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_____________________________________________________________________________________
Zápis ze zasedání Ústřední chovatelské komise (ÚCHK) dne 12. 12. 2018
Přítomní členové:
Zdeněk Krajča
Zuzana Maršíčková
Jiří Slabý
Dagmar Soukenková
Martin Šanda
Omluveni:
Martin Urban
Karel Zittebart
Za odborné komise s hlasem poradním:
Lena Venclíková
Markéta Hudečková
Program jednání:
1. Zahájení, volba zapisovatele
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
3. Plnění úkolů z minulého zápisu
4. Evidence členů
5. Informace z VH ČSCH
6. ÚK SCHK
7. Doručené stížnosti
8. Zpráva Kontrolní komise
9. Různé
10. Stanovení termínu dalšího zasedání ÚCHK
11. Závěr
Ad 1. - zahájení, volba zapisovatele
Jednání zahájil Martin Šanda
Zapisovatelem byl zvolen Zdeněk Krajča
Ad 2. - Kontrola zápisu z minulého zasedání
K zápisu 4/2018 nemá nikdo z přítomných připomínky.
Ad 3. - Plnění úkolů z minulého zápisu
Tajemník odbornosti – ÚCHK připraví návrh odměňování, který projedná s ČSCH, úkol trvá
Aktualizace metodických listů – termín prodloužen do 31. 12. 2018 vzhledem k nutnosti zapracovat
změny, platné ve FIFe od 1.1.2019, úkol trvá
Software plemenné knihy, úkol trvá
Vzdělávací program – prodlouženo, úkol trvá
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Ad 4. - Evidence členů
Stále některé SO nemají aktualizovanou databázi členů. Vzhledem k tomu, že podle počtu členů
uvedených v databázi budou fakturovány členské příspěvky, je tato aktualizace nezbytně nutná. ÚCHK
prodlužuje termín k aktualizaci do 31. 12. 2018. Termín nebude dále prodlužován.
ÚCHK upozorňuje, že členům SO, která nebude mít po uplynutí určené lhůty databázi aktuální
nebude plemenná kniha do nápravy poskytovat své služby.
Ad 5. - Informace z VH ČSCH
ÚCHK se seznámila s informacemi z VH, které písemně zaslala Eva Hlaváčková
Ad 6. ÚK SCHK
Konference odbornosti se bude konat 23. 2. 2019. ÚCHK pověřuje Zdeňka Krajču, aby informaci o
termínu konání a termínu pro zasílání návrhů rozeslal jednotlivým SO.
Ad 7. Doručené stížnosti a žádosti
Stížnost SO Zlín na ZO Dubňany – stížnost byla předána k řešení KK OO ĆSCH Hodonín, zatím není
znám výsledek.
Stížnost paní Tajzichové – ÚCHK konstatuje, že není kompetentní k řešení problematiky plateb klecného
na MVK. Problém musí vždy řešit SO, která přihlášku vystavovateli potvrdila a pak za platbu ručí, jak
vyplývá z VŘ FIFe. UCHK pověřuje Zdeňka Krajču, aby písemně informoval SO Přerov o stanovisku
ÚCHK.
Stížnost VPK na Mgr. Vlastimila Juru – ÚCHK předává stížnost k prošetření Disciplinární komisi.
Žádost SVERAK o prověření barev v pp vydaném ČSCH u kočky exportované do Švédska – ÚCHK
pověřuje Zuzanu Maršíčkovou a Lenu Venclíkovou vyřešením žádosti.
Žádost od Hlas zvířat, z.s. o poskytnutí informací, podnět k zahájení řízení o vyloučení z ČSCH. ÚCHK
bere zaslanou žádost a podnět na vědomí a pověřuje JUDr. Dagmar Soukenkovou, aby vypracovala a
zaslala odpověď.
Žádost SO Litvínov o povolení nonFIFe posuzovatele – v poměru 3:1 ÚCHK žádost schvaluje a bude
postoupena k vyřízení FIFe.
Žádost FFS o souhlas, že se jejím členem může stát osoba žijící v ČR – ÚCHK souhlasí.
Ad 8. Zpráva kontrolní komise
Předsedkyně Kontrolní komise informovala písemně ÚCHK o nedodržení plánu kontrol pro rok 2018
z důvodu nespolupráce kontrolovaného subjektu. ÚCHK předává tuto informaci DK k prošetření a návrhu
řešení.
Ad 9. Různé
ÚCHK ukládá MVDr. Martinu Urbanovi, aby na nejbližším zasedání ÚVV ČSCH projednal způsob
odměňování přednášejících na vzdělávacích seminářích.
ÚCHK obdržela první dva návrhy SO na konferenci od ZO Praha 3/2 a MCC Brno.
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SCHK nebude pro malý zájem organizací pořádajících výstavy nadále zajišťovat výrobu a distribuci
posuzovacích listů.
Noví zájemci o členství v chovatelských radách, kteří splňují podmínky
(http://fifeweb.org/wp/lib/lib_current.php - Breed Council Rules), nechť se hlásí do poloviny ledna
na kocky.schk@cschdz.eu.
Ad 10. Termín dalšího zasedání ÚCHK
Další zasedání ÚCHK se bude konat 16. 1. 2019 v 17:00 v budově ČSCH. Zuzana Maršíčková prověří
dostupnost zasedací místnosti.
Ad 11. Závěr
Předseda ÚCHK ukončil jednání.

V Praze dne 12. 1. 2018
Martin Šanda, předseda ÚCHK

Zapsal:
Zdeněk Krajča
Ověřovatelé zápisu:
Všichni členové ÚCHK
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