní Pes roku. Výbor si sice 
uvědomuje, že jde o záslužnou činnost a takových psů si cení, avšak konstatuje, 
že vzhledem k neexistenci jednoznačných hodnotících kritérií výkonu se 
canisterapeutie nedá jednoduše zařadit mezi ostatní kynologické sporty a tudíž jí 
nelze zařadit do soutěže. Tito psi ale mohou být uvedeni v magazínu. 

- Vladimír Fiala vznesl dotaz, jak se má postupovat, pokud někdo zaplatí 
k výstavě současně poplatek za bonitaci, avšak na výstavě nezíská ocenění nutné 
ke splnění podmínek a tudíž se jí nemůže zúčastnit. Jak tedy postupovat při 
vracení poplatku za bonitaci, jíž se nezúčastnil, a to zejména, pokud dotyčný 
nemá bankovní účet a poplatky zaslal složenkou… 
V. Kracíková sdělila, že v takových případech je třeba kontaktovat ji, ona platbu 
vyhledá a vrátí. 

- Termín další Výborové schůze bude sjednán po schůzce Tří klubů. 

 

 


