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Zápis č. 1/17
ze zasedání předsednictva (ÚCHK) SCHK konaného dne 23.3. 2017 v Praze, Maškova 3.

Přítomni:

E. Reijers, Z. Maršíčková, D. Soukenková, L. Venclíková, M. Šanda, M. Urban,

Omluveni:

A. Šimková

Program:

1/ Zahájení
2/ Kontrola minulého zápisu
3/ Chovatelské záležitosti, stížnosti
4/ Různé

Ad 1/ Zahájení
Zasedání zahájil E. Reijers přivítáním všech přítomných a připomněl, že pan Lukáš Vaněk dne
4.1.2017 oznámil svou rezignaci na členství v ÚCHK a odstoupení z funkce předsedy SO Litvínov a že se

ostatní členové mailovou korespondencí dohodli, že vzhledem k tomu, že v roce 2018 budou v rámci všech složek
probíhat řádné volby, bude ÚCHK pokračovat v 6-ti členném složení.

Ad 2/ Kontrola minulého zápisu
-

Olympiáda mladých chovatelů
k zajištění správnosti odborné náplně teoretické i praktické části odbornosti chovatelů koček
bude vytvořen soubor otázek pro soutěžící, který bude průběžně aktualizován, případně
doplňován. Bude poskytnut Komisi pro práci s mládeží ČSCH. Vypracováním byla pověřena pí
Venclíková.
K vytvoření celkové koncepce spolupráce odbornosti s Komisí je třeba pozvat
zástupce (nejlépe předsedkyni) na některé zasedání ÚOK a dohodnout konkrétní postupy.
Soubor otázek vypracuje společně s paní Venclíkovou i p. Urban.
Úkol trvá
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- návrh webové aplikace, jejímž prostřednictvím by bylo možné podávat žádosti o PP.
Vzhledem k odstoupení p. Vaňka nelze pokračovat.
Úkol ukončen
-

registrace do Spolkového rejstříku
Na webu ČSCH je zveřejněn přehled stavu zapsání pobočných spolků k 4.10.2016. Na
aktualizaci pracuje sekretariát ČSCH, budou zohledněny informace o nefunkčních
organizacích chovatelů koček. Žádáme ale ty organizace, které ještě svou registraci
neprovedly (registrace má být ukončena nejpozději do konce r. 2016), aby urychleně dodaly
podklady k registraci nebo pokud neplánují v aktivní činnosti pokračovat, aby informovaly
své členy a umožnily jim plynulý přechod do jiných organizací.
Převážná většina organizací je již zaregistrována, případně jsou podklady posuzovány a
přepracovávány. Na webu ČSCH je zveřejněna tabulka (stav k 28.2.2017), která ale stále
obsahuje některé již nefunkční organizace a naopak neuvádí funkční organizaci Kočky Brno,
která má registraci zcela v pořádku.
Úkol trvá

