Zápis z konference delegátů SCHK,
konané dne 25.2.2012 v Praze, Maškova 3

Konferenci delegátů ZO zahájila předsedkyně SCHK MUDr. Marie Říhová přivítáním
všech přítomných a informací o celkovém počtu ZO - máme 55 základních organizací, z
nichž 47 vyslalo na konferenci své delegáty, celkový počet hlasů byl 72, takže potřebná
nadpoloviční většina byla 37 hlasů.
Jako zapisovatel byla většinou hlasů zvolena paní Venclíková, jako sčitatelé hlasů byly
ustanoveny paní Maršíčková a Šotnarová. Z pléna zazněl požadavek na detailnější
zápis průběhu zasedání, který paní předsedkyně odsouhlasila.
Volba návrhové komise, která má připravit usnesení z konference, proběhla
jednomyslně - byli zvoleni p. Lehký, pí. Makovcová a p. Šolc. Program konference byl
schválen 70 hlasy. Zápis a usnesení z konference delegátů 2011 byl schválen 70 hlasy,
1 se zdržel hlasování.
ANALÝZA HOSPODAŘENÍ A ORGANIZAČNÍHO ZAČLENĚNÍ SCHK - ing.Šanda
-

Z konference delegátů v loňském roce (jako reakce na návrh na osamostatnění
se SCHK) vyplynul úkol zpracovat analýzu hospodaření a organizačního
začlenění SCHK v rámci ČSCH. Tuto ekonomickou rozvahu zpracoval a přednesl
ing.Šanda, který má přístup k rozpočtovým informacím ČSCH. Informoval
přítomné také, že hospopdaření ČSCH sleduje průběžně, na jednání zástupců
všech odborností ČSCH měl velkou podporu návrh na větší ekonomickou
samostatnost jednotlivých organizací. Pokud by došlo k oddělení SCHK od
ČSCH, podle porovnání příjmů a výdajů by celkový ekonomický výsledek byl
ztráta cca 170 000,- Kč.

-

V diskusi pan Reijers poukázal na to, že analýza není objektivní, že měla být
rozeslána společně s podklady pro zasedání, aby se s ní jednotlivé ZO mohly
seznámit, a že lze nalézt mnoho bodů, ve kterých je možné náklady snížit,
například využitím home office, jak je zvykem v zahraničí . Pan Pánek také
navrhl, že výrazných úspor by se dalo docílit například v oblasti nájmů prostor
(není nutné, aby PK sídlila v Praze, kde jsou prostory velmi drahé). Tuto
problematiku lze diskutovat později.
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ZPRÁVA PŘEDSEDNICTVA O ČINNOSTI ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ - MUDr. Říhová
-

Předsednictvo zasedalo celkem 4x, všechny zápisy z jednání jsou na webu
SCHK v sekci aktualizace

-

MUDr. Říhová zmínila náročnost zasedání a dala k úvaze, zda by se počet
zasedání neměl o jedno navýšit, tzn. 5 zasedání / rok

-

SCHK má 55 základních organizací, ve kterých je organizováno 1670 členů +
125 mladých chovatelů

-

V loňském roce bylo nově zřízeno 149 chovatelských stanic, celkem je
registrováno 5200 CHS (některé z nich jsou již neaktivní)

-

V roce 2011 bylo vystaveno 5 090 průkazů původu, což je víceméně setrvalý
stav. Nejvíce PP bylo pro britské kočky (1432), mainské mývalí (1126) a ragdoly
(560). Následovala zpráva o počtu přiznaných titulů : nejvíce bylo titulů CH - 554,
pak IC 225, GIC 99, SC 32, PR 44, IP 22, GIP 11, EP 6. Tituly Distinguished
Merit byly 4, Distinguished Show Merit 9 a Distinguished Variety Merit 7, Junior
Winnerů bylo 27. Trvalých chovností bylo uděleno 11.

-

Bylo vydáno 330 transferů, importů z ciziny bylo cca 100 a převodů z českých
non-FIFe organizací také cca 100.

ZPRÁVA CHOVATELSKÉ KOMISE - Zdeněk Gorgoň
-

Chovatelská komise pracuje ve složení :
o MUDr. Marie Říhová - předsedkyně a HPCH pro kategorii IV
o Mgr. Zuzana Maršíčková - HPCH pro kategorii I
o Zdeněk Gorgoň - HPCH pro kategorii I (stříbřité, zlaté a kresbové variety)
o Ing. Martin Šanda - HPCH pro kategorii II
o Jana Knýová - HPCH pro kategorii III

Tajemnicí komise je Alice Šimková
-

V loňském roce se komise sešla na čtyřech jednáních a řešila problematiku
přiznání chovnosti mimo výstavu, žádosti o předčasné nakrytí kočky i kocourem,
žádosti o krytí kočky starší 9 let, žádosti o dodatečné vystavení PP, registrace
zvířat z non-FIFe organizací, předvedení koťat z příbuzenské plemenitby, určení
barevných variet, nesrovnalosti v rodokmenu importu.
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-

Velkou pozornost věnovala chovatelská komise návrhu na úpravu Chovatelského
řádu, kompletní znění pozměněného řádu je uveřejněno v Informačním
zpravodaji 3-4/2011, který nedávno vyšel. Dvě základní změny jsou:
o K získání trvalé chovnosti stačí JEDNO ocenění VÝBORNÁ ve věku nad

10 měsíců
o V příloze řádu o povolených a nepovolených pářeních se slovo

nepovolené nahrazuje slovem nedoporučované, slovo doporučená slovem
vhodná, přípustná se mění na méně vhodná. Praktický efekt je, že
chovatelé mohou své kočky (v rámci uznaných barev daného plemene)
krýt bez ohledu na barvu očí či srsti, bez nutnosti žádat HPCH o povolení.
Tato změna byla provedena proto, aby náš chovatelský řád byl v souladu
s pravidly FIFe. Fakt, že je krytí možné, neznamená automaticky, že bude
přínosné.
Nový chovatelský řád v případě přijetí bude platit od 1.3.2012 (poznámka řád byl hlasováním přijat, takže vstupuje v platnost 1.3.)
ZPRÁVA VÝSTAVNĚ-POSUZOVATELSKÉ KOMISE - ing. Martin Šanda
-

Komise se schází nepravidelně, pracovala ve složení:
o Ing. Martin Šanda - předseda
o Youssef el Khaled, Alice Šimková - členové

-

V roce 2011 bylo v ČR 51 mezinárodních výstav + 1 národní výstava, které byly
rozděleny do 26 víkendů, pro rok 2012 je povoleno 53 mezinárodních + 1 národní
výstava (27 víkendů). Ing. Šanda zmínil trend zmenšujícího se počtu koček na
výstavách a apeloval na dodržování minimálního počtu 150 koček pro
mezinárodní a 100 koček pro národní výstavu. Pokud organizátor výstavy není
schopen tyto počty naplnit, musí PŘEDEM požádat o výjimku. Pokud tak neučiní,
hrozí nebezpečí, že FIFe prohlásí certifikáty získané na takovéto výstavě za
neplatné. Ing. Šanda poté připomněl povinnost po skončení výstavy zaslat
katalog + výsledkové listiny včetně nominací a BIS jemu a všem národním
svazům, jejichž členové se výstavy zúčastnili a také nově vzniklou povinnost po
výstavě zaslat SCHK seznam koček, které byly vyřazeny při veterinární přejímce.
Nově není třeba žádat před výstavou o povolení Státní veterinární správu, stačí
konání akce oznámit.

-

Byly zahájeny přípravy na pořádání Světové výstavy, která se bude konat v roce
2014 v Ostravě
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-

Posuzovatelský sbor - máme 12 mezinárodních posuzovatelů, 5 z nich má
aprobaci pro všechna plemena, 9 žije na území ČR, dvě v PL, jedna v DE.
V loňském roce přibyli tři noví žáci - pan Pánek na kategorie I+III, paní Seidlová
na I+II a slečna Šnajdrová na I+III. Paní Tarabini udělala zkoušky pro kategorii II,
má tedy nyní II+III, paní Venclíková dělá zkoušky pro kategorii III v březnu 2012
v Bratislavě.

-

Kočka roku - výsledky letošní soutěže jsou již na webu SCHK, předání cen
proběhne na výstavě v Kongresovém centru v březnu. Pro rok 2012 je připravena
změna - body se budou počítat pouze z výstav pořádaných v ČR, nebude třeba
posílat do soutěže přihlášky, body se budou načítat automaticky a výsledky
budou průběžně zveřejňovány na webu.

-

Posuzovatelské zkoušky už nemusí být skládány v zahraničí, ale zůstává
povinnost dvou zahraničních zkoušejících.

-

Ing. Šanda poukázal na dva konkrétní případy chyb na propozicích - zpoplatnění
označení „prodejné" - označení prodejnosti na výstavě je zakázáno a na chybné
info pro nonFIFe vystavovatele - nonFIFe vystavovatelé nesmí vystavovat ve
vyšší třídě než otevřené - tzn. smí vystavovat pouze ve třídách 17 (veteráni), 16
(vrhy), 15 (mimo soutěž), 14 (domácí), 12/11 (koťata) a 9/10 (otevřená/kastráti).

Po přednesení zprávy p. Reijers ocenil práci výstavní komise a navrhl, aby
vzhledem k náročnosti agendy měla tato komise více členů.
ZPRÁVA KOMISE PRO POHODU A ZDRAVÍ KOČEK - MVDr. Květoslava Mahelková
-

Komise má čtyři členy, paní doktorka Mahelková sdělila přítomným, že členka
komise MVDr. Štrossová bohužel svojí práci v ČSCH i komisi ukončila, nahradí ji
MVDr.Martin Urban.

-

Poté připomněla, že v chovatelském řádu nemá být zmíněna rhinotracheitida, ale
komplex kočičí rýmy (bude opraveno). Chovatelský řád také zmiňuje odměny
poradců chovu - Dr. Mahelková poukázala na fakt, že ceník není nikde uveden.
Předsednictvo oponovalo, že ceník je na webu, okamžitou on-line kontrolou bylo
zjištěno, že se nezobrazuje. Bude proto znovu přidán k ceníku výkonů plemenné
knihy.

-

Dr. Mahelková dala k úvaze, zda je třeba stále vyžadovat kontrolu vrhu u
početných vrhů (více než 6 koťat), danou problematikou se bude plénum zabývat,
pokud bude předložena jako návrh k jednání na některém z dalších zasedání.

-

V diskuzi pak byla probírána nová povinnost ohlásit kočky, které neprošly
veterinární přejímkou s tím, že u větších výstav by se přejímka mohla dostat do
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časového skluzu, nejlepší způsob asi bude dát veterináři seznam koček, aby
mohl eventuální vyloučené jednoduše označit. Dalším tématem diskuze byla
přejímka na nonFIFe výstavách - i zde musí ze zákona být veterinární přejímka
prováděna.
ZPRÁVA DISCIPLINÁRNÍ KOMISE - JUDr. Dagmar Soukenková
-

Disciplinární komise se v loňském roce nescházela, neboť jí nebyly předloženy
žádné případy k řešení.

-

JUDr. Soukenková zpracovala Metodický list pro podávání stížností, který byl
zveřejněn v Informačním zpravodaji.

Jednání o rozpočtu bylo na návrh p. Krajči přesunuto až za jednání o zrušení či
zachování Informačního zpravodaje, protože v rozpočtu je na IZ vyčleněna částka. Tedy
bod 10 jednání byl posunut až za bod 14, hlasováním bylo toto schváleno počtem 71
hlasů.
NÁVRH PŘEDSEDNICTVA
-

Úprava chovatelského řádu - delegáti byli s úpravami seznámeni ve zprávě
chovatelské komise, MUDr. Říhová je stručně zopakovala - jedná se o změnu
podmínek pro trvalou chovnost - stačí jedna výborná a změnu nepovolených
spojení na spojení nedoporučená.

-

V diskuzi byli na dotaz delegáti ujištěni, že zvíře má trvalou chovnost, i když
získalo výbornou před dobou platnosti nového CHŘ. Poté se rozproudila diskuze
o zálomcích a nekorektních zakončeních ocasu (je třeba rozlišovat). V CHŘ totiž
vypadl zálomek jako jeden z příkladů uvedených u evidentních exterierových
defektů zvířete, které vedou k vyřazení z chovu. Zde je třeba si uvědomit, že
výčet defektů je neúplný, jsou to pouze příklady, mnoho defektů zde uvedeno
není a přesto jsou důvodem k vyřazení z chovu. Zjevný výrazný zálomek tedy
zůstává evidentním exterierovým defektem, pouze není uveden v jejich výčtu.
Pokud má zvíře nekorektní zakončení ocasu a jinak je typově v pořádku,
posuzovatel mu musí na výstavě dát výbornou - tedy podle CHŘ je chovné. Zde
je potom na chovateli, aby provedl selekci a zvážil přínos takového zvířete pro
chov.

-

Hlasováním byl nový chovatelský řád schválen, pro bylo 55 hlasů, proti 6, zdrželo
se hlasování 11.

NÁVRHY ZO
ZO Zlín, ZO Olomouc, ZO Brno 36 a MCC podaly v podstatě totožné návrhy, proto
o nich bylo jednáno společně.
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-

Návrh aby po celou dobu svého trvání musela ZO mít minimálně 10 členů byl po
diskuzi upřesněn na znění, že ZO zanikne, pokud v průběhu 12 měsíců nebude
mít alespoň 10 členů. Hlasování muselo být opakováno, protože při prvním kole
bylo 35 hlasů pro, 35 hlasů proti a dva hlasy chyběly. Při druhé volbě bylo 36
hlasů pro a 36 hlasů proti, návrh tedy nebyl schválen

-

Návrh na změnu systému přidělování hlasů pro konferenci delegátů podle
počtu členů ZO / zaplacených členských známek systémem za každých 10 členů
1 hlas. Diskuze byla velmi emocionální, zazněly v ní argumenty pro i proti tomuto
systému, nakonec ing.Šanda uvedl, že podle analýzy pouze 7 ZO má víc členů
než 70 a pouze 2 ZO více než 100. V hlasování bylo pro tento návrh 27 hlasů,
proti 43, nezdržel se hlasování nikdo, návrh tedy nebyl schválen.

-

Návrh týkající se vydávání rodokmenů - požadavek, aby při nedodržení lhůty
30 dní nebo při vydání dokumentů s chybou, byly tyto zdarma. Při oprávněné
reklamaci by měl být poplatek vrácen chovateli do 14 dnů. Ve velmi živé diskuzi
hlavním argumentem byl fakt, že takto je požadavek technicky těžko proveditelný,
PK nedisponuje hotovostí, podklady k rodokmenům i jiným dokumentům chodí
v neuspokojivém stavu - zde JUDr. Soukenková upřesnila, že ZO nezodpovídá
za správnost vyplnění krycího listu - pouze potvrzuje členství v ZO, zazněl
požadavek u stávající lhůty pro vydání rodokmenů „zpravidla do 30 dnů"
vyškrtnout slovo „zpravidla", p. Reijers připomněl, že podklady (krycí listy) je
možné zasílat na PK také pouze e-mailem, pokud jednatel e-mailem PK potvrdí
členství dotyčného chovatele v ZO, což značně urychlí vyřízení žádostí. Nakonec
byl návrh ZO Zlín, ZO MCC a ZO Brno 36 stažen, ZO Olomouc trvala na jeho
projednání s tím, že chce pozměnit text návrhu takto: větu „...bude poplatek za
vydání dokumentů vrácen chovateli a to do 14ti kalendářních dní ode dne
doručení oprávnění reklamace plemenné knize", nahradit větou „ ...bude poplatek
za vydání dokumentů vrácen chovateli, reklamace musí být uplatněna do 14ti
kalendářních dní ode dne doručení chybných dokumentů". JUDr. Soukenková se
o této změně vyjádřila jako o změně závažné, která mění smysl dokumentu a
tudíž není možné ji povolit, ZO Olomouc s tímto vyjádřením nesouhlasila, proto
bylo nejprve vyhlášeno hlasování o tom, jedná-li se o změnu závažnou : pro bylo
16 hlasů, proti 48 hlasů, 5 se zdrželo hlasování, změna tedy byla povolena a
delegáti přikročili k hlasování o návrhu samotném: pro bylo 5 hlasů, proti 57, 6 se
zdrželo, návrh tedy nebyl schválen.

-

Návrh na zlevnění transferů - vystavení transferu by mělo stát 50,- Kč namísto
současných 300,-. Pro bylo 34 hlasů, proti 26, zdrželo se 12 - návrh tedy nebyl
schválen, protože 34 není nadpoloviční většina.
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-

Návrh MCC doplnit do krycího listu kolonku pro vyjádření o sestouplých
varlatech kocoura byl stažen.

-

Návrh, aby volba hlavního poradce chovu probíhala stejně jako volba předsedů
odborných komisí. V diskuzi byla několikrát zmíněna náročnost práce poradce
chovu. Hlasování: pro 5, proti 55, zdrželo se 12, návrh tedy nebyl schválen.

-

Návrh aby předávání cen v soutěži Kočka roku bylo putovní. Pro rok 2013 je
navrhována Ostrava. Předseda výstavní komise se vyjádřil, že nikde není
zakotveno, že vyhlášení soutěže musí probíhat v Praze na výstavě 1 .OK, daná
praxe je proto, že se dosud žádná jiná ZO nepřihlásila s návrhem, že je ochotna
vyhlášení zorganizovat. Jakákoliv organizace, která pořádá výstavu v první třetině
roku, má možnost se přihlásit. Bere to tedy nyní tak, že Ostrava o tuto možnost
zažádala, což dr. Kabina potvrdil. Hlasování: pro 62, proti 6, zdrželo se
hlasování 4, návrh byl schválen.

-

Návrhy na Generální zasedání FIFe (GA) musí být schváleny ústřední
konferencí delegátů (plenárním zasedáním) - tento návrh byl po diskuzi stažen,
předsednictvo přislíbilo, že delegáty konference vždy s návrhy na GA seznámí.

-

Návrh na změnu volby předsedy SCHK - předsedou se stane ten, kdo při volbě
získá nejvíce hlasů. Pro 5, proti 57, zdrželo se 8, návrh tedy nebyl schválen.

-

Návrh, že předseda komise nesmí být sám voleným členem předsednictva.
Diskuze probíhala ve smyslu toho, zda je kumulace funkcí a kumulace moci
žádoucí či ne, zda je dostatek lidí schopných a ochotných pracovat na těchto
postech a zda může dojít ke střetu zájmů. Hlasování: pro 16, proti 57, zdrželo
se 6, návrh nebyl schválen.

-

Návrh MCC sladit minimální věk prodeje koťat s FIFe a zákony ČR, tzn. posunout
hranici na 12 týdnů byl po diskuzi o nástupu imunity po vakcinaci a důvodech pro
změnu a po při, zda lze návrh upřesnit citací celého odstavce (v původním návrhu
nebyl citován celý odstavec, pouze věta, kde se hovoří o věku kotěte), prohlášen
za nehlasovatelný.

-

Návrh MCC na úpravu bodu 1.4 CHŘ - připuštění výjimek z pravidla max. 3
vrhů za 24 měsíců byl stažen (odporuje zákonu ČR na ochranu zvířat)

-

Návrh MCC týkající se výše členského příspěvku - registruje-li se člen v druhé
polovině roku, uhradí pouze polovinu příspěvku - byl prohlášen za
nehlasovatelný, neboť o výši členského příspěvku rozhoduje valná hromada
ČSCH.
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- Návrh ZO Praha 3/2 na okamžité zrušení Informačního zpravodaje. Pan Slabý
přednesl důvody, které ZO k tomuto návrhu vedly, patří k nim hlavně fakt, že ZO
vychází s velkým zpožděním a všechny aktuální informace je možné umístit na
web SCHK. V diskuzi p.Reijers i MUDr.Říhová ocenili obětavou práci paní
Maršíčkové a připustili zpoždění vydání. Paní Maršíčková poté vysvětlila, že
zpoždění u č. 3-4/2011 bylo zaviněno hlavně čekáním na překlady nového
chovatelského a registračního řádu FIFe, který byl teprve od 1.1.2011 publikován
na webu FIFe. Pokud někomu nedošlo poslední dvojčíslo, mohlo to být zaviněno i
faktem, že agentura, která IZ rozesílá, končila svou činnost. Další důvod může
být ten, že seznamy členů zaslané organizacemi nejsou úplné. Pan Reijers nabídl
pomoc v tom smyslu, že pokud by kdokoliv o nové znění CHŘ požádal, on by ho
samozřejmě poskytl v předstihu, nehledě k tomu, že delegáti SCHK byli na
Generálním zasedání, tudíž byli o všech změnách informováni. Zaznělo několik
návrhů vydávat IZ pouze v elektronické podobě, pan Gorgoň jako šéfredaktor
Našich koček ujistil přítomné, že jeho nabídka dvoustrany v měsíčníku Naše
kočky stále trvá. Dvoustrana by byla k dispozici pro uveřejňování aktuálních
informací SCHK. Opakovaly se názory, že pokud bude web SCHK pravidelně
aktualizován, není potřeba vydávat tištěný Zpravodaj, i hlasy pro zachování IZ.
Všichni ocenili ochotu a vytrvalost paní Maršíčkové, která věnuje IZ velkou část
svého volného času a snaží se nám přinášet informace ze všech oblastí
chovatelského života, vydávání tištěné formy je bohužel poměrně finančně
náročné (pro rok 2013 je v rozpočtu na IZ 150 000,- Kč, toto je kalkulováno pro
500 výtisků, jak po dotazu z pléna informoval ing. Šanda, jedna tištěná sada čtyř
čísel, tj. kompletní ročník tedy v celkových nákladech má hodnotu 300,- Kč).
Hlasování o zrušení IZ: pro 27, proti 39, zdrželo se 6. Návrh nebyl schválen.
Ing.Šanda prověří možnosti a finanční aspekt vydávání IZ v elektronické podobě.
- Návrh ZO kočky Praha Západ delegátka stáhla, neboť byl totožný s návrhem
předsednictva (týkal se změny udělování chovnosti)
Ze zasedání odešli zástupci ZO Jindřichův Hradec, celkový počet hlasů je tedy 71
a nadpoloviční většina je 36 hlasů.
Jednání o rozpočtu pro rok 2013 - rozpočet přednesl ing. Šanda, hospodaření SCHK
by mělo skončit výnosem 175 000,- Kč.
Hlasování pro 55, proti 0, zdrželo se hlasování 12, rozpočet byl schválen.

ZPRÁVA PLEMENNÉ KNIHY - Alice Šimková
Většinu údajů týkajících se PK už přednesla MUDr. Říhová ve zprávě o práci
předsednictva, paní Šimková upozornila na možnost zaslání platby za rodokmeny, tituly
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a transfery na účet předem - odpadne tak zasílání na dobírku. Číslo účtu pro tyto platby
je 635081/0100, v.s.510602500. Bohužel stále zůstává problém vystavit na platbu
převodem příjmový doklad - takže ti, kdo potřebují na své platby příjmový doklad
(OSVČ), by měli i nadále vyžadovat zaslání dobírkou. Dále apelovala na všechny ZO,
aby aktualizovaly své údaje a daly jí vědět všechny změny - jsou ZO, kde je už půl roku
např. nový předseda a ona se to dozvídá až teď na konferenci, cca polovina ZO nemá
doplněny své záznamy v databázi, je třeba, aby tak učinily neprodleně. Připomněla také,
že v KAŽDÉ ZO musí být předseda, jednatel, pokladník a člen revizní komise - tzn.
minimálně 4 různí lidé, jak to vyžadují stanovy ČSCH.
RŮZNÉ
Volba delegátů, kteří budou zastupovat SCHK na valné hromadě ČSCH v listopadu
2012. Navrženi byli Mgr. Zuzana Maršíčková, Mgr. Markéta Slámová, Jana Knýová,
Vlastimil Jura st. a MVDr. Martin Urban. Jako náhradníci pak Vlastimil Jura ml. a Pavla
Dostálová. Delegáti byli odhlasování poměrem pro 70, proti 0, zdržel se 1.
Odvolání Jaroslava Pánka proti pozastavení žákovské činnosti.
- Ing. Šanda přečetl rozhodnutí předsednictva z 10.8.2011 o dočasném
pozastavení činnosti žáka pro porušení výstavního řádu FIFe a řádu pro
posuzovatele a žáky FIFe. Podle rozhodnutí se pan Pánek provinil tím, že vystavil
kočky pocházející z jeho domácnosti na výstavě, na které byl činný jako žák a
tím, že v několika případech nezaslal písemnou žádost o povolení žákování
předsedovi výstavní a posuzovatelské komise, ing. Šandovi, jak mu ukládá Řád
pro žáky a posuzovatele. Pan Pánek se odvolal ke konferenci delegátů pro
porušení postupu při řešení stížnosti, kterou na něj pro výše uvedená provinění
podal ing.Šanda. Trest proběhl a vypršel koncem roku 2011, přestože podle slov
p.Pánka nedostal do třech měsíců odpověď na své odvolání a tudíž by podle
Kárného řádu ČSCH mělo provinění být promlčeno. Nedostal šanci se písemně
obhájit a provinění neřešila disciplinární komise. Vznesl také dotaz, jak je možné,
že když s ním předsedkyně SCHK telefonicky hovořila, sdělila mu, že má před
sebou stížnost od členky ZO Ostrava a když se pan Pánek dotyčné paní zeptal,
zjistil, že žádnou stížnost nepodávala ani ona ani její ZO. Ing. Šanda nato
zdůraznil, že stížnost podal on. Mgr. Slámová upřesnila, že v Kárném řádu je
uvedeno, že disciplinární komise rozhoduje při porušení chovatelských pravidel a
pan Pánek neporušil chovatelské ustanovení, rozhodovat mělo tedy
předsednictvo na podnět výstavně-posuzovatelské komise, což se také stalo.
Podnět podal ing. Šanda, jakožto její předseda. Předsednictvo nepředalo věc
disciplinární komisi, neboť se jedná o odbornou záležitost a požádalo o vyjádření
mentora, p. Reijerse. Pan Reijers doporučil způsob potrestání s předpokladem
„pokud se vina prokáže". Je toho názoru, že věc měla řešit disciplinární komise a
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poukázal na právo obviněného člena na výslech. JUDr. Soukenková sdělila, že
disciplinární komise je poradní orgán a záleží na předsednictvu, zda ji pověří
řešením či nikoliv. Nebylo možné jednoznačně prokázat, že kočky vystavené na
výstavě v Bratislavě, kde pan Pánek žákoval, byly v té době jeho majetkem, stojí
zde tvrzení proti tvrzení. Opomenutí informovat o žádostech o žákování předsedu
výstavně-posuzovatelské komise je nezpochybnitelné. Pan Reijers se vyjádřil
jako mentor p. Pánka, uvedl, že nikde není stanoveno, za co mentor zodpovídá a
žádal, aby bylo všem měřeno stejným metrem, do zápisu uvedl, že on sám nikdy
od doby, kdy složil posuzovatelské zkoušky pro kategorii III, o svých záměrech
žákovat nikoho neinformoval. Pan Pánek trval na tom, že procesní postup při
řešení stížnosti byl nesprávný. Podle diskuze bylo zřejmé, že jen málo delegátů
se v případu orientuje a chápe, co má být cílem odvolání. Hlasování o zrušení
rozhodnutí předsednictva vyneseného v srpnu 2011 dopadlo následovně : pro 3,
proti 31, zdrželo se hlasování 33. Odvolání bylo zamítnuto, rozhodnutí zůstalo
v platnosti, trest již vypršel.
-

MUDr. Říhová poté seznámila delegáty s kauzou, kterou chovatelská komise
postoupila k řešení předsednictvu a přečetla odvolání paní Jany Čechové proti
rozhodnutí předsednictva nevydat rodokmeny jejím vrhům R,S a T CHS Halit
Paša, CZ. Rodokmeny byly zadrženy proto, že žádost o jejich vydání byla
doručena na Plemennou knihu se zpožděním půl roku. Koťata se narodila v srpnu
2010, v prosinci paní Čechová telefonicky sdělila pí Šimkové, že nemůže přijet,
protože je nemocná a o vydání PP požádala na přelomu února a března 2011.
Zástupkyně ZO potvrdila nemoc paní Čechové, kočky byly dokonce na nějaký
čas přemístěny do náhradního domova. V následné diskuzi zaznělo mnoho
argumentů pro i proti vydání PP, v hlasování bylo pro 24, proti 34, zdrželo se 10,
konference tedy nerozhodla o zrušení rozhodnutí, toto zůstává v platnosti a PP
nebudou vydány.

Přepočítáním hlasů bylo zjištěno, že platných hlasů je nyní 70, nadpoloviční většina je
tedy 36.
Návrhy SCHK pro Generální zasedání FIFe 2012
-

Změna bodu 3.7 chovatelského řádu - možnost zavést přísnější chovatelská
pravidla a omezení pro jednotlivé země.

-

Změna ve výstavních pravidlech - razítko na formuláři přihlášky na výstavu do
zahraničí není nutné, stačí potvrzení emailem.

-

Povinné genetické testy dle požadavků komise pro zdraví a pohodu koček FIFe
změnit na doporučené.

10

Na dotaz z pléna, zda jsou nějaké informace o Labské investiční a slibovaném grantu
z EU, MUDr. Říhová sdělila, že zatím nemáme definitivní informace. Ty jsou uvedeny
v zápise z valné hromady ČSCH na adrese www.cschdz.eu . Celá věc ještě není
uzavřena, jednání ještě neskončila.
O slovo se přihlásil pan Zdeněk Gorgoň a oznámil všem přítomným, že z osobních důvodů
odstupuje z předsednictva. Poté sdělil pan Eric Reijers, že pro velké vytížení taktéž odstupuje
z předsednictva. Členy předsednictva tedy zůstali MUDr. Říhová, ing. Šanda, Mgr.
Slámová, Mgr. Maršíčková a paní Makovcová. Uprázdněné pozice budou obsazeny
v doplňovacích volbách, které proběhnou na mimořádné valné hromadě na podzim
2012. Ing. Šanda poděkoval odstupujícím členům za jejich dosavadní práci a delegáti je
odměnili potleskem.
Proběhlo nové sčítání hlasů - celkem bylo 67 hlasů, nadpoloviční většina je tedy 34.
Při hlasování o uspořádání mimořádné konference s doplňovacími volbami bylo pro 52,
proti 9 a zdrželo se 6.
Pan Pánek požádal, aby seznam ZO, které se konference nezúčastnily, byl uveden
v zápise. Byly to: ZO Jihlava - omluvena, ZO Kladno 2, ZO Pardubice, ZO Plzeň FP, ZO
CZ- západ, ZO Teplice, ZO Turnov-Semily, ZO ČSCH Pelhřimov-odbor koček.
Na závěr paní Makovcová přečetla za návrhovou komisi schválené návrhy a plénum je
hlasováním odsouhlasilo celkem 57 hlasy pro.
V 17.15 byla konference delegátů ZO SCHK ukončena.

Zapsala: Lena Venclíková

MUDr. Marie Říhová, v.r.
předsedkyně SCHK-ČSCH
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Usnesení konference delegátů SCHK:
Konference degátů SCHK:
-

Bere na vědomí:
Analýzu hospodaření a organizačního začlenění SCHK - ing. Šanda
Zprávu předsednictva o činnosti za uplynulé období - MUDr. Říhová
Zprávu chovatelské komise - Zdeněk Gorgoň
Zprávu disciplinární komise - JUDr. Dagmar Soukenková
Zprávu plemenné knihy - Alice Šimková

- Schválila:
Návrh předsednictva na úpravu chovatelského řádu
Návrh, aby předávání cen v soutěži „Kočka roku" bylo putovní.
Návrh rozpočtu pro rok 2013
- Neschválila:
Návrhy ZO Zlín, ZO Olomouc, ZO Brno 36 a MCC
- ohledně minimálního počtu členů ZO (10)
- na změnu systému přidělování hlasů
- na zlevnění transferů
- aby volba hlavního poradce chovu probíhala stejně jako volba
předsedů odborných komisí
- na změnu volby předsedy SCHK
- že předseda komise nesmí být sám voleným členem
předsednictva
Návrh ZO Olomouc - týkající se vydávání rodokmenů
Návrh ZO Praha 3/2 na okamžité zrušení IZ
-

Zamítla odvolání p. Pánka
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- Zvolila delegáty na valnou hromadu ČSCH (Mgr. Zuzana Maršíčková, Mgr. Markéta
Slámová, Jana Knýová, Vlastimil Jura st. a MVDr. Martin Urban, náhradníci - Pavla
Dostálová a Vlastimil Jura ml.)
- Zamítla vydání PP p. Čechové
- Schválila Návrhy SCHK pro Generální zasedání FIFe 2012:
Změna bodu 3.7 chovatelského řádu - možnost zavést přísnější chovatelská
pravidla a omezení pro jednotlivé země
Změna ve výstavních pravidlech - razítko na formuláři přihlášky na výstavu není
nutné
Povinné genetické testy dle požadavků komise pro zdraví a pohodu koček FIFe
změnit na doporučené
- Bere na vědomí odstoupení pp. Gorgoně a Reijerse z předsednictva a v souvislosti
s tím navrhla doplňovací volby na podzim 2012 - termín bude upřesněn.

MUDr. Marie Říhová, v.r.
předsedkyně SCHK-ČSCH
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Český svaz chovatelů
Sdružení chovatelů koček v ČR, Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy
Tel.: 284683437, fax: 284681451, e-mail: alice.simkova@cschdz.eu,
http://www.cschdz.cz
IČO: 00443204, DIČ: CZ-00443204, Bankovní spojení: KB Praha 9, č. účtu:
635081/0100

Všem ZO chovatelů koček ČSCH

V Praze 10. dubna 2012

Vyhlášení doplňujících voleb do předsednictva SCHK-ČSCH

Předsednictvo SCHK-ČSCH vyhlašuje doplňující volby do předsednictva SCHK.
Volby se budou konat na volební konferenci SCHK a volit se budou dva členi, za
odstoupivší p. Reijerse a p. Gorgoně.
Volební konference se uskuteční 22.9.2012 v sídle ČSCH v Praze 8, Maškova 3:
prezentace - 9.00 hod.
zahájení voleb - 10.00 hod.

Návrhy kandidátů (na přiloženém formuláři) zašlou základní organizace na sekretariát
k rukám Alice Šimkové nejpozději do 15. června 2012..
MUDr. Marie Říhová, v.r.
předsedkyně SCHK-ČSCH
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Český svaz chovatelů
Sdružení chovatelů koček, Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy
Tel.: 284683440, fax: 284681451, e-mail: alice.simkova@cschdz.eu http://www.cschdz.eu
IČO: 00443204, DIČ: CZ00443204, Bankovní spojení: KB Praha 9, č. účtu: 635081/0100

DOTAZNÍK
pro kandidáta do ÚOK chovatelů koček ČSCH - předsednictva
(doručit na výše uvedenou adresu nejpozději do 15.6. 2012)

Kandidáta navrhuje: .........................................................................podpis, razítko: ............................................
Jméno a příjmení kandidáta: ......................................................................................................................................
Adresa bydliště: ..........................................................................................................................................................
Telefon byt: ....................................... mobil: ........................................ e-mail: ...........................................................
Datum narození: ...............................................................................
Název a sídlo ZO ČSCH (mateřské ZO): .................................................................................................................
Členem ČSCH od roku: .............................................................. Číslo členské legitimace: ......................................
Funkce v ČSCH (uvést název a rok): ........................................................................................................................

Povolání/zaměstnání: ................................................................................................................................................
Datum: ..........................................

Podpis kandidáta, jímž současně vyjadřuje souhlas se zveřejněním údajů: ..................................................................

■ Vyjádření (doporučující nebo záporné) ZO ČSCH se dvěma podpisy statutárních zástupců a
razítkem:
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Doplňující volby do předsednictva
Sdružení chovatelů koček ČSCH 2012
Volební řád

I . Základní údaje
Datum konání voleb: 22. září 2012
Místo konání voleb: Praha 8, Maškova 3
Orgány, do kterých proběhnou řádné volby a počet volených členů:
- předsednictvo - 2
II. Volby
Volit jsou oprávněni delegáti, ( dále jen "oprávněný volič") které k volbám
vyslaly jednotlivé základní organizace SCHK ČSCH. Tito při prezenci
obdrží hlasovací lístky podle klíče, stanoveného Organizačním řádem SCHK
čl. 5.2, (tj. do 30 členů ZO včetně - 1 hlas, od 31 - do 60 členů ZO včetně 2 hlasy, od 61 členů ZO a více - 3 hlasy).
Volby se konají, jestliže jsou přítomni oprávnění voliči, kteří disponují
nadpoloviční většinou z celkového počtu hlasovacích lístků (hlasů). Počet
ověřuje zvolená mandátová komise.
Oprávněný volič obdrží hlasovací lístek, na němž jsou jména kandidátů
seřazena abecedně.
Průběh voleb řídí předseda volební komise. Předseda volební komise vyzve
jednotlivé kandidáty, aby se osobně představili a stručně vyjádřili svůj
volební program.
Volba se provádí tím způsobem, že oprávněný volič na hlasovacím lístku
zřetelně bez přepisování zakroužkuje dvě jména kandidátů, jimž dává svůj
hlas. Hlasovací lístek je platný v případě, že na něm není vyznačeno víc
volených kandidátů než je stanovený počet pro jednotlivé volené orgány.
Na hlasovací lístek není povoleno připisovat další jména, škrtat či psát
poznámky. Takové hlasovací lístky jsou neplatné.
Hlasovací lístek odevzdá každý oprávněný volič do urny.
Volební komise otevře urnu po skončení voleb. Spočítá hlasovací lístky a
porovná je s počtem oprávněných voličů. Spočítá hlasy udělené jednotlivým
kandidátům. Z navržených kandidátů jsou zvoleni ti, kteří získali
nadpoloviční většinu hlasů. Členy orgánu se stávají ti ze zvolených do
stanoveného počtu členů, kteří získali největší počet hlasů.
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Jestliže v prvním kole voleb nebylo dosaženo zvolení stanoveného počtu
členů, vyhlásí předseda volební komise druhé kolo voleb, ve kterém se zvolí
zbývající počet členů. Za tím účelem obdrží oprávnění voliči nové hlasovací
lístky se jmény kandidátů, kteří nebyli v prvním kole voleb zvoleni. Druhé
kolo voleb se uskuteční rovněž tehdy, jestliže bylo nadpoloviční většinou
zvoleno více než stanovený počet členů, protože nejméně dva kandidáti
získali shodný počet hlasů a nelze určit pořadí rozhodné pro volbu. Volba se
týká jen těch kandidátů, kteří mají shodný počet hlasů.
Pokud ani v druhém kole není dosaženo zvolení stanoveného počtu členů,
vyhlásí předseda volební komise třetí a další kolo voleb. Zásady pro třetí
a další kola voleb jsou stejné jako pro kola předchozí.
Pokud volební komise při sčítání hlasů zjistí, že bylo dosaženo zvolení
stanoveného počtu členů, vyhlásí výsledky voleb a prohlásí volby za
ukončené.

V Praze dne 10. dubna 2012
MUDr.Marie Říhová, v.r.
předsedkyně SCHK-ČSCH
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