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Zápis č. 6/15
ze zasedání předsednictva (ÚOK) SCHK konaného dne 16. 12. 2015 v Praze, Maškova 3.

Přítomni:

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

Omluven:

E. Reijers

Program:

1/ Zahájení
2/ Kontrola minulého zápisu
3/ Příprava podkladů pro konání Konference 2016
4/ Chovatelské záležitosti
5/ Různé

Ad 1/ Zahájení
Zasedání zahájila Z. Maršíčková přivítáním všech přítomných.
Ad 2/ Kontrola minulého zápisu
-

podnět ke způsobu vedení účetnictví účetní firmou pro ČSCH byl podán, odpověď
zatím nebyla obdržena.
Úkol trvá

-

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

Zpráva o řešení situace byla zaslána k rukám tajemnice SCHK, chovatel byl napomenut a
ZO dohlédne, aby se situace neopakovala.
Úkol ukončen
-

návrh stanov ČSCH – viz bod Různé

-

návrh jednacího řádu Konference delegátů SCHK
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Pí Soukenková předložila text jednacího řádu, který byl dále diskutován a návrh jeho
konečného znění bude rozeslán s ostatními podklady pro jednání Konference.
Úkol ukončen
-

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
- stížnost MCC Brno na jednání pí Lacmanové a pí Perčynské
Stížnost byla po rezignaci pí Khaled jako HPCH postoupena k vyjádření Disciplinární
komisi SCHK. Tato konstatuje, že vzhledem k současné nefunkčnosti CHK a HPCH, do
jejichž kompetence záležitost spadá, nezbývá než stížnost odložit jako neprojednatelnou.
Úkol ukončen
- 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.
Výbor 1.SKO prošetří a vyřeší do 15.1.2016.
Úkol trvá
- 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
- Příprava vyhlášení voleb do funkce předsedy CHK
Podklady rozeslány.
Úkol ukončen
- Etický kodex chovatele
P. Urban předložil návrh textu, který byl prodiskutován. Konečné znění se vznesenými
připomínkami vypracuje p. Urban, aby mohlo být rozesláno s podklady pro Konferenci.
Ad 3/ Příprava podkladů pro konání Konference 2016
Konference delegátů odbornosti chovatelů koček se bude konat 27.2.2016 v Praze na
sekretariátě ČSCH, Maškova 3, Praha 8 – Kobylisy. Každá ZO je oprávněna na zasedání
vyslat svého delegáta, jemuž je hrazeno cestovné z rozpočtu SCHK, případně i dalšího
delegáta; oba s nárokem na pohoštění. Účast dalších osob je upravena Jednacím řádem.
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Plán rozpočtu pro rok 2017 byl upraven navýšením nákladů o 50 000 Kč v položce
Vzdělávání.
ÚOK zjistí možnost předložit gen. zasedání FIFe návrh na přejmenování plemene NEM na
SIB * 33 (sibiřská s odznaky) a dále postup pro doplnění chybějících barevných variet u
britských zlatých s bílou, popř. i s kresbou do seznamu EMS.
P. Urban byl pověřen jako člen KZP přípravou návrhu ohledně povinného testování koček,
který předloží ÚOK společně s KZP ke zvážení delegátům Konference.
Ad 4/ Chovatelské záležitosti
p. Kaněra předložil KL pro vrh, který se narodil v rozmezí dvou po sobě
následujících dnů, v takovém případě se pro účely vystavení PP za datum narození vrhu
považuje den ukončení porodu;
pí Machová – SIB, žádá o vystavení PP pro kočku narozenou 16.1.2015, zahraniční
krytí, žádost se všemi náležitostmi byla podána v listopadu, PP bude vystaven za
poplatek 1000 Kč, stanoven řízený chov po dobu 1 roku, řídící poradce M. Śanda;
pí Koukalová - BRI, KL k vrhu, narozenému 2.7. 2014 zaslán až v listopadu 2015;
PP 1500 Kč/kus, řízený chov 1 rok, řídící poradce L. Venclíková
pí Ilievová – NEM, stříbřitá koťata po matce, v jejímž PP se nevyskytuje žádné
stříbřité zvíře, ale kočce byl na výstavě stanoven fenotyp se stříbrem. Otec bez stříbra.
Kočka bude znovu předvedena, další postup bude stanoven. Pověřen M. Šanda.
Ad 5/ Různé
pí Šimková předložila ÚOK obdržené stížnosti týkající se problematických
podmínek chovu, případně prodeje koťat, k postoupení základním organizacím: pí.
Kratochvílová, MCO, ZO Freya Cat a pí Stodůlková, CHA, ZO Zlín. KZP podala
k projednání ZO Olomouc podnět na prověření podmínek chovu v CHS pí. Ministrové.
Tato dle sdělení ZO ukončila své členství, podnět byl proto zaslán SVS;
ÚOK se zabývala případy, kdy členem některé ZO je nebo se chce stát osoba,
která odchovává koťata, ale registruje je v jiné non-FIFe chovatelské organizaci. Tímto je
hrubě porušen bod 5.1.1 Chovatelského a registračního řádu FIFe a taková osoba
nemůže být členem;
Výstavní komise SCHK projednala a schválila konání posuzovatelské zkoušky p.
Youssefa Khaleda (kat. I), ÚOK souhlasí; komise dále upozornila, že některé výstavní
výbory na svých výstavách zveřejňují výstavní dodatky pouze formou „vyvěšení
v prostoru výstavy“. Dodatky by dle možností měly být distribuovány vystavovatelům;
pí Šimková informovala o výpadku dostupnosti centrální evidence členů pro
některé uživatele, problém je řešen se správcem sítě ČSCH;
p. Vaněk představil členům ÚOK návrh webové aplikace, jejímž prostřednictvím by
bylo možné podávat žádosti o PP. Tato aplikace by mohla nahradit zasílání žádostí
prostřednictvím mailové pošty. Je však třeba vyřešit některé technické a jiné otázky,
poté by bylo možné přistoupit ke zkušebnímu provozu;
Stanovy ČSCH: dne 5.12.2015 se konala řádná Valná hromada ČSCH, jíž se za
SCHK zúčastnili jako delegáti P. Běhalová, Z. Maršíčková, R. Maťha, M. Šanda a M. Urban.
Jedním z bodů jednání byla úprava dosud platných Stanov podle požadavků NOZ,
konkrétně § 1 (Název, charakteristika a sídlo) a § 3 (Právní postavení). V § 3 bylo
předloženo znění … 2. Právnickými osobami v rámci Svazu jsou pobočné spolky: základní
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organizace, oblastní, okresní, městské organizace, případně krajská sdružení, chovatelské
kluby.
Zástupci odborností přímo řízených ústředními odbornými komisemi prosadili v poměrně
rozsáhlé diskuzi doplnění textu o specializované organizace, aby byla zachována
dosavadní struktura, odpovídající i registraci našich organizací ve Spolkovém rejstříku.
Na Valné hromadě byl odvolán dosavadní předseda ČSCH p. Kotyza, byl zvolen nový ÚV
ČSCH, předsedou byl zvolen p. Krob. Podrobně o jednání VH viz web ČSCH
(www.cschdz.eu).
Seminář pro chovatele SCHK, zaměřený vedle obecných znalostí především na
plemena mainská mývalí a britská kočka se uskuteční 30.1.2016 v Praze, lektory budou
Ludmila a Youssef Khaledovi, Lena Venclíková a Petra Šnajdrová. ÚOK schválila příspěvek
ve výši 8000 Kč na úhradu nákladů za předpokladu, že bude předložena podrobná
kalkulace akce. Podrobnější informace budou zveřejněny na webu SCHK. Pokud se akce
osvědčí, budou podobné semináře konány i v budoucnu.
Slavnostní vyhlášení soutěže o tituly Národní vítěz 2015 proběhne na slavnostní
večeři po mezinárodní výstavě koček v Bojkovicích (zámek Nový Světlov) dne 26.3.2016.
S případnými dotazy je třeba se obracet přímo na pořadatele výstavy.
-

příští zasedání ÚOK: 26.2.2016 Praha

Zuzana Maršíčková
místopředsedkyně SCHK-ČSCH
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