-

stížnosti p. Polanského (ZO Praha 2/3)
ÚCHK obdržela stížnost p. Polanského na p. Kučeru (FCC) na nevhodné chování v rámci
výstav a porušování Výstavního řádu, stížnost na údajně bezdůvodné zadržování přestupního
lístku předsedkyní FCC paní Polákovou Šmídovou a stížnost na veřejnou pomluvu a újmu na
cti na p. Polákovou Šmídovou a p. Kučeru. Texty stížností budou předány p. Kučerovi a pí
Polákové Šmídové k vyjádření, poté se jimi bude ÚCHK zabývat.
P. Kučera i pí Poláková Šmídová zaslali ke stížnostem svá rozsáhlá vyjádření, se kterými se
členové ÚCHK seznámili a prodiskutovali je. Pan Urban navrhl, aby byli oba jmenovaní
pozváni na další zasedání, kde by osobně vysvětlili své postoje, ale ÚCHK po zvážení
především časových možností k tomuto nepřistoupila.
Po prověření emailové komunikace ve věci ukončení členství p. Polanského v SO FCC ÚCHK
konstatovala, že neshledala v postupu SO, resp. její předsedkyně pochybení.
Ve věci zbylých stížností měla ÚCHK k dispozici print screeny z faceboku a rovněž písemná
vyjádření ke stížnostem, včetně příloh a odkazů. V těchto vyjádřeních p. Kučera i pí Poláková
Šmídová odmítají nařčení z toho, že by se jakkoliv nevhodně či dokonce vulgárně vyjadřovali
k osobě stěžovatele či k jeho kocourovi Hugo Laguna Leo jednak na výstavách, jednak na
sociálních sítích. Konkrétně – mnohokrát jimi používané označení „kokote“ či „kokote totale“
vysvětlují tak, že se v žádném případě nejedná o nadávku, ale o slovo z japonštiny,
znamenající „už je tady/je tu“.
ÚCHK vycházela ze zásady, že každý se může bránit jakýmkoliv způsobem, avšak neuvěřila
tvrzení p. Kučery a pí Polákové Šmídové, že jejich úmyslem nebylo osobu stěžovatele na
sociálních sítích poškodit a zesměšnit. Bohužel není v kompetenci ÚCHK tyto věci, související
se zveřejňováním názorů na sociálních sítích řešit. Pokud se stěžovatel domnívá, že intenzita
útoků na jeho osobu dosahuje takového stupně, který již požívá ochrany podle předpisů
trestního nebo správního práva, pak má možnost obrátit se na příslušný obecní úřad nebo
Policii ČR.
Pokud se týká nevhodného chování p. Kučery na MVK v Brně 12.11.2016 a v Plzni
30.+31.7.2016, pak ÚCHK nemůže řešit údajně záměrně nevhodné rozdělení koček
k jednotlivým posuzovatelům, toto je v kompetenci výstavního výboru té které výstavy.
Chování p. Kučery v pozici stewarda však bylo vyhodnoceno jako velmi nevhodné,
vzhledem k tomu, že své „komentáře“ sděloval do okolí hlasitě, byť toto jako steward při
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výkonu své funkce činit nesmí, není pochyb o tom, že se dopustil porušení výstavního řádu,
b. 6.2.1 a platného etického kodexu. Jako trest za toto mu proto bylo ÚCHK uděleno
napomenutí (§ 4 bod 1 písm. a/ Kárného řádu ČSCH). ÚOK dává ke zvážení
organizátorům výstav, aby se pečlivě zabývali výběrem stewardů, čímž by takovým situacím
mohli předejít.
Úkol ukončen

Ad 3/ Příprava Ústřední konference SCHK
Vzhledem k zdravotní indispozici p. Reijerse a pí Soukenkové a předem oznámené
nepřítomnosti p. Šandy bylo těsně před termínem zrušeno konání ÚK v plánovaném termínu
27.2.2017, protože zbylí členové ÚOK by nebyli schopni dostatečně vysvětlovat případné
připomínky k rozeslanému programu a podkladům konference.
Nový termín konference byl vzhledem k již obsazeným termínům a pracovním možnostem členů
ÚCHK stanoven na 17.6.2017. Pí Soukenková byla pověřena zapracováním připomínek k Jednacímu
řádu a Organizačnímu řádu, které byly k termínu původní konference zaslány jednotlivými
organizacemi, aby mohly být rozeslány doplněné podklady. Zajistí pí. Maršíčková.
P. Reijers zdůraznil, že členové ÚCHK by při plánování svých posuzovatelských aktivit měli dbát na
to, aby se jim nekřížily s datem konference, která se tradičně již mnoho let koná poslední sobotu
v únoru.

Ad 4/ Různé
P. Reijers informoval o nadcházejícím Generálním zasedání FIFe ve dnech 25.-26.5.2017
v Bratislavě. Jako kandidát členství v Komisi pro zdraví a pohodu koček FIFe je navržen MVDr.
Urban, který byl stanoven i delegátem za ČSCH SCHK, přísedící byla vybrána pí. Venclíková.
ÚCHK vzala na vědomí členství nových individuálních členů ze zahraničí a důrazně připomíná
všem organizacím, že přijetí zahraničního člena do některé z organizací SCHK musí proběhnout
podle pravidel FIFe, tj. organizace předem žádá o souhlas s přijetím nového člena tak, že vyplněný
formulář dostupný na webu SCHK zašle sekretariátu SCHK (plemenné knize). Ten osloví národního
člena FIFe v zemi, kde žadatel žije (má trvalé bydliště) a po jeho kladném vyjádření informuje
žádající organizaci SCHK o souhlasu s přijetím. Národní člen v zahraničí musí být osloven vždy, tedy
i v případě, že se nejedná o přestup z jedné země do jiné již aktivního chovatele z jedné země do
jiné, ale i u začínajících chovatelů.
ÚCHK postoupila ČSCH návrh na finanční odměnu pí Alici Šimkové při příležitosti 30 let
v pozici tajemnice odbornosti chovatelů koček. Současně projednala návrhy na ocenění, které ČSCH
při příležitosti slavnostního zasedání k 60. výročí založení jednotného chovatelského svazu v Senátu
Parlamentu ČR předá vybraným chovatelům. Za naši odbornost byli navrženi MVDr. K. Mahelková,
A. Šimková, H. Topolová a Ing. B. Mahelka, CSc. (in memoriam).
SO Kočky Brno uspořádala 11.3.2017 seminář pro chovatele, který se setkal s velmi
příznivým ohlasem. Náklady na tento seminář byly pokryty ze vstupného, ale organizace požádala o
poskytnutí finančního příspěvku, který hodlala poskytnout na charitativní účely. V rozpočtu SCHK
jsou vyčleněny peníze, ale je třeba, aby finanční příspěvky byly požadovány skutečně k pokrytí
výdajů spojených se vzděláváním a byly projednány předem, zpětně přispívat nelze. Organizace,
které jsou ochotné pořádat a zajišťovat podobné, velmi vítané a prospěšné vzdělávací akce, nechť
se v dostatečném předstihu obracejí na sekretariát SCHK.
ÚCHK projednala stížnost, kterou zaslala prostřednictvím SO Zdice její členka pí Daubnerová
na pí Michaelu Kozlíkovou, členku SO Zlín, která si od stěžovatelky koupila perskou kočku, ale
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neuhradila plnou cenu, a proto průkaz původu kočky zůstal ve vlastnictví chovatelky a byl opatřen
přetiskem Bez oprávnění k chovu. Na základě této blokace byl odmítnut požadavek na vystavení PP
pro koťata této kočky a pí Kozlíková byla plemennou knihou a posléze i chovatelskou komisí
vyzvána k vyřešení situace s upozorněním na závažné porušení CHŘ – odchov koťat bez PP. I přesto
se chovatelka pokusila jedno kotě z vrhu přihlásit na MVK v Ostravě s tvrzením, že kotě má o PP
zažádáno, což bylo vyhodnoceno jako pokus o obelhání výstavního výboru. ÚCHK postoupila
stížnost k řešení SO Zlín. Chovatelská komise stanovila pí Kozlíkové řízený chov na dobu 2 let.
po dobu stále trvající pracovní neschopnosti pí Šimkové zajišťuje vystavování PP a přiznávání
titulů pí Maršíčková, která na PK dochází mimo pracovní dobu ČSCH. Nejsou tedy nadále možné
osobní návštěvy PK, vše se vyřizuje poštou nebo emailem. Prosíme chovatele, aby používali oficiální
emailové adresy PK, nikoli mailové adresy pí Maršíčkové a aby pro své žádosti využívali aktuální
formuláře, které jsou ke stažení z webu SCHK.

Příští zasedání ÚCHK: 16.6.2017

Eric Reijers
předseda SCHK-ČSCH

Zapsala: Z. Maršíčková
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