Zápis předsednictva 1/2015
Český svaz chovatelů
Sdružení chovatelů koček v ČR, Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy
Tel.: 284683440, fax: 284681451, e-mail: alice.simkova@cschdz.eu,
http://www.cschdz.eu
IČO: 00443204, DIČ: CZ-00443204, Bankovní spojení: KB Praha 9, č. účtu:
635081/0100
Zápis č. 1/15
ze zasedání předsednictva (ÚOK) SCHK konaného dne 27.02. 2014 v Praze.

Přítomni: E. Reijers, Z. Maršíčková, D. Soukenková, M. Šanda, M. Urban
Omluvena: L.. Venclíková, A. Šimková
Program:
1/ zahájení
2/ kontrola minulého zápisu
3/ návrh stanov ČSCH
4/ delegáti na Valnou hromadu ČSCH 2015
5/ Generální zasedání FIFe 2015
6/ různé

Ad 1/ zahájení
Zasedání zahájil předseda SCHK E. Reijers přivítáním všech přítomných a omluvou
nepřítomných.
Ad 2/ kontrola minulého zápisu


Olympiáda mladých chovatelů: „Předsednictvo pověřilo v září 2014 pana Vlastimila Juru,
ml. vypracováním návrhu nových pravidel pro konání OMCH, která by zajistila, aby
nemohlo dojít ke znevýhodnění MCH se členstvím v ZO, přímo řízených svou ÚOK. Po
projednání v předsednictvu SCHK bude návrh předán ÚV ČSCH k dalšímu jednání.“
Pan Jura ml. do dne konání zasedání návrh nedodal.
Úkol trvá.



Podnět týkající se člena ZO Brno, p. Franty (vystavování nekastrovaného domácího
kocoura na výstavě ZO Brno 2014, odchovávání koček bez PP z meziplemenného
křížení). Předsednictvo pověřilo Chovatelskou komisi prověřením tohoto případu a
řešením s ZO Brno 36. Dosud nemá stanovisko CHK ani ZO , podnět zmíněn v zápise
z jednání CHK 1/2015.
Úkol trvá.
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Ad 3/ návrh stanov ČSCH
Proces připomínkování návrhu stále běží.
Úkol trvá.
Ad 4/ Delegáti na 2 valné hromady ČSCH pro rok 2015
Delegáti na Valné hromady ČSCH budou vybráni a schváleni na Konferenci delegátů
SCHK, která se koná 28.2.2015.

Ad 5/ Generální zasedání FIFe 2015
Delegáty ČSCH na Generální zasedání FIFe 2015 budou Martin Šanda a Zuzana
Maršíčková.
Po dohodě se Slovenskem bude dopracován a případně předložen návrh na uznání EMS
kódu pro britské kočky se stříbřitými/zlatými odznaky * s/y 11 33.
Další návrhy mohou vyplynout z jednání Konference odbornosti.
Ad 6/ Různé


Stížnost ZO 1.OK na provedení veterinární přejímky při MVK Praha
13.+14.12.2014 (pořadatel ZO Praha 4/17)

Předsednictvo projednalo uvedenou stížnost spočívající v tvrzení, že veterinární přejímku
na uvedených výstavách prováděla nekompetentní osoba a že na výstavě nebyl zajištěn
veterinární dozor. Předsednictvo obdrželo písemnou reakci pořádající organizace (ZO
Praha 4/17), že přejímka byla prováděna pouze veterinárními lékaři, z nichž jeden byl po
oba dny osobně přítomen po celou dobu konání výstavy, navíc byl zajištěn i případný
náhradník.
Ve stížnosti není identifikována údajná nekompetentní osoba. Předsednictvo požádá
stěžovatele, aby tuto identifikoval, takto nekonkrétní stížností se nelze dále zabývat a
řešit.
Úkol trvá.


Stížnost na průběh MVK Praha 14.+15.2.2015 (pořadatel ZO Praha 8)

Předsednictvo SCHK vyslechlo informace Výstavně posuzovatelské komise o dosavadních
krocích při řešení došlých stížností na průběh veterinární přejímky a postup organizátorů
výstavy v průběhu výstavy i po ní. Bylo konstatováno vícenásobné porušení
výstavního řádu ze strany pořádající organizace.
Předsednictvo schvaluje rozhodnutí VPK zrušit stávající rezervované termíny výstav pro
ZO Praha 8 v kalendáři FIFe.
O tomto rozhodnutí bude ZO Praha 8 informována a seznámena s postupem, jakým
v případě jejího zájmu o pořádání výstav v budoucnu postupovat. Navíc bude ZO Praha 8
informována o tom, že nemá pravomoc anulovat výsledky výstavy po jejich oficiálním
zveřejnění.
Ohledně stížností na MVDr. Načeradskou a způsob, jakým prováděla veterinární kontrolu
na uvedené výstavě, budou stěžovatelé odkázáni na oficiální cestu – stížnost je třeba
adresovat Komoře veterinárních lékařů ČR.

2

Zápis předsednictva 1/2015


Národní vítěz 2014

Národní vítězové budou oceněni na galavečeři při MVK na zámku Nový Světlov
28.3.2015. Jedná se o 13 vítězů, kterým bude hrazena galavečeře, obdrží pohár a věcný
dárek. Poháry pro vítěze zajišťuje p. Urban, galavečeři a vyhlášení pořádající ZO Zlín (p.
Krajča).
Výsledky soutěže Národní vítěz 2014 jsou zveřejněny na webu SCHK.


Členství Číny ve FIFe

Předsednictvo SCHK rozhodlo vyhovět žádosti asociace chovatelů koček Číny stát se
jejich mentorem pro případné přijetí do FIFe.


Personální posílení sekretariátu SCHK

Sekretariát SCHK a plemenná kniha koček jsou personálně posíleny vzhledem ke
zdravotnímu stavu tajemnice pí Alice Šimkové. Na dohodu o provedení práce bude
vypomáhat dle potřeby pí Zuzana Maršíčková.


Návrh ZO Varnsdorf na udělení bronzového odznaku ČSCH pí Leně Jurové

Návrh je zdůvodněn 5letou dobou členství v ČSCH a prací při táborech mladých
chovatelů. Předsednictvo SCHK rozhodlo tento návrh nepodpořit, neshledalo zdůvodnění
tak výjimečným a přínosným.


Chovatelská komise

Předsednictvo SCHK konstatovalo, že Chovatelská komise nepředložila nové znění
Chovatelského řádu, na kterém pracovala v průběhu roku 2014, ke schválení Konferenci
delegátů. Předsednictvo navrhuje zrušení samostatného Chovatelského řádu SCHK a jeho
nahrazení aktuálním zněním Chovatelského řádu FIFe, doplněného metodickými listy,
které konkretizují a vysvětlují jeho použití v podmínkách SCHK. Tím se odstraní situace,
kdy delegáti Konference odbornosti dodatečně v únoru schvalují změny, kterými se je
třeba řídit již od 1.1. roku, kdy vstupuje v platnost aktualizovaná verze CHŘ FIFe.


Návrh Kontrolní komise SCHK

Předsednictvo SCHK se zabývalo podnětem Kontrolní komise SCHK na znovuotevření
účetnictví roků 2010 a 2011. Předsednictvo tento návrh nepodporuje vzhledem k tomu,
že nebyl schválen Konferencí delegátů 2013, účetnictví ČSCH za tyto roky je již uzavřeno
a je třeba se věnovat případným návrhům ke zlepšení hospodaření odbornosti
v současnosti.

Eric Reijers, v.r.
Předseda SCHK-ČSCH

Zapsal: M. Šanda
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