Zápis předsednictva 3/2014

Český svaz chovatelů
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IČO: 00443204, DIČ: CZ-00443204, Bankovní spojení: KB Praha 9, č. účtu: 635081/0100

Zápis č. 3/14

ze zasedání předsednictva (ÚOK) SCHK konaného dne 10.09. 2014 v Praze.

Přítomni: E. Reijers, Z. Maršíčková, D. Soukenková, M. Šanda, L. Venclíková, A.Šimková
Omluven: M. Urban

Program: 1/ zahájení
2/ kontrola minulého zápisu
3/ registrace non FIFe rodokmenů
4/ výstavní komise
5/ chovatelská komise

Ad 1/ zahájení
Zasedání zahájil předseda SCHK E. Reijers přivítáním všech přítomných.
M. Říhová zaslala 10. 9. 2014 těsně před začátkem zasedání písemnou emailovou rezignaci na své
členství v předsednictvu. Předsednictvo rezignaci přijalo a vyslovilo poděkování za její dlouholetou
činnost v tomto orgánu. Zároveň navrhuje udělit jí bronzový odznak ČSCH.
Ad 2/ kontrola minulého zápisu
- MCH: „Pro rok 2014 se předsednictvo dohodlo podpořit jednotlivé účastníky tábora MCH, a to na
základě jejich žádosti po absolvování tábora. Výše příspěvku bude stanovena dle počtu podaných
žádostí.“
Předsednictvo se touto otázkou bude zabývat, až pan Jura st. dodá požadované podklady tj. jména,
adresy, čísla účtů…apod.)
Úkol trvá.
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- Komise pro zdraví a pohodu SCHK: nevhodné nakládání s vysokobřezí a rodící kočkou pí Lindou
Knýovou - „Vzhledem k dosavadnímu spoluvlastnictví CHS Rosa Glauca, CZ byly paní Jana i Linda
Knýovy dotázány na okolnosti důležité pro vyjasnění situace. Obě se sice písemně vyjádřily, bohužel
ale z jejich vyjádření stále není patrno, čí je kočka, které se celá záležitost týká a jak vlastně a kde
porod probíhal. Z tohoto důvodu byly znovu kontaktovány a znovu dotázány.
Protože ani nadále obsáhlá písemná sdělení paní L. Knýové neobsahují odpovědi na položené otázky
(o kterou kočku se jednalo, kdo na kočku v době porodu dohlížel a kdo je jejím majitelem), bude
znovu kontaktována s žádostí o jasné sdělení odpovědí.
Na plénu odbornosti v únoru 2014 paní J. Knýová sice všem ústně oznámila, o kterou kočku se jedná,
kdo je majitelem a kde kočka rodila, nicméně předsednictvo by rádo tuto informaci mělo od
majitelky.“
Paní L. Knýová 5. 8.2014 podala informaci, o kterou kočku se jednalo a upřesnila místo porodu (u
kamaráda v DE).
Předsednictvo vzalo toto sdělení na vědomí a kárné řízení odkládá. Úkol splněn.
-„Vzhledem k nejasnostem, které jsou, bude A. Šimková kontaktovat paní Janu a Lindu Knýovou
s žádostí o sdělení, kdo zůstane majitelem CHS Rosa Glauca, CZ, neboť dle pravidel FIFe není možné,
aby jednu stanici měly ve spoluvlastnictví osoby nežijící ve společné domácnosti.
Do doby vyjasnění není možné pro CHS Rosa Glauca, CZ vystavovat jakékoliv chovatelské dokumenty.
Z vyjádření k danému problému paní Jany a Lindy Knýových vyplývá, že jsou přesvědčeny o správnosti
svého spoluvlastnictví chovatelské stanice Rosa Glauca, CZ.
Sekretariátem SCHK byl vznesen dotaz předsednictvu FIFe na správný výklad ustanovení. Ze zápisu
předsednictva FIFe je zřejmé, že posuzovatel má jednu adresu, a to tu, která je uvedena v seznamu
posuzovatelů FIFe. Současně bylo předsednictvem FIFe řešeno, zda má být posuzovatel chápán pro
účely konání výstav jako zahraniční nebo domácí podle toho, kde žije nebo podle jeho členství.
I v tomto případě je rozhodující adresa, uvedená v seznamu posuzovatelů FIFe.“
Vlastnictví chovatelské stanice Rosa Glauca, CZ zůstává nevyyjasněno. Proto A. Šimková pozve paní
Lindu Knýovou na příští zasedání předsednictva, aby mohly být sporné body vyjasněny a záležitost
uzavřena.
Úkol trvá.
- Olympiáda mladých chovatelů: „Předsednictvo konstatovalo, že v letošním roce nelze již nijak
změnit stávající systém soutěže. Předsednictvo bude navrhovat ÚV zrevidování pravidel pro vyhlášení
OMCH. Proto pověřuje 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.
Předsednictvo schválilo vítězce OMCH Anetě Krmelové uhradit registrační poplatek ve výši 500,- Kč.
-GZ FIFe:- „Seznam přijatým návrhů (změn od r. 2015)sestaví pan Urban, bude zveřejněno na webu.“
Úkol trvá.
V souvislosti s „kauzou virového onemocněním v chovu“ předsednictvo ukládá chovatelské komisi
sestavit krizový plán, jak postupovat, pokud by se situace virové nákazy znovu v českých chovech
vyskytla.
Předsednictvo dále schválilo připravit návrh pro plénum v příštím roce, ve kterém budou
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konkretizovány a upřesněny pravomoci HPCH.
Úkol trvá.
„Z. Maršíčková podala informaci o jednání, které se uskutečnilo 29.5.2014 na sekretariátě ČSCH za
přítomnosti zástupců Kontrolní komise SCHK pana J. Choulíka a K. Krmelové, předsednictva Z.
Maršíčkové a M. Šandy a ČSCH M. Kabáta a A. Šimkové. Při schůzce bylo vzájemně vyjasňováno, co
by KK ke své práci potřebovala a jak by to mohl ČSCH zajistit, aby se neúnosně nenavýšily finanční
náklady na účetní zpracování. Byly dány podněty na úpravu programu PKK tak, aby program
požadavkům vyhověl, a po jeho úpravě se začne se zkušební m provozem. KK pak přesně specifikuje,
co od PK požaduje a v jaké formě.“
V kontaktu s KK bude Z. Maršíčková.
Úkol trvá.

