Zasedání předsednictva SCHK 21.11.2013

Český svaz chovatelů
Sdružení chovatelů koček v ČR, Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy
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IČO: 00443204, DIČ: CZ-00443204, Bankovní spojení: KB Praha 9, č. účtu: 635081/0100

Zápis č. 7 /13
ze zasedání předsednictva (ÚOK) SCHK konaného dne 21. 11. 2013 v Praze.
Přítomni:

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

Omluvena: M. Říhová

Program:

1/ zahájení
2/ kontrola minulého zápisu
3/ návrh rozpočtu pro rok 2015
4/ stížnost komise pro zdraví a pohodu
5/ stížnost paní Hlaváčkové na paní Iltisovou
6/ příprava SV 2014
7/ kárné řízení s panem Klimkem
8/ zprávy výstavní komise
9/ podnět revizní komise
10/ zprávy chovatelské komise
11/ různé

Ad 1/ zahájení
Zasedání zahájil předseda pan Reijers přivítáním všech přítomných.

Ad 2/ kontrola min. zápisu
- účast paní Myslivcové na MVK Praha v březnu 2013 – paní Myslivcová neměla v té době uhrazeny
členské příspěvky, a tudíž nebyla nikde členem, na přihlášce ale uvedla členství v ZO Praha 8 –
předseda pan Jura. Záležitost bude předána ZO Praha 8/9 (předsedkyně paní Mašatová) ke kárnému
řízení, s žádostí informovat předsednictvo o výsledku řízení.
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A.Šimková předala záležitost k řešení základní organizaci. Dle písemného vyjádření ZO bylo paní
Myslivcové uděleno napomenutí a všichni členové ZO byli upozorněni na nutnost dodržovat všechny
platné předpisy na úseku chovu koček, vč. včasné úhrady členských příspěvků.
Úkol ukončen.
- webové stránky připraveny ke spuštění
Paní Maršíčková požádala o aktualizovaný seznam poradců chovu – zajistí chovatelská komise.
Stránky jsou průběžně aktualizovány.
Úkol ukončen.
- vyřazení pana Tarabiniho ze seznamu posuzovatelů-žáků
Pan Tarabini proti výše uvedenému rozhodnutí podal odvolání. Po projednání právního vyjádření,
které předsednictvo od pana Tarabiniho obdrželo, se předsednictvo shodlo na tom, že trvá na svém
původním rozhodnutí . Oznámení o tomto stanovisku bude zasláno panu Tarabinimu. Odpověď
připraví JUDr. Soukenková s tím, že pan Tarabini má právo se odvolat prostřednictvím předsednictva
k plénu (konfrenci odbornosti) do 30 dnů po obdržení.
Úkol ukončen.
- 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.
Úkol trvá.
- odvolání pana Vaňka – ZO Litvínov – proti rozhodnutí VPK a předsednictva, týkajícímu se
opakovaného povolování výjimek z počtu koček na MVK. Pan Vaněk napadá , že toto rozhodnutí je
zpětné.
Předsednictvo konstatuje, že nemá pravdu, stejný postup, tzn. nepovolovat opakovaně výjimky, platil
již předchozí volební období, kdy byla VPK řízena p. Šandou. Nejedná se tedy o změny, se kterými by
nemohly ZO počítat.
Úkol ukončen.
- předsednictvu a současně chovatelské komisi byla doručena stížnost paní Šimíčkové na paní
Vernerovou – chov. st. Silky Harmony, CZ a její poslední vrh C - britské kočky údajně s PP. Kočky jsou ze
spojení 1,0 BRI a x 0,1 BRI j03. Koťata ve zbarvení: BRI d 02, BRI a 01, BRI c 03, BRI a 03, BRI a 03. U
modrých koťat údajně i kresba. Údaje čerpány z facebooku paní Vernerové. Bylo zjištěno, že paní
Vernerová je členkou v ZO CBCFN. Po ověření členství byla stížnost předána k řešení chovatelské
komisi a byla informována předsedkyně ZO paní Vagnerová.
Úkol ukončen.
Zprávy komisí musí být projednány v předsednictvu a poté mohou být umístěny na web.

Ad 3/ rozpočet odbornosti pro rok 2015
Pan Šanda připraví rozpočet na příští jednání.
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Ad 4/ stížnost komise pro zdraví a pohodu
Předsednictvu byla doručena stížnost Komise pro zdraví a pohodu SCHK:
Pí Linda Knyová zveřejnila své nevhodné nakládání s vysokobřezí a rodící kočkou. Svým chováním
porušila:
- Zákon 359/2012Sb Zákon na ochranu zvířat proti týrání § 4, písm. j)
vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené působení stresových vlivů biologické, fyzikální nebo chemické
povahy
- Chovatelský řád ČSCH-SCHK, kap. II. 2.1
řádně pečovat o všechna chovaná zvířata (kočky), zajistit jim optimální životní podmínky (výživa,
péče o zdraví, životní prostor a prostředí) v souladu s předpisy FIFe, ČSCH-SCHK a obecně závaznými
právními normami.
kap. III. 1.4.2
rodící nebo kojící kočka musí mít možnost být držena odděleně od ostatních zvířat a musí být pod
dohledem, aby jí mohla být kdykoliv poskytnuta pomoc.
Komise pro zdraví a pohodu zvířat předpokládá, že řádný chovatel má chovatelský program a záměr a
krytí vlastních koček plánuje tak, aby v době březosti a porodu se mohl kočce plně věnovat v souladu
s etikou a stávajícími předpisy. Podle vlastní zveřejněné informace pí L. Knýová vezla vysokobřezí
kočku na Světovou výstavu koček do Aalborgu, kde kočka rodila v prostorách kočce neznámých. Tím
byla kočka bezdůvodně vystavena nepřiměřenému působení stresu.
Předsednictvo na mimořádné schůzce při výstavním výboru SV 2014 rozhodlo, že oběma majitelkám
chovatelské stanice Rosa glauca, CZ, bude sděleno kárné obvinění a současně budou požádány o
vyjádření k celé záležitosti. Návrh sdělení připraví JUDr. Soukenková, A. Šimková zašle paní Lindě a
Janě Knýové.
Obě se ke sdělení vyjádřily. Bohužel z jejich vyjádření není patrno, čí je kočka, které se celá záležitost
týká a jak vlastně a kde porod probíhal. Z tohoto důvodu budou znovu kontaktovány a budou znovu
dotázány.
Současně bude informována o zahájení kárného řízení mateřská ZO.

Ad 5/ stížnost paní Hlaváčkové na paní Iltisovou
Stížnost paní Hlaváčkové a paní Ilievové na jednání paní Iltisové byla odložena, jelikož paní Iltisová
ukončila členství v ČSCH.
Ad 6/ příprava SV 2014
Výstavní výbor pro pořádání světové výstavy koček 2014 v Praze se schází dle potřeby a přípravy
výstavy již byly zahájeny. Z těchto jednání jsou samostatné zápisy.
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Pan Urban informoval předsednictvo o společném jednání ÚV ČSCH s předsedy jednotlivých
odborností.
Dále pak o jednání s předsedou ÚV ČSCH panem Kotyzou a s gen. sekretářem panem Kabátem,
kterého se zúčastnil společně s paní Maršíčkovou.
Byl předložen rozpočet SV 2014. Galavečer bude mít samostatný rozpočet.
Za ÚV ČSCH budou jednání výstavního výboru účastni pan Kabát, Vilhelm a Výšek.

Ad 7/ žádost o zahájení kárného řízení s panem Klimkem
Na základě žádosti Bc. Vlastimila Jury jako předsedy ZO Praha 8 a přiložených podkladů bylo zahájeno
kárné řízení s panem Klimkem.
Prozatím se nepodařilo sdělení o zahájení kárného řízení panu Klimkovi doručit, na poslední známé
adrese se nezdržuje.

Ad 8/ zprávy výstavní komise
-

zrušena MVK v Pardubicích. Je třeba, pokud organizace zruší pořádání výstavy, aby včas
informovala výstavní komisi, resp. Předsednictvo;

-

výstavní komise souhlasí s vykonáním posuzovatelské zkoušky manž. Khaledových;

-

informace o pořádaní Breed BIS je třeba hlásit min. 14 před konáním výstavy;

-

M. Urban – povolení ke zkoušce pro posuzovatele-žáka;

-

G. Vidímová rezignovala z postu posuzovatele-žáka;

-

ZO Boskovice žádá o rezervaci termínu MVK na 10 let dopředu. V takovýchto případech je
třeba, aby ZO vždy uváděly konkrétní požadovaný termín, který si předem zkontrolují
v seznamu výstav FIFe;

-

v propozicích výstav upozorňovat na změny věku ve výstavních třídách u mláďat, tuto
informaci dát i na web;

-

poplatky FIFe za pořádání výstavy – uhradit 14 dní před pořádáním výstav.

Ad 9/ podnět revizní komise
Revizní komise zaslala předsednictvu podnět k přijetí opatření, který se týkal nedostatků při výběru
poplatků FIFe za pořádání výstav.
Návrh revizní komise – vystavovat faktury na všechny výstavní poplatky FIFe – přijato.
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Dále RK navrhuje dodatečné vystavení faktur za rok 2013 – bude projednáno s účetní firmou
zajišťující účetnictví ČSCH.
A. Šimková vyzve ZO, které ještě neuhradily výstavní poplatek k neprodlené úhradě.

Ad 10/ zprávy chovatelské komise
Paní Venclíková informovala předsednictvo o problémech, kterými se zabývala chovatelská komise.
Jednalo se převážně o povolení předčasného krytí kočky a krytí kocoury non FIFe.
Ad 11/ různé
-

všechny ZO musí odevzdat nově vyplněnou tzv. „zelenou kartu“, poté budou
aktualizovány údaje na webu;

-

příprava materiálů na plénum a jejich rozeslání;

-

mimo předsednictva pouze jedna ZO (KKKV) předložila návrh k projednání na plénu;

-

předsednictvo schválilo paušal na úhradu kanc. potřeb pro členy předsednictva;

-

stížnost ZO Ostrava na JUDr. Soukenkovou – vráceno ZO Ostrava, nutno postupovat dle
kárného řádu a stížnost adresovat organizaci, kde je JUDr. Soukenková členem.

Eric Reijers, v.r.
předseda SCHK ČSCH
Zapsala:
A. Šimková
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