Zápis z Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů koček,
konané 24.02.2018 v Praze, Maškova 3
Program :
1/ 8.30 - 9.30 - prezence
2/ 9.30 - zahájení
3/ volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4/ volba mandátové a návrhové komise
5/ schválení programu
6/ schválení Jednacího řádu ÚK
7/ schválení zápisu z konference delegátů 2017
8/ zpráva ÚCHK o činnosti za minulé období
9/ zpráva chovatelské komise
10/ zpráva výstavní a posuzovatelské komise
11/ zpráva komise pro zdraví a pohodu koček
12/ zpráva disciplinární komise
13/ schválení jednání ÚOK/ÚCHK v období mezi konferencemi
14/ čerpání rozpočtu za rok 2017 a rozpočet na rok 2019
15/ studie o dalším setrvání / osamostatnění SCHK k projednání na konferenci
16/ volby
17/ různé
18/ závěr
Ad 2./ zahájení
Konferenci zahájil uvítáním a ohlášením přítomných delegátů v 9:40 hodin pan E. Reijers, předseda Ústřední
chovatelské komise Sdružení chovatelů koček.
Přítomno je 31 organizací osobně (77 hlasů) + 4 v zastoupení na základě plné moci (11 hlasů),
s celkovými 88 hlasy, nadpoloviční většina je 45 hlasů.
Přítomné organizace :
Kočky Brno (4 hlasy), Česká Třebová (2 hlasy), Hradec Králové (2 hlasy), Jihlava 2 (1 hlas), Jindřichův Hradec (1
hlas), Karlovy Vary (2 hlasy), Kolín (1 hlas), Kralupy nad Vltavou (2 hlasy), Mariánské Lázně (2 hlasy), MCC (4
hlasy), Mikulášovice (1 hlas), Náchod (1 hlas), Olomouc (5 hlasů), Ostrava (4 hlasy), 1.SKO (5 hlasů), Praha 3/2 (2
hlasy), Praha 3 (1 hlas), Praha 4 (4 hlasy), Praha 7-FC (2 hlasy), Praha 7/3 SFC (2 hlasy), Praha východ Cat club (2
hlasy), Praha 8 (4 hlasy), Friendly Cat Club (2 hlasy), Praha Star Cats (5 hlasů), Plzeň PCC (2 hlasy), Přerov (2
hlasy), Teplice (2 hlasy), Teplice CBBC (1 hlas), Trutnov (2 hlasy), Zdice (3 hlasy), Zlín (4 hlasy).
Omluvené organizace : Boskovice (1 hlas, PM pro Kočky Brno), Brno 36 (5 hlasů, PM pro Star Cats), Litoměřice
WC (1 hlas), Litvínov (3 hlasy, PM pro Olomouc), Pardubice (2 hlasy), Praha 1.OK (4 hlasy), Praha 7-CBCFN (2
hlasy), Praha západ (2 hlasy, PM pro MCC)
Nepřítomné, omluvené = neuhrazeno: Kočky Jižní Čechy (2 hlasy), Příbram (1 hlas)
Konference se účastní také 2 hosté, a za ČSCH: pan L. Kesner.
Všechny organizace, jejichž delegáti jsou přítomni na Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů koček,
uhradily známky pro své členy v termínu. Mohou se tedy účastnit hlasování.
Paní Z. Maršíčková navrhuje doplnit program o bod 3a = volba skrutátorů (sčitatelé hlasů).
Pan Kesner namítá, že sčítání hlasů provádí mandátová komise, pí Maršíčková uvádí, že vzhledem ke složitějšímu
sčítání hlasů je vhodný vyšší počet skrutátorů.
Pan E. Reijers doporučuje nezapomenout zanést volbu skrutátorů do programu příští konference 2019.
Pan E. Reijers dal o návrhu hlasovat.
Návrh doplnění programu o bod 3a byl Ústřední konferencí delegátů jednohlasně (88 hlasů pro) schválen.
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Ad 3./ volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Jako zapisovatel se přihlásila paní N. Arcanidu.
Ověřovatelem zápisu byl navržen pan Z. Krajča.
Pan E. Reijers dal o těchto kandidátech hlasovat.