Ad 3/ registrace non FIFe rodokmenů
Předsednictvo řeší způsob uznávání rodokmenů z Feliti clubu, který se na svém webu i facebookové
stránce prezentuje jako klub TICA. Klub si vydává své PP sám. Na přímý dotaz bylo předsednictvu
prezidentkou TICA sděleno, že se v tomto případě o rodokmeny TICA nejedná.
Pokud by se jednalo o nezávislý klub, nemá ČSCH s registrací PP Feliti clubu problém.
Předsednictvo rozhodlo, že je třeba stanovit předpis, který by upravil registraci non FIFe rodokmenů.
Registrace rodokmenů, vydaných organizacemi sdruženými ve WCC (ACF, CCC of A, CFA, FIFe, GCCF,
NZCF, SACC, TICA, WCF), bude probíhat jako doposud. U PP, vydaných ostatními kluby/organizacemi,
byl schválen poplatek za registraci rodokmenu ve výši 1000,- Kč. Registrace proběhne po kladném
projednání chovatelskou komisí (kontrola PP, v případě nutnosti předvedení zvířete.)
Týká se žádostí došlých po 1. 1. 2015.
Předsednictvo pověřuje CHK vytvořením předpisu s postupem, jak budou PP registrovány.

Ad 4/ výstavní komise
__________________________________________________________________________________
Výstavní komise obdržela návrh předsedy ZO Litvínov odebrat rezervované termíny výstav těm
organizacím, které 3x zruší svou plánovanou výstavu. Výstavní komise tento návrh akceptovala
a v souladu s ním oznámila zrušení termínů ZO Pardubice.
Předsednictvo daný postup schválilo.
Výstavní komise dále oslovila výbor ZO Brno 36, kterému vytkla nepřiměřeně vysoký počet
absentujících koček, z nichž většina navíc byla ve vlastnictví výstavního výboru.
Rovněž tento postup předsednictvo schválilo.

Ad 5/ chovatelská komise
__________________________________________________________________________________
L. Venclíková informovala předsednictvo o činnosti chovatelské komise.
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CHK připravuje nové znění chovatelského řádu. V této souvislosti je třeba stanovit pravidlo pro
vystavování PP bez vlastnictví názvu chovatelské stanice (FIFe 5.1.1.).
Po diskusi byl přijat návrh, aby takové průkazy původu byly zpoplatněny 1000,- Kč/ks.
Paní Venclíková informovala o problému, který vznikl v chovatelské stanici Cobliky, CZ paní Daniely
Slapničkové. Kotě - 1,0 Argo Cobliky, CZ - bylo prodáno do Turecka. V průkazu původu je podle
zaslaného krycího listu jako otec vrhu uveden CH (N)Azzi's Casanova . Ještě před odběrem kotěte
nechala paní Slapničková udělat test paternity. Výsledek testu byl hotov až po odebrání kotěte.
Testem bylo zjištěno, že kocour CH (N)Azzi's Casanova není otcem kotěte Arga. Paní Slapničková
ostatní koťata testovat nedala. Porušila v několika bodech chovatelský řád FIFe i SCHK.
O porušení byla informována mateřská ZO Praha západ.

Příští zasedání: 26. 11. 2014 Praha ČSCH

Eric Reijers, v.r.
Předseda SCHK-ČSCH

Zapsala: Šimková
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