
Zápis z výborové schůze konané 24.11.2019 v Benešově 

 

Schůzka svolána p. Dagmar Semerádovou - předsedkyně 

Termín schůzky 24. 11. 2019 

Přítomni/y p. Semerádová, MVDr. Fialová, Ing. Bernardová, Zavřelová, 
Žamberská, Ing. Gallie  

Omluveni Ing. Lišková, p. Plíštilová 

Program Kontrola usnesení z minulé schůzky  
Projednání bodů 1 – 20 a stanovení úkolů 

 

Ověřovatel zápisu: p. Dagmar Semerádová 

 

Způsob zveřejnění: web klubu  

 

1. Jednání na ČMKU 21. 11. 2019 a jeho závěr - informovala p. Semerádová, 

do 31. 12. 2019 bude vypracován návrh vad vyřazujících z chovu a tento návrh bude 

projednán s Klubem chovatelů Collií a Sheltií, aby bylo možno úpravy bonitačního řádu 

schválit nejbližší členskou schůzí klubu Sheltie Club CZ (dále jen SCCZ) 

(zodpovídá p. Semerádová a MVDr. Fialová) 

 

2. Termín členské schůze  

termín je 28.3.2020, termín členské schůze bude uveden v Ročence a na webu Klubu 

(zodpovídají všichni členové výboru) 

 

3. Schůzka tří klubů 

• schválení návrhu PK ČMKU zápisu klinického vyšetření DOV do PP štěňat, a to vždy 1. 

vyšetření ve věku štěňat mezi 6 – 8 týdnem a dále pak vždy naposledy provedené 

Klinické vyšetření DOV rodičů 

• odchov na cizí CHS je možný za těchto podmínek (návrh bude předložen ke schválení 

nejbližší ČS): 

✓ majitel feny uzavře písemnou dohodu s majitelem CHS, ve které chce svůj vrh 

registrovat 

✓ dohoda musí být uzavřena před nakrytím feny 

✓ kopie této dohody je součástí přihlášky vrhu  

✓ odchov štěňat majitele chovné feny na cizí CHS je možný pouze 1x za reprodukční 

období feny 

 

4. Žádost o prodloužení chovnosti feny FACE TO FACE Fervidus (CMKU/SHE/8959/-

12/11), majitel Marcela Hejduková 

Žádost výborem SCCZ schválena 

 

 



 

 

5. Sponzoring  

od sponzorovaných subjektů bude vyžádán dopis, který bude obsahovat přesný název 

akce, jméno (název) pořadatele, datum akce, datum vyhotovení dokumentu, 

poděkování a výčet položek sponzoringu. Nutno doložit do účetnictví. 

(zodpovídá p. Zavřelová) 

 

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)  

 výzva k odevzdání souhlasu bude umístěna na www.sheltie.cz  

(zodpovídá p. Zavřelová) 

 

7. stav členské základny SCCZ – informovala p. Semerádová 

k 7. 11. 2019 členská základna SCCZ má 150 členů  

 

8. Dořešení dotazu sl. Pánkové z členské schůze na evidenci císařských řezů u fen 

návrh, který bude předložen ke schválení na nejbližší členské schůzi (dále jen ČS): 

• bude prováděna kontrola každého vrhu přihlašovaného u SCCZ 

• náklady na kontrolu vrhu + cestovné bude hradit chovatel 

 

9. zálohování dat emailů 

od 1. 1. 2020 bude používána pro komunikaci s PK ČMKU emailová adresa 

odchovy.sheltie@seznam.cz  

(za zřízení adresy zodpovídá p. Zavřelová) 

 

10. Výstava 2020 v Brandýse nad Labem  

• zajistí MVDr. Eva Fialová a p. Ilona Sorner 

• komunikace přes emaily vystavy.sheltie@gmail.com a/nebo 

bonitace.vystavy@gmail.com 

• výborem SCCZ odsouhlasena hospitace nových uchazečů o posuzování exteriéru 

sheltií 

(zodpovídá MVDr. Eva Fialová a p. Ilona Sorner) 

 

11. Změna formuláře „Žádanka pro určení čísla zápisu, identifikační značky a přihlášky 

k zápisu štěňat do Plemenné knihy psů“ 

(zodpovídá MVDr. Eva Fialová) 

 

12. Aktualizace zdravotního programu o onemocnění DM 

(zodpovídá p. Zavřelová) 

 

 

http://www.sheltie.cz/
mailto:odchovy.sheltie@seznam.cz
mailto:vystavy.sheltie@gmail.com
mailto:bonitace.vystavy@gmail.com


13. Ročenka 2019  

• p. Zavřelová předává k 24. 11. 2019 Ročenku k dokončení Ing. Gallie 

• do 20. 12. 2019 ukončení přijímání příspěvků 

• do 19. 1. 2020 odeslání do tisku 

• do 10. 2. 2020 odeslání členům (bez poplatku) 

• opakované zaslání ročenky bude zpoplatněno 

(zodpovídá Ing. Lišková, MVDr.Fialová a ing. Gallie) 

 

14.  Smlouva o poskytování chovatelského servisu nečlenům klubu  

k dispozici u předsedkyně SCCZ p. Semerádové 

 

15. Změna poplatků Doporučení k přeregistraci (bonitace) 

od 1. 1. 2020 dochází ke změně poplatků za Doporučení k přeregistraci (odsouhlaseno ČS 

2019), do 31. 12. 2019 nutná kontrola navazující dokumentace 

(zodpovídá každý člen výboru za svoji sekci) 

 

16. Termíny Doporučení k přeregistraci (bonitací) 

odloženo do vyřešení závěrů jednání z 21. 11. 2019 na ČMKU 

 

17. KV v Přestavlkách  

  v jednání 

 

18. Sw na hodnocení soutěží KŠ, KŠP a TOP sheltie  

nabízený sw je finančně neakceptovatelný – hledá se výhodnější varianta 

 

19. Aktualizace tabulky Klubový šampion práce 

probíhá zapracování připomínek členů SCCZ, bude dokončena 31. 12. 2019 

 (zodpovídá Ing. Bernardová) 

 

20. Databáze  

pokračuje kontrola zadaných údajů, doplňování odchovů, bonitací a zdravotních 

vyšetření probíhá průběžně dle předávaných podkladů 

(zodpovídá p. Zavřelová) 

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Lenka Bernardová 

 

 