Výše navržení byli Ústřední konferencí delegátů jednohlasně (88 hlasů pro) zvoleni jako zapisovatelka a
ověřovatel zápisu.
Ad 3a./ volba skrutátorů
Skrutátory byli navrženi: paní P. Běhalová, pan O. Maršíček, paní M. Richterová, paní S. Pelikánová a pan K.
Zitterbart.
Pan E. Reijers dal hlasovat.
Všichni výše navržení byli Ústřední konferencí delegátů jednohlasně (88 hlasů pro) zvoleni jako skrutátoři.
Ad 4./ volba mandátové a návrhové komise
Do mandátovéu komise byly navrženy paní T. Guttwaldová, E. Hlaváčková, I. Fleglová.
Do návrhové komise byla navržena paní M. Hudečková.
Pan E. Reijers dal hlasovat.
Jednohlasně (88 hlasů pro) byly všechny výše uvedené kandidátky zvoleny delegáty Ústřední konference do
mandátové a návrhové komise.
Pan M. Šanda informuje:
U příležitosti 60tého výročí Svazu byly předávány medaile za přínos v chovatelství, z odbornosti chovatelů koček
je dostali 4 lidé, jedna z oceněných je přítomna (K. Mahelková – pan Šanda předává medaili osobně), dále byli
oceněni : A. Šimková, H. Topolová, a pan B. Mahelka in memoriam.
Ad 5./ schválení programu
Pan E. Reijers se dotázal přítomných delegátů, zda schvalují program Konference (doplněn nově o bod 3a- volbu
skrutátorů) a dává hlasovat.
Jednohlasně (88 hlasů pro) byl program delegáty Ústřední konference schválen.
Ad 6./ schválení Jednací řádu ÚK
Paní D. Soukenková vysvětluje a doporučuje předložený Jednací řád ČSCH přijmout a schválit.
Pan E. Reijers zahajuje hlasování.
Jednací řád byl Ústřední konferencí delegátů jednohlasně (88 hlasů pro) schválen.
Ad 7./ schválení zápisu z konference delegátů 2017
Pan E. Reijers konstatoval, že žádné připomínky ke zveřejněnému zápisu nebyly doručeny, a poté se dotázal
přítomných delegátů, zda jsou nějaké připomínky k zápisu z roku 2017. Nikdo se s dotazem či připomínkou
nepřihlásil. Proto pan E. Reijers přistupuje k hlasování.
Zápis s konference 2017 byl přítomnými delegáty jednohlasně (88 hlasů pro) schválen.
Ad 8./ zpráva ÚCHK o činnosti za minulé období
Pan E. Reijers: všechny zápisy z uskutečněných schůzí ÚCHK jsou na webu. Paní Maršíčková informuje, že k
zápisům nebyly žádné připomínky.
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Ad 9./ zpráva chovatelské komise
Zprávu CHK přednesla sl. A. Justová :
Chovatelská komise působila v roce 2017 ve složení:
L. Venclíková - předsedkyně a HPCH pro kat. 4
Z. Maršíčková - HPCH pro sk. A (PER/EXO)
A. Justová - HPCH pro sk. B a 2
M. Urban - HPCH pro kat. 3
Chovatelská komise působí operativně a komunikuje spolu emailem, telefonicky, v případě potřeby se schází její
členové na výstavách nebo seminářích. Veškerá agenda je tak vyřizována průběžně a nedochází k případným
průtahům v řešení.
Často projednávanými jsou povolení předčasného krytí koček od 9. měsíců věku a velmi výjimečně pak
příbuzenská plemenitba nebo nakrytí kočky po 9. narozeninách. Ve většině případů komunikují HPCH v rámci
svých přidělených plemen a ve sporných případech pak se domlouvají všichni členové komise na postupu.
Nejčastějšími problémy je nedodržení počtu vrhů za 24 měsíců a předčasné nakrytí bez povolení. V rámci
opatření jsou vystavovány přirážky a udělovány řízené chovy. Frekvence reflektuje především populární plemena
a tak jsou nejčastější problémy např. v kategorii 2 u MCO.
Ve zvýšené míře se členové CHK setkávají s neznalostí CHŘ a z toho plynoucími problémy. V tomto by CHK
apelovala na jednotlivé SO, aby své členy, a především nováčky informovala o webu schk.cz a nutnosti
nastudovat CHŘ a jednotlivé metodické listy a v případě jakýchkoliv nejasností, aby členové neváhali kontaktovat
SO nebo poradce chovu, či HPCH.
Ad 10./ zpráva výstavní a posuzovatelské komise
Zprávu přednesl pan M. Šanda:
V roce 2017 pracovala komise ve složení: E. Reijers (předseda), P. Šnajdrová, M. Šanda (členové).
Předmětem jednání VPK byly především záležitosti z organizování výstav, výstavních propozic – kontrola a opravy
tak, aby byly propozice v souladu s platnými zákony a předpisy SCHK a FIFe.
Úspěšně složené posuzovatelské zkoušky v roce 2017: pan J. Pánek - skupina 1B, sl. P. Šnajdrová - skupina 1B,
pan M. Urban - skupina 4D.
Zkouška na žáka: paní A. Opatrná na kat. 3.
V roce 2017 bylo v rámci SCHK uspořádáno 17 dvoudenních, 1 dělená podle kategorií a 1 jednodenní
mezinárodní výstava koček.
Nebyly potřeba vyjímky pro nedostatečný počet koček na výstavě, březnová výstava byla zrušena.
Národní vítěz 2017 - ocenění budou předávána na zámku u příležitosti MVK Nový Světlov dne 24.3.2018.
Pan M. Šanda apeluje na informování členů u přiznávání titulů koček – je nutné dodržet termíny pro přiznání
titulu, žádost zaslat do měsíce od získání posledního certifikátu. Nelze žádat o více titulů současně. Loni se
vyskytly 2 případy, které tuto podmínku nesplnily.
Diskuze o nedodržení termínu při podávání žádosti o titul.
Pan E. Reijers hovoří také o doporučeném znění veterinárních pravidel na propozicích výstav, aby je používali v
jednotném znění všichni organizátoři výstav.
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Ad 11./ zpráva komise pro zdraví a pohodu koček
Paní K. Mahelková informuje, že komise pro zdraví a pohodu koček v roce 2017 neobdržela žádné podněty,
nebylo třeba nic řešit.
Ad 12./ zpráva disciplinární komise
Paní D. Soukenková informuje, že ani disciplinární komisi nebyly zaslány žádné podněty, děkuje, že nemusela
řešit stížnosti.
Ad 13./ schválení jednání ÚCHK v období mezi konferencemi
Pan E. Reijers se dotázal přítomných delegátů, zda schvalují jednání ÚCHK v období mezi konferencemi.
Jednohlasně delegáty Ústřední konference (88 hlasů pro) schváleno.
Ad 14./ čerpání rozpočtu za rok 2017 a rozpočet na rok 2019
Pan M. Šanda informuje:
rok 2017:
celkové náklady 860 786,31 Kč, celkové výnosy 1 586 230,35Kč, výsledek: zisk 725 444,04 Kč
(pozn.: podle údajů k 14.2.2018, některé položky ještě nemusí být zaúčtovány)
návrh rozpočtu na 2019: +21 tis Kč je plánovaný hospodářský výsledek
hlasování o navrhovaném rozpočtu 2019
Jednohlasně (88 hlasů pro) schváleno.
Ad 15./ studie o dalším setrvání / osamostatnění od ČSCH k projednání na konferenci
Pan E. Reijers informuje o výhodách a nevýhodách v případě osamostatnění od Svazu.
Paní D. Soukenková: informace jsou povšechné, vše závisí na jednání s ČSCH, není to práce na půl roku, bude to
trvat déle, pokud delegáti konference budou chtít, vše se připraví včetně rizik, aby bylo možno se kvalifikovaně
rozhodnout. Zatím od delegátů nepřichází žádné dotazy k osamostatnění. Rozhodnutí záleží na všech.
Paní B. Vodolanová: Plemenná kniha koček bude v případě osamostatnění fungovat elektronicky ? Bude
fungovat home office ?
Paní Z. Maršíčková reaguje: to se zatím nedá říct, je to daleko.
Paní J. Knýová: o tomto by měli rozhodovat právníci, a ne řadoví členové, kteří tomu nerozumí.
Pan E. Reijers reaguje: pokud členové budou chtít, budeme muset jednat.
Pan L. Kesner: pokud se delegