Zápis z výborové schůze konané dne 13.a 20.2.2021 on-line google-meet
Schůze svolána

p.Dagmar Semerádovou –předsedkyně

Termín schůzky
Přítomni/y
Program

13.2.2021, 20.2.2021
D.SE, H.ZA, L.BE, V.Li, EPL- oml 13.2 EPL , V.Ga, A,Ža, Z.Ne, K. DU
Úprava dokumentu krycí list- o část dohoda
Řešení stížnosti p.E.FI
Ročenka
Různé
Web klubu

Způsob
zveřejnění
Ověřovatel:

p. Semerádová

Program:
Doplnění dokumentu krycí list o část dohoda chovatelů
Na základě podnětů členů bylo výborem odsouhlaseno vrácení této část KL s tím, že jde o
nepovinný údaj – po ukončení výborové schůze bude p. H.ZA nový dokument umístěn na
webu s tím, že o změně budou členové informováni v aktualitách webu
Řešení stížnosti p. E.FI
Úkol: nesouhlasí na webu číslování v dokumentu postup zápisu štěňat (pdf verze) bude
opraveno p H Za a bude v druhé části výborové schůze zkontrolováno
Část stížnosti: nejsou přehledně vymezeny kompetence členů výboru zvl. správce dílčí
plemenné knihy a hlavní poradce chovu (tým poradců chovu) informovat na webu členy
A v důsledku této změny změnit příslušné dokumenty (postup zápisu vrhu, stanovy) Ke
změně dojde po členské chůzi 2021 (po ověřovacím období při změně gescí členek výboru na
období do členské schůze)
Gesce jednotlivých členek budou umístěny na webu klubu a jsou součástí Ročenky
Související úkoly a upozornění:
výbor hledá optimální rozdělení gescí a prověření „chodu“ při zápisu vrhu, což trvá nějaký
čas, proto pro členy poskytovat jen nezbytné informace, odpovídat na každý dotaz pouze
upozornit na současnou situaci tzn. kam, co mají chovatelé posílat. Zdržet se nesouvisejících
komentářů vyvolávajících pochybnosti u chovatelů a členů
AZA zpracuje změny názvosloví v zápisním řádu popř v postupu zápisu vrhu podle rozdělení
gesci, které je nyní stanoveno až bude mít informuje ostatní členky výboru - Splněno
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p. EFI měla ještě do 15.1. přístup k procesu zápisů vrhu, aby bylo plynulé předání a servis pro
chovatele byl zachován tzn. to byla překlenovací doba pro předání a nyní postup je
zpracován v příloze zápisu. (je stanoven pro předání přehledných informací členůmchovatelům klubu)
Stále DPK a hlavní poradce chovu řeší doklady, které nebyly dodány nebo nebyly
podepsány…. – seznam předloží HZA výboru (jsou tam i chovatelé, kteří nedodali
dokumentaci doposud - jsou HZA upozorňování)
V.LI HZA zpracují nynější popis svých činností, které ověřuji a budou informovat ostatní
členky výboru na 2. části výborové schůze- splněno
Ostatní členky výboru si zkontrolují své gesce, které mají na webu, aby mohlo dojít i opravě
ve stejném čase – informují výbor na následujícím setkání splněno
Po opravě všech dokumentů jako výsledek stížnosti p EFI budou dokumenty opraveny na
webu (členové budou informování v aktualitách s datem změny)
Na webu i v Ročence bude jasně vymezena gesce jednotlivých členek výboru po „zkušebním
období“ bude dopracováno na ve 2. části výborové schůze splněno
Ročenka
VGA zapracuje připomínky , opravy v textu…. A společně s HZA zašlou do domluvené tiskárny
k vytištění 20ks domluví s ním termín dodání na adresu VLI splněno
Dále budou VGA ++ HZA VLI řešit přístup k ročence na webu a upozornění členů – návrh
předloží výboru na následujícím setkání jak poslat el. Cestou- splněno
VLI zašle poštou tištěnou Ročenku, jakmile bude vytištěna (členům, kteří nemají přístup
k internetu)
Bonitace mimořádné
Z důvodů epidemické situace výbor předkládá na jednání s ostatními kluby zastřešující
plemeno šeltie podmínky pro mimořádné bonitace:
Stanovit termín, odkdy – dokdy budou podmínky platiti minimálně 6 měsíců při nekonání
výstav
U bonitace budou 2 rozhodčí (jeden specialista na plemeno) zástupci klubu – zkušení
chovatelé, kteří odchovali nejméně 8 vrhů možné vyměnit druhého rozhodčího za zkušeného
chovatele
Bonitovat jedince ve věku nejméně 15 měsíců
Poplatek za bonitace bude vyšší 1000Kč (zachovat slevy za vyšetření)
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Dodržovat epidemická opatření (max 5 lidí), zabránit shromažďování lidí časový
harmonogram
Stanovit, kdo bude na společné schůzce přítomen: DSE
Klub má členskou schůzí schváleny podmínky k bonitaci: BEZ výstavy nelze. Návrh: výstava by
se dala nahradit přítomností druhého rozhodčího u bonitace

Různé
Evidenční list povinnost pro chovatele od 1.2.2021- přehledně umístit na web, aby chovatelé
věděli – návrh zpracuje HZA předloží výboru
Bude třeba řešit změnu správce domény (je placeno do 10/21) s tím související změny grafiky
a struktury webu, podle nových pravidel informovanosti uživatelů (HZA zjistí u IT technika,
VLI zjistí grafický obsah dle zákona)
Všechny změny, které se udělají na webu dávat do aktualit jen „větička“ ne dlouhé texty ty
skrýt do druhé vrstvy -aby byl web přehledný – souvisí s novu více vrstvou grafikou webu
DSE zjistí možnosti připojení p. EPL na meet – pomoc, rada??? Doba je elektronická a
virtuální - třeba situaci řešit- splněno
Informace- došlo k odeslání podkladů pro vyúčtování grantu od města BnL
Informace : klub obdržel publikaci CHOV PSŮ příručka zodpovědného chovatele Evžen Korec
a kolektiv autorů

Zapsala: Vlasta Lišková
Ověřovatel Dagmar Semerádová
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Příloha: Postup při zápisu vrhu
SHELTIE CLUB CZ, z.s.

POSTUP PŘI ZÁPISU VRHU
Pro přechodné období (do členské schůzí 2021)
(platný od ledna 2021, aktualizace únor 2021)

1. Nejpozději v den krytí být členem klubu nebo mít uzavřenou smlouvu o poskytování

chovatelského servisu s nečleny klubu. V případě externího vrhu mít uzavřenou
dohodu o zapůjčení feny.

2. získat

krycí list - Krycí listy (KL) jsou chovatelům k dispozici na webových
stránkách SHELTIE CLUB CZ, z. s. – klubová sekce dokumenty ke stažení
(http://www.sheltie.cz/?page_id=26), odkud si KL může chovatel – majitel feny stáhnout a vytisknout (nutno 2x) nebo může chovatel požádat správce dílčí
plemenné knihy nebo poradce chovu o zaslání KL. Žádost o vydání KL může být
podána písemně, telefonicky nebo e-mailem; chovateli jsou pak zaslány 2 KL
poštou.

3. Zaslat do 7 dnů po nakrytí sken vyplněného KL, (případně kopii poštou) správci
dílčí plemenné knihy.

4. Zaslat do 7 dnů po narození štěňat :
4.1. scan KL, doplněný o datum narození a počet pohlaví narozených štěňat emailem správci dílčí plemenné knihy, nebo originál KL poštou
4.2. doklad o zaplacení poplatku za použití KL č.ú. 2300045437/2010, v.s.
členské číslo, s.s. 222.
Po obdržení 2. KL a platby bude zaslán chovateli e-mailem nebo poštou klubem
podepsaný formulář „ŽÁDANKA PRO URČENÍ ČÍSLA ZÁPISU, IDENTIFIKAČNÍ
ZNAČKY A PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT DO PLEMENNÉ KNIHY PSŮ“.

5. Do 3 týdnů od narození štěňat

zaslat scan vyplněné žádanky pro určení čísla
zápisu na Plemennou knihu a to e-mailem na adresu: dragovic@cmku.cz, nebo
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poštou na adresu: Plemenná kniha ČMKU, Maškova 3, 182 50 Praha 8 a zároveň
v kopii správci dílčí plemenné knihy na adresu odchovy.sheltie@seznam.cz
Chovatel obdrží v krátkém čase z Plemenné knihy e-mailem, nebo poštou formulář
„PŘIDĚLENÍ ZÁPISOVÝCH ČÍSEL/PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT“ a návrh průkazu
původu štěňat ke kontrole. Pokud jsou údaje v návrhu průkazu původu štěňat chybné,
je nutno na chybné údaje upozornit Plemennou Knihu ČMKU a požádat o opravu.
Formulář „PŘIDĚLENÍ ZÁPISOVÝCH ČÍSEL/PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT“
v případě zaslání e-mailem si chovatel vytiskne a dále použije při čipování/tetování
štěňat a případném klinickém vyšetření DOV štěňat u veterinárního ophtalmologa.
Čipování je povoleno provádět nejdříve od stáří 4 týdnů štěňat, tetování ve stáří 6
týdnů. Tyto úkony provádí veterinární lékař a zaznamená do formuláře „PŘIDĚLENÍ
ZÁPISOVÝCH ČÍSEL/PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT“.

6. Po označení (čipování/tetování) štěňat zašle chovatel správci dílčí plemenné knihy

poštou (nejlépe doporučeně) vyplněný, chovatelem podepsaný a od veterináře
potvrzený formulář „PŘIDĚLENÍ ZÁPISOVÝCH ČÍSEL/PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU
ŠTĚŇAT“ plus jednu kopii si uschová pro svoji evidenci.

V případě prvního vrhu v chovatelské stanici přiloží také kopii přiděleného názvu
“Chovatelské stanice“. Dále v případě, že chovatel nechá provést klinické nebo
genetické vyšetření dědičných chorob očí, příp. dalších zdravotních vyšetření štěňat
kopie výsledků vyšetření. V případě, že chovatel žádá o vystavení exportního Průkazu
původu, připojí jméno a přesnou adresu nového majitele štěněte/štěňat. V případě, že
chovatel žádá o zapsání výstavních titulů rodičů do průkazu původu štěňat, kopie
příslušných výstavních ocenění a dosažení titulu Šampion, Interšampion. Scany výše
popsaných dokumentů a formulářů (jejich scany) může chovatel kromě „PŘIDĚLENÍ
ZÁPISOVÝCH ČÍSEL/PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT“ zaslat e-mailem správci dílčí
plemenné knihy.
Všechny podklady k zápisu vrhu je nutno zaslat správci dílčí plemenné knihy
nejpozději do 2,5 měsíce stáří štěňat.
Originály Průkazů původu štěňat obdrží chovatel na dobírku z Plemenné knihy ČMKU.
Pozn. Dle novely zákona č. 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání, která vstoupila
v platnost dne 1.2.2021, je chovatel povinen ke každému vrhu nejpozději do 7 dnů od
narození štěňat vyplnit evidenční list, který je povinen uchovávat po dobu 3 let. Závazný vzor
formuláře evidenčního listu vrhu štěňat uveřejní ministerstvo na svých internetových
stránkách. Evidenční list vrhu štěňat obsahuje
a) identifikační údaje chovatele,
b) místo jejich chovu,
c) informace o jejich matce, zejména plemeno, jméno, datum narození, číslo čipu nebo
tetování,
d) informace o štěňatech, zejména datum narození a jejich počet, počet štěňat uhynulých po
7 dnech od narození, u každého štěněte číslo čipu, jméno štěněte a jeho pohlaví, a
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e) informace o očkování a odčervení štěňat, případně o jiném veterinárním ošetření, která byla
provedena do doby převodu štěňat, nejdéle do 6 měsíců jejich věku.

Vzory formulářů naleznete na webu http://www.sheltie.cz/?page_id=5688

Kontakty:
Hlavní poradce chovu:

Ing. Vlasta Lišková
e-mail odchovy.sheltie@seznam.cz

Tým poradců chovu:

Dagmar Semerádová
Eva Plíštilová
Kateřina Dušková

Správce dílčí plemenné knihy: Hana Zavřelová, Riegrova 335, 666 01 Tišnov
e-mail odchovy.sheltie@seznam.cz
Plemenná kniha ČMKU :

PK ČMKU
Eva Dragovič, e-mail:dragovic@cmku.cz
Maškova 3, 182 53 Praha 8
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