Zápis předsednictva 3/2015
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IČO: 00443204, DIČ: CZ-00443204, Bankovní spojení: KB Praha 9, č. účtu: 635081/0100

Zápis č. 3/15

ze zasedání předsednictva (ÚOK) SCHK konaného dne 8. 7. 2015 v Praze, Maškova 3.

Přítomni:

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

Program:

1/ Zahájení
2/ Kontrola minulého zápisu
3/ Kontrola zápisu ze zasedání CHK SCHK z 13. 5. 2015
4/ Zrušení výstavy ZO 1. OK Praha 17. +18. 10. 2015
5/ Různé

Ad 1/ zahájení
Zasedání zahájil předseda SCHK E. Reijers přivítáním všech přítomných a blahopřáním Z. Maršíčkové
k životnímu jubileu.
Ad 2/ kontrola minulého zápisu
-

Lena Venclíková upomene ZO 36 Brno o zaslání vyjádření k případu pana Franty (odchov
koťat bez PP).

Výbor ZO Brno 36 zaslal chovatelské komisi (pí. Venclíkové) zprávu o projednání případu,
chovatel dostal v kárném řízení důtku, v dalším množení již pokračovat nebude – kočka i kocour
byli vykastrováni - další případné kroky podnikne pouze pod odborným vedením chovatelské
komise v souladu s Chovatelským řádem FIFe (kap. 10 Postup při uznání nových plemen).
Vyjádření ZO mělo být v souladu s projednáním na Konferenci zasláno přímo ÚOK, dále je třeba
doložit kopii zahájení a ukončení kárného řízení.
Úkol trvá
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-

Návrh stanov ČSCH

ZO obdržely přehled všech připomínek, které byly k návrhu zaslány, ty ZO, které se
připomínkování přímo zúčastnily, byly pozvány na další kolo jednání dne 2. 7. 2015. Vzhledem
k nepříliš vhodně zvolenému termínu a času schůzky se za odbornost chovatelů koček zúčastnili
jednání pouze Z. Maršíčková, E. Hlaváčková a V. Jura ml., o výsledcích budou jednotlivé
odbornosti a organizační jednotky informovány.
Úkol trvá
-

Návrh jednacího řádu Konference delegátů SCHK a Organizačního řádu SCHK

ÚOK prozatím odložila, bude projednáno tak, aby byly texty řádů v souladu se zněním nových
Stanov.
Úkol trvá
-

Návrh na jmenovité hlasování členů ÚOK.

Pí Soukenková předložila právní rozbor, z něhož vyplývá, že NOZ tuto problematiku přímo
neupravuje, dává možnost stanovit způsob hlasování ve stanovách, pokud zde stanoven není, je
možné jej určit v jednacím řádu, případně jednohlasnou dohodou před každým jednáním orgánu.
Problematika zveřejňování jmen na webu – členství v organizaci předpokládá, že pokud člen
podává podnět nebo se ho podnět jiného člena dotýká, může být jeho jméno zveřejněno.
Úkol ukončen
-

Stížnost člena ZO 1. OK p. Kaněry

Členové ZO podávají stížnosti, podněty apod. prostřednictvím své ZO. ZO 1. OK Praha i pan
Kaněra odpověď obdrželi a vzhledem k tomu, že další stížnost p. Kaněry ze dne 15. 6. 2015,
adresovaná přímo předsedovi ÚOK, se týkala téže události a nebyla projednána ZO, považuje
ÚOK tuto stížnost za vyřízenou.
Úkol ukončen
-

Podnět projednání nečinnosti CHK

Podle zápisu ze zasedání CHK ze dne 13. 5. 2015, doručeného ÚOK dne 7. 7. 2015, byla práce na
revizi názvosloví započata a po úpravách a po schválení v komisi bude definitivní podoba zaslána
předsedkyní CHK ke schválení ÚOK. (Viz též bod 3/)
Úkol trvá
-

Stížnost MCC Brno na jednání paní Lacmanové (PCH pro NFO) a paní Perčynské (předsedkyně
CHK a HPCH pro kategorii IV)

ÚOK obdržela vyjádření pí Lacmanové a Perčynské, konstatuje, že v této záležitosti nebylo
postupováno podle v té době platného Chovatelského řádu, kdy poradce chovu byl přímo
podřízen hlavnímu poradci chovu pro danou kategorii plemen a byl povinen jej informovat a
vycházet z jeho rozhodnutí při případném dalším postupu. ÚOK předává stížnost k dalšímu řešení
HPCH pro kategorii II paní L. Khaled.
Úkol ukončen
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-

Projednání zápisu z Konference delegátů SCHK 2015 a souvisejících záležitostí

ÚOK obdržela námitku paní Perčynské ohledně poznámky týkající se jejího vlastnictví zlatého
odznaku ČSCH a FIFe. Vzhledem k nedostupnosti evidence ČSCH o udělování čestných odznaků
v dřívějších letech se ÚOK s námitkou ztotožňuje a ze zápisu bude odstraněna. Další námitka
ohledně neúčasti na jednáních byla shledána jako bezpředmětná s ohledem na zápisy z jednání
CHK.
Ve zprávě o činnosti Kontrolní komise, kterou přednesl její předseda p. Choulík a která byla před
jednáním Konference distribuována delegátům, bylo uvedeno, že ZO Ústí n. Labem II stále dluží
poplatek za výstavu v r. 2013. Tato výstava se ale nekonala, poplatek tedy nebyl vybrán.
V přiložené tabulce Výstavy 2013 byly platby ZO Ostrava uvedeny jako neuhrazené, což byla
pravda v r. 2013, ale platby byly uhrazeny dodatečně (jak je i uvedeno v textu zprávy).
Úkol ukončen
-

Žádost ZO Mikulášovice o přidělení termínů pro pořádání mezinárodních výstav koček FIFe

Žádost byla podána ZO Varnsdorf, chybný název ZO se v zápise objevil ve spojitosti s emailovou
adresou, z níž byla korespondence odeslána. ÚOK se ZO omlouvá, bude též opraveno v zápise.
Úkol ukončen

Ad 3/ Kontrola zápisu ze zasedání CHK SCHK z 13. 5. 2015
Vzhledem k nepřesnostem v některých bodech byla členka komise, paní Venclíková požádána o
opravu a zaslání opraveného zápisu.
Ze zdravotních důvodů ukončil svoji činnost HPCH pro MCO p. Y. Khaled, nový HPCH zatím nebyl
jmenován.
ÚOK diskutovala o případu, kdy sl. Sofie Turnová (MCH) v zastoupení její matkou Markétou Turnovou
požádala o vystavení PP pro vrh, jehož oba rodiče byli v době krytí mladší 9 měsíců, čímž byla
porušena Vyhláška č. 21/2013 Sb., o stanovení podmínek při chovu psů a koček. Chovatelská komise
rozhodla PP nevydat a uložit řízený chov, pí Turnová se odvolala k ÚOK. ÚOK v diskusi vzala v úvahu
body Chovatelského a registračního řádu FIFe, které stanoví, že nelze odchovávat koťata bez PP a
všem koťatům musí být PP vystaveny. Současně ale FIFe respektuje ustanovení národních legislativ.
ÚOK proto rozhodla potvrdit režim řízeného chovu a vydat PP se sankčním poplatkem za
předpokladu, že možnost vystavení PP bude potvrzena autorem Vyhlášky (MZe ČR). Dotaz MZe
odešle ČSCH.
ÚOK rozhodla o nutnosti co nejrychlejší revize metodických listů, které momentálně v některých
bodech neodpovídají platnému CHŘ FIFe.
ÚOK pověřila CHK a KPZPK společnou prací na materiálu, který by řešil postup při zjištění závažného
přenosného onemocnění v chovu.
V souvislosti se zájmem některých chovatelů o možnost označit PP přetiskem omezujícím chovnost
zvířete i v angličtině ÚOK diskutovala o této problematice obecně. Případné omezení chovnosti by
mělo být řešeno ve vztahu mezi chovatelem a majitelem kotěte. ÚOK se proto obrátí s dotazem na
Chovatelskou a registrační komisi FIFe, zda a případně jak by toto mělo být řešeno ve vztahu k PK a
vydávání PP.
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Předsedkyně CHK doručila dotaz, adresovaný předsedovi CHK FIFe, týkající se způsobu registrace
některých barevných odchylek, nepopsaných ve standardu plemen nebo označených jako
diskvalifikační vady na výstavě. Tento dotaz jí byl vrácen s žádostí o přepracování po formální stránce
a opětovné zaslání.
Vzhledem k opakujícím se problémům různé povahy se ÚOK rozhodla pozvat na své příští jednání
předsedkyni CHK k jejich vyjasnění.

Ad 4/ Zrušení výstavy ZO 1. OK Praha 17. +18. 10. 2015
Výstavně-posuzovatelská komise obdržela rozhodnutí ZO 1. OK Praha nekonat MVK v termínu 17.
+18. 10. 2015. Vzhledem k rušení výstav již v předcházejících letech (2. +3. 11. 2013, 8. +9. 3. 2014 a
27. +28. 9. 2014) nepovažuje komise za vhodné, aby tato ZO měla pro příští roky rezervovány termíny
v kalendáři FIFe v jarním i podzimním období. Komise navrhla, aby analogicky dřívějším rozhodnutím,
týkajícím se zrušení rezervací termínů výstav ZO Pardubice a Ústí n. Labem, byla ZO 1. OK Praha
vyzvána ponechat si pouze 1 termín v roce a další dát k dispozici FIFe. ÚOK s tímto řešením souhlasí.

Ad 5/ Různé
Sekretariátu SCHK bylo doručeno vyjádření právní zástupkyně p. P. Zemanové ve věci
stížnosti na p. J. Kučeru pro pomluvy a znevažování její klientky na facebookovém profilu p. Kučery.
Stížnost byla postoupena k vyjádření ZO Friendly Cat Club.
P. Maršíčková informovala o své účasti na veřejném slyšení v Senátu PČR dne 23. 6. 2015
K petici za návrh změny zákona ve věci množíren a množitelů. Slyšení se převážně zabývalo
problematikou „množení“ psů, ale záležitost je třeba sledovat a snažit se ovlivňovat tak, aby se
omezení „množíren“ týkalo i koček, ale současně negativně nepostihlo organizované chovatele, kteří
chovají „podle pravidel“.
Na ÚOK se obrátila tajemnice Komise pro práci s mládeží ÚV ČSCH s prosbou o delegování
zástupce/zástupců odbornosti do zkušební komise pro závěrečné kolo Olympiády MCH v srpnu
v Ostravě. ÚOK delegovala pí Venclíkovou a Soukenkovou. Na schůzi KPM 13. 6. 2015, které se za
ÚOK zúčastnila p. Maršíčková, vyšlo najevo, že V. Jura ml. oslovil se žádostí o spolupráci p. Martina
Kabinu, který mu ji přislíbil. Členky ÚOK se tedy své účasti vzdaly a přípravu přenechaly zcela p.
Jurovi. P. Jura byl opakovaně požádán, aby zkušební otázky, na které budou MCH odpovídat, předložil
nejdříve ke schválení CHK. ÚOK poskytne soutěžícím MCH drobné věcné dárky.
Výstavně-posuzovatelská komise upozorňuje všechny posuzovatele žáky, že jejich žádosti o
povolení zkoušky budou FIFe postoupeny až po zaplacení příslušného poplatku.
Shrnutí výsledků letošního generálního zasedání FIFe zpracuje pí Maršíčková, bude
zveřejněno na webu SCHK.
-

Příští zasedání ÚOK:

14. 10. 2015, 17 hod. Praha a 16.12.2015 17 hod. Praha
Eric Reijers, v. r.
Předseda SCHK-ČSCH

Zapsala: Maršíčková
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