Zápis předsednictva 5/2015

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. 5/15
ze zasedání předsednictva (ÚOK) SCHK konaného dne 13. 10. 2015 v Praze, Maškova 3.

Přítomni:

Z. Maršíčková, M. Šanda, M. Urban, L. Venclíková, A. Šimková

Omluveni:

E. Reijers, D. Soukenková, L. Vaněk

Host:

M. Kabát

Program:

1/ Zahájení
2/ Kontrola minulého zápisu
3/ Příprava vyhlášení volby předsedy CHK
4/ Chovatelské záležitosti
5/ Etický kodex chovatele
6/ Různé

Ad 1/ zahájení
Zasedání zahájila Z. Maršíčková přivítáním všech přítomných. Pan M. Kabát, generální
sekretář ČSCH, byl pozván, aby členy ÚOK seznámil s vedením účetnictví současnou
externí účetní firmou. Způsob je z pohledu ÚOK nepřehledný, neboť nelze jednoduše
identifikovat a dohledat dobírkové platby a platby složenkou podle jmen plátců.
ÚOK se proto rozhodla obrátit na ÚV ČSCH s žádostí o vyjádření. Zajistí pí Maršíčková do
20.10.2015
Ad 2/ kontrola minulého zápisu
-

vyjádření ZO Brno 36 k případu pana Franty (odchov koťat bez PP).

Vzhledem k tomu, že výbor ZO Brno 36 stále nezaslal požadované dokumenty, stanovené
konferencí odbornosti 2015, bude požádán o splnění úkolu do konce listopadu 2015. Bez
dodané dokumentace není možné úkol uzavřít. V případě nedodržení termínu bude
zahájeno kárné řízení se členy výboru ZO.
Úkol trvá
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-

návrh stanov ČSCH

Mimořádná valná hromada ČSCH, jež měla za úkol projednat a schválit nové znění
Stanov ČSCH, se konala dne 12.9.2015. Za odbornost chovatelů koček se jednání
zúčastnili delegáti M. Kašparová, L. Knýová, Z. Maršíčková, R. Maťha a M. Zachrdlová.
Valná hromada neschválila předložený návrh, zvolila novou Komisi pro přípravu Stanov a
uložila jí předložit návrh nového textu nižším organizačním složkám do 31.12.2015, jejich
připomínky mají být shromážděny do 28.2.2016. Komise připomínky zapracuje a rozešle
návrh do 28.4.2016. Termín mimořádné VH byl stanoven na 28.5.2016.
Zápis z jednání: http://cschdz.eu/aktuality.aspx
Řádná valná hromada se uskuteční 5.12.2015, kromě běžného programu je třeba schválit
znění současných Stanov, pozměněné o povinné změny k 1.1.2016, vyplývající z NOZ.
Delegáty za odbornost jsou: Z. Maršíčková, R. Maťha, M. Urban, M. Zachrdlová, jako
zbývající delegát byl dovolen M. Šanda.
Úkol trvá
-

návrh jednacího řádu Konference delegátů SCHK a úprava Organizačního řádu
SCHK podle NOZ.

Zpracovává pí. Soukenková.
Úkol trvá
-

podnět projednání nečinnosti CHK (revize názvosloví)

Dokument Názvosloví koček a jejich barevných variet (systém slovního přepisu) byl
zaslán tajemnici SCHK 16.7.2015. Vzhledem k následné rezignaci předsedkyně CHK na
její funkci nebylo možné projednat připomínky ÚOK jak k odbornému obsahu, tak i
k formě, která neodpovídala původnímu zadání. Řešením byl pověřen M. Šanda.
Termín: do konce ledna 2016.
Úkol trvá
- kontrola zápisu ze zasedání CHK z 13.5.2015 – zápis byl vrácen k opravě a
přepracování
Vzhledem k rezignaci komise opravu zápisu nelze zajistit. Jednotlivé chovatelské
záležitosti jsou průběžně řešeny pověřenými osobami.
Úkol ukončen
- stížnost MCC Brno na jednání pí Lacmanové a pí Perčynské
ÚOK předala na svém zasedání 8.7.2015 tuto stížnost k dalšímu řešení pí Khaled,
HPCH pro kategorii II. Vzhledem k její následné rezignaci na tuto funkci byla stížnost
postoupena k vyjádření Disciplinární komisi SCHK.
Úkol trvá
- vyjádření právní zástupkyně pí Zemanové ohledně vyjádření znevažujících její
klientku na facebookovém profilu p. Kučery
Výbor ZO Friendly Cat Clubu podnět projednal a podporuje postoj p. Kučery. ÚOK
postupuje k dalšímu řešení ZO 1.SKO, jejímž členem je pí. Zemanová.
Úkol trvá
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- 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.
Úkol trvá
-

zveřejnění výsledků Generálního zasedání FIFe 2015 na webu SCHK
Úkol ukončen

Ad 3/ Příprava vyhlášení voleb do funkce předsedy CHK
Vzhledem k rezignaci předsedkyně CHK je třeba zvolit nového funkcionáře. Volba
proběhne na Ústřední konferenci delegátů odbornosti dne 27.2.216. Podklady připraví
a jednotlivým ZO rozešle pí Šimková. ZO projednají a zašlou své návrhy do 13.1.2016
Sekretariátu SCHK.
Ad 4/ Chovatelské záležitosti
ÚOK projednala znění metodických listů k Chovatelskému řádu FIFe. Problematika
poradců chovu bude řešena zvláštním předpisem, který bude rozeslán jednotlivým ZO
společně s podklady pro konferenci chovatelské odbornosti 2016.
ÚOK se obrátila na Chovatelskou a registrační komisi FIFe s dotazem ohledně označování
PP přetisky omezujícími chovnost a dále s dotazy, formulovanými CHK, ohledně
registrace některých barevných odchylek, nepopsaných ve standardu plemen nebo
označených jako diskvalifikační vady na výstavě.
Chovatelská a registrační komise FIFe potvrdila možnost uvádět na vystavované
rodokmeny dodatečné údaje dle uvážení orgánu, který je vystavuje, tedy i přetisky
omezující chovnost, které si vyžádají přímo chovatelé s tím, že však nelze garantovat
jejich dodržení v případě, že je rodokmen převeden do jiné chovatelské organizace.
Ohledně dotazů týkajících se registrace zbarvení byl potvrzen stávající registrační postup
s využitím uvádění genotypu a fenotypu (např. MCO n (n 09) u kotěte s bílým
medailonkem po rodičích bez bílé barvy).
pí Labancová – MCO, vzhledem k nízkému věku kočky matky stanoven sankční
poplatek 1500 Kč/PP a dvouletá doba řízeného chovu ode dne doručení rozhodnutí,
podán podnět SVS, řídícím poradcem stanoven M. Šanda;
pí Barešová – DRX, předem neschválená přímá příbuzenská plemenitba, sankční
poplatek +500 Kč/PP, 1 rok řízený chov, řídící poradce L. Venclíková;
pí Dolejšová, MCO, porušení pravidla četnosti vrhů (4 vrhy během 19 měsíců),
sankční poplatek 1500 Kč/PP, podán podnět SVS;
krytí non-FIFe kocourem: krytí kocourem, jehož majitel není organizován v žádné
chovatelské organizaci, nebude akceptováno pro vystavení PP.

Ad 5/ Etický kodex chovatele
Pí Soukenková připravila návrh Etického kodexu. ÚOK diskutovala jednotlivé body a
dalším zpracováním byl pověřen p. Urban.
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Ad 6/ Různé
na dotaz ohledně zpoplatnění dřívějšího odchodu z výstavy, který byl odeslán
Výstavní komisi FIFe, bylo sděleno, že stanovit tuto možnost je zcela v pravomoci
organizace, která výstavu pořádá;
ÚOK se zabývala případy, kdy členem některé ZO SCHK se chce stát osoba, žijící
v zahraničí. V takových případech je třeba, aby ZO předem informovala na příslušném
formuláři Sekretariát SCHK, který osloví národní organizaci FIFe v zahraničí a požádá o
její vyjádření (FIFe General Rules, bod 2.5);
ZO Praha 4/17 informovala ÚOK o projednání chovatelského přestupku sl. S.
Turnové a pozastavení její chovatelské činnosti na 12 měsíců;
Výstavní komise SCHK projednala a schválila konání posuzovatelské zkoušky pí.
Lindy Knýové (kat. II) a pí Leny Venclíkové (kat. IV), ÚOK souhlasí;
pí Šimková informovala, že ZO Varnsdorf se od 1.1.2016 mění na SO mladých
chovatelů Mikulášovice a přestává být členem SCHK;
-

příští zasedání ÚOK:

16.12.2015, 17 hod.,
26.2.2016 Praha

Zuzana Maršíčková
místopředsedkyně SCHK-ČSCH
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