Zápis z konference delegátů Sdružení chovatelů koček ČSCH konané dne 21. 2. 2009
Konferenci zahájil předseda předsednictva SCHK Ing. Bohumír Mahelka v 10:00.
Oznámil, že jsou přítomni zástupci 39 ZO, představující 83,3% hlasů (62). Konference je schopná usnášení.
Vedením zápisu byl pověřen Ing. Martin Šanda.
Byli zvoleni skrutátoři – Jelena Venclíková a Mgr. Zuzana Maršíčková.
K programu konference nebyly připomínky.
K zápisu z minulé konference nepřišly žádné připomínky. Zápis byl poté schválen 60 hlasy.
Ing. Mahelka přednesl zprávu o činnosti Sdružení chovatelů koček za rok 2008. V roce 2008 bylo členy
Sdružení 49 ZO a 1 odbor. Počet individuálních členů odbornosti je 1554. Počet zápisů do Plemenné knihy
koček vzrostl o 250 zápisů na 4776 (nárůst o 5,5%).
Nejvíce zápisů:
BRI
1535
MCO 961
PER
505
RAG 309
EXO 214
Nově bylo u FIFe zaregistrováno 258 českých chovatelských stanic.
Ekonomicky skončilo hospodaření SCHK v zisku přibližně 95000,- Kč. Pro letošní rok je plánován zisk
100.000,- Kč
V roce 2008 byla schválena novela zákona 246/92 Sb. o ochraně zvířat proti týrání a s tímto zákonem související
vyhláška MZe. Podle této vyhlášky (Vyhl. 5/09 Sb.) je využití koček k chovu omezeno hranicí 1 rok až 9 let.
Výjimky lze povolit na základě veterinárního dobrozdání u koček starších 9 let. U mladších lze výjimky povolit
od dokončeného 9. měsíce věku.
Zpráva z Generálního zasedání FIFe – Maďarsko se stalo řádným členem FIFe, Belgie se stala členem pod
patronátem. Byla změněna některá ustanovení řádů – Výstavního, Řádu pro posuzovatele, žáky a stewardy. Bylo
uznáno plemeno NEM za výrazné podpory našich chovatelů. Změny vyšly nebo ještě vyjdou v IZ.
Závěrem předseda poděkoval členům předsednictva i komisí za jejich práci v uplynulém funkčním období a
zástupcům ZO za podporu a spolupráci.
Zprávy komisí
Chovatelská komise – zprávu přednesla MUDr. Marie Říhová
Komise se sešla 4x za rok 2008. Řešila především registrace rodokmenů, povolování vystavit zvíře ve třídě 13C
(non FIFe importy) a další individuální chovatelské záležitosti.
Ohledně novely vyhlášky 5/09 MZe – kocourovi i kočce lze udělit výjimku ohledně zařazení do chovu před
dosažením věku 1 roku na základě veterinárního potvrzení, totéž pro kočky starší 9 let. O výjimku je ale potřeba
žádat předem, ne až po narození koťat.
Výjimky udělované kočkám a kocourům od 10 měs.- věku, kteří chovnost získají na výstavě ve tříde 9 - postup
bude stejný, jako před tím, než vyhláška omezující chovnost na min. 1 rok, vešla v platnost.
Mezi 9. a 10. měsícem – předem je nutno písemně požádat o výjimku CHK, přiložit veterinární osvědčení.
Kočka bude ohledně chovnosti v takovémto případě posouzena dodatečně podle individuální dohody.
Zpráva výstavně posuzovatelské komise – přednesl Ing. Martin Šanda
V roce 2008 bylo v ČR organizováno 45 národních a mezinárodních výstav, na rok 2009 je plánováno 44
národních a mezinárodních výstav.
Máme 10 aktivních mezinárodních posuzovatelů, z nich 6 má aprobaci na všechna plemena. Kromě toho máme
7 žáků.
Výstavní výbory se musí striktně řídit Výstavním řádem FIFe a Výstavním řádem ČSCH-SCHK. Především, co
se týká dokumentů, které je nutno poskytovat posuzovatelům.
Totéž platí pro vystavovatele. Stále se opakují porušení např. ohledně maximálního možného počtu vystavení
koček v jednotlivých třídách.
O přiznání titulu je třeba podle Výstavního řádu požádat do 1 měsíce od obdržení posledníhoi potřebného
certifikátu.

Je zakázáno jakkoliv upravovat či pozměňovat jméno vystavovaného zvířete. Pokud nesouhlasí jméno na
diplomu (posudku) se jménem v průkazu původu, nebude přiznán titul.
ZO Zlín se dotázala na možnost uspořádat MVK. Předsednictvo rozhodlo povolit pro první ročník výstavu
národní, jako u ostatních nových pořadatelů. Tento postup vyplývá z usnesení konference z roku 2003.
Zprávu komise pro zdraví a pohodu zvířat přednesla MVDr. Květa Mahelková. Komise při řešení jednotlivých
případů neshledala žádné porušení platných předpisů. Komentář k vyhlášce 5/09 MZe od MVDr. Květy
Mahelkové vyšel ve Fauně 2/09.
Zprávu disciplinární komise SCHK přednesla JUDr. Dagmar Soukenková. Komise za celý rok 2008 neměla
žádný případ.
Návrhy k projednání:
Návrh ZO Praha 3/3 – Zachovat IZ v tištěné podobě. Každý nový člen si povinně předplatí IZ pro první
kalendářní rok svého členství.
Návrh byl přijat ( 45 hlasů pro )
Návrh ZO Praha 3/2 a ZO Zlín – zrušit IZ v podobě, v jaké je nyní.
Již nebyl důvod hlasovat, protože byl přijat návrh ZO Praha 3/3.
Návrh ZO Olomouc, aby byl změněn Výstavní řád SCHK, čl. 1.4.c: zrušení povinného časového odstupu dvou
po sobě jsoucích výstav (ať už MVK nebo NVK) a doplnit „pokud by se měly výstavy konat v odstupu 1 týden,
musí mezi nimi být silniční vzdálenost alespoň 200 km.“
Pro bylo 17 hlasů, návrh nebyl přijat.
VOLBY do předsednictva SCHK a předsedů komisí.
Nejprve bylo třeba dovolit 1 člena volební komise za nepřítomnou paní Waldmanové. Zvolena byla Eva
Hlaváčková z KKKV všemi hlasy.
Do předsednictva byli zvoleni:
Eric Reijers 60 hlasy
Ing. Bohumír Mahelka 58 hlasy
MUDr. Marie Říhová 55 hlasy
Mgr. Zuzana Maršíčková 45 hlasy
Ing. Martin Šanda 45 hlasy
Zdeněk Gorgoň 34 hlasy
a ve 4 kole Jana Makovcová
Předsedkyní chovatelské komise byla zvolena MUDr. Marie Říhová ( 58 hlasů )
Předsedou výstavně-posuzovatelské komise Ing. Martin Šanda ( 40 )
Předsedkyní Komise ptro zdraví a pohodu koček MVDr. Květa Mahelková ( 53 )
Předsedkyní disciplinární komise JUDr. Dagmar Soukenková ( 46 )
Revizní komise byla zvolena ve složení:
Stanislav Lehký ( 49 )
Rudolf Maťha ( 53 )
Jaroslava Coly ( 44 )
Delegáty na VH ČSCH byli zvoleni: Vlastimil Jura st., Jana Knýová, JUDr. Markéta Slámová a Helga Topolová
( aklamací – 57 hlasů ).
Konference byla ukončena v 16:00
Zapsal: Ing. Martin Šanda

Ing. Bohumír Mahelka, CSc.
předseda SCHK

