Zápis z konference delegátů ZO SCHK ze dne 19. 2. 2011
Konferenci, která se již tradičně konala v zasedací místnosti ČSCH v Praze –
Kobylisích, zahájila předsedkyně SCHK MUDr. Marie Říhová. Vzpomněla na dva naše
kolegy, kteří nás v průběhu roku 2010 navždy opustili – dlouholetého předsedu SCHK Ing.
Bohumíra Mahelku a Jitku Kytlerovou, oba členy a funkcionáře ZO Brno 36 a posuzovatele
koček všech plemen.
Poté informovala o tom, že novým předsedou ČSCH byl zvolen Ing. Král.,
představila Ing. Richarda Konráda, místopředsedu ČSCH a Martina Kabáta DiS., generálního
sekretáře ČSCH, kteří byli na konferenci přítomni.
Byla zvolena návrhová komise ve složení Ing. Martin Šanda, Veronika Rotbauerová,
PaedDr. Jana Stěničková. Ing. Martin Šanda byl zároveň pověřen zpracováním zápisu a
usnesení Konference. Dále byla zvolena volební komise v souvislosti s doplňující volbou
jednoho člena předsednictva. Komise byla zvolena ve složení Eva Hlaváčková, MVDr.
Martin Urban, Rudolf Maťha.
Plnění usnesení Konference z roku 2010 bylo schváleno 64 hlasy (proti 3 hlasy, zdržel
se 1 hlas).
Volební řád byl schválen všemi 70 hlasy (od předchozího hlasování se počet zvýšil o 2
hlasy – pozdní příchod ZO Přerov).
Zprávy o činnosti předsednictva a jednotlivých komisí SCHK za rok 2010 byly
předneseny v tomto pořadí:
- Zpráva předsednictva SCHK – přednesla MUDr. Marie Říhová
- Zpráva Chovatelské komise – přednesl Zdeněk Gorgoň
- Zpráva Výstavně posuzovatelské komise – přednesl Ing. Martin Šanda
- Zpráva Komise pro zdraví a pohodu koček – přednesla MVDr. Květa Mahelková
- Zpráva disciplinární komise – přednesla JUDr. Dagmar Soukenková
Předsednictvo SCHK se v r. 2010 sešlo 4x a řešilo problémy chodu SCHK. Zápisy ze
zasedání jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách. Po úmrtí Ing. Mahelky byla
jeho nástupcem zvolena dosavadní místopředsedkyně MUDr. Marie Říhová, místopředsedou
Ing. Martin Šanda a předsednictvo bylo doplněno p. Jaroslavem Pánkem ze ZO Olomouc,
který v předchozích volbách získal nejvíce hlasů z nezvolených delegátů a do doplňujících
voleb se tak stal členem ÚOK.
Chovatelská komise se v roce 2010 scházela dle nutnosti (4x) a zabývala se řešením
konkrétních i obecných otázek chovu a registrace koček do našich plemenných knih
(prohřešky proti Chovatelskému řádu, povolování výjimek, uchovňování mimo výstavu převážně kočky po poranění, které jim dočasně nebo trvale neumožňuje zúčastnit se výstavy,
kontrola importovaných PP před registrací apod.) Jedno ze zasedání bylo plně věnováno
novelizaci Chovatelského řádu.
Ing. Šanda hovořil ve zprávě Výstavně posuzovatelské komise o výstavní
problematice, kdy pro letošní rok jsou naplánovány výstavy na 27 víkendů, počet výstav je
tedy vzrůstající (2010 – 22 víkendů), ale začíná se objevovat tendence snižujícího se počtu
vystavených zvířat. Minimum pro mezinárodní výstavu je 150 koček, v r. 2010 bylo nutno ve

dvou případech požádat FIFe o udělení výjimky k bodu 1.8. Výstavního řádu. Pokud by se
toto mělo opakovat častěji, bude komise uvažovat o zrušení povolení výstavu konat.
- Od r. 2011 je na výstavách SCHK nově zavedena tř. 18 pro účely registrace non
FIFe zvířat do našich plemenných knih, tř. 13c – ověřovací tak zůstává pouze pro
účely potvrzení nebo korekce barevné variety, typu kresby, stupně bílé skvrnitosti
apod.
- Byly vyhlášeny výsledky soutěže Kočka roku 2010 a upozorněno na změnu
pravidel pro rok 2011 – počet výstav, započítávaných do soutěže nebude omezen.
Byla otevřena diskuse o pravidlech konání v následujících letech a delegáti se
shodli na tom, že od r. 2012 budou započítávány pouze výsledky výstav, konaných
v ČR.
Předsedkyně Komise pro zdraví a pohodu koček seznámila delegáty s činností
komise, kdy bylo provedeno na základě podnětů ÚOK nebo CHK několik kontrol v chovech,
jejich výsledky byly uvedeny ve zprávách ze zasedání obou orgánů.
Disciplinární komise řešila pouze jeden případ usnášeníschopnosti členské schůze a
přislíbila vypracovat Metodický list k podávání stížností.
Doplňující volba člena předsednictva probíhala ve 4 kolech. Před volbou se všichni
navržení kandidáti delegátům představili a seznámili je s tím, na co by se při práci v Ústřední
odborné komisi chtěli zaměřit. Navrženi byli: Bc. Vlastimil Jura ml. (ZO Praha 8/9), Jaroslava
Klimszová (ZO CBCFN Praha), Mgr. Bc. Vanda Kubíčková (ZO Ostrava), Jaroslav Pánek
(ZO Olomouc), Mgr. Markéta Slámová (ZO Felis Club Praha), JUDr. Dagmar Soukenková
(ZO 1.SK Ostrava), Lada Škaloudová (ZO SFC Praha), Jelena Venclíková (ZO Praha 8/9 –
odstoupila před volbou), MVDr. Gabriela Vidímová (ZO Praha 4/17).
Výsledky 1. kola:
(odevzdáno 70 platných hlasů) – Slámová 19, Pánek 16, Soukenková 11, Vidímová 9,
Kubíčková a Jura po 6, Klimszová 3, Škaloudová 0
Výsledky 2. kola:
(odevzdáno 67 platných hlasů) – Slámová 22, Pánek 19, Soukenková 9, Kubíčková a
Jura po 6, Vidímová 5, Klimszová 0
Výsledky 3. kola:
(odevzdáno 70 platných hlasů) – Slámová 29, Pánek 21, Soukenková 13, Kubíčková 7
Ve 4. kole byla zvolena Mgr. Markéta Slámová 40 hlasy, což byla požadovaná
nadpoloviční většina. Pan Jaroslav Pánek obdržel 21 hlasů. Bylo odevzdáno 65 hlasovacích
lístků, z nichž 4 byly neplatné.
Rozpočet odbornosti chovatelů koček na rok 2012 byl navržen s přebytkem
hospodaření ve výši 219 000,- Kč. Byl schválen 40 hlasy, 11 hlasů bylo proti, 19 se zdrželo.
Konference projednala návrh ZO Olomouc na odloučení odbornosti chovatelů koček
od ČSCH a ustanovení pracovní komise k tomuto účelu. Návrh nebyl přijat, když pro bylo 8
hlasů, 39 proti a 21 se zdrželo. Nositelé 2 hlasů byli nepřítomni.
V bodě Různé Konference projednala následující:
- pověřila předsednictvo SCHK analýzou hospodaření a organizačního začlenění
SCHK v rámci ČSCH. (Hlavní zásady věcného návrhu úpravy Stanov byly
zveřejněny v č. 3-4/2010 IZ). S výsledkem analýzy seznámí předsednictvo delegáty
na Konferenci v roce 2012. Tento úkol byl odsouhlasen 65 hlasy (proti: 1, zdrželo
se : 4).

Výše odváděných členských příspěvků je letos vyšší než v minulých letech, kdy
50,- Kč za každého dospělého člena bylo ponecháno v ZO. Proč tomu tak je budou
ZO informovány do 8. 3. 2011. Odsouhlaseno všemi hlasy.
(Na webových stránkách SCHK je zveřejněn rozbor, proč byla tato částka v letošním roce od
ZO vybrána. ZO mají ale stále možnost rozhodnout o navýšení členského příspěvku o částku,
kterou si samy stanoví, vyberou od svých členů a ponechají na úhradu výdajů, spojených s
chodem ZO).
- Odvolání sl. Slovákové proti rozhodnutí předsednictva SCHK nevyhovět její
stížnosti na posuzovatelku Bertu Němcovou. Odvolání bylo zamítnuto, kdy pro bylo
21 hlasů, proti 32 a zdrželo se 7.
-

MUDr. Marie Říhová, předsedkyně SCHK
Zapsal: Ing. Martin Šanda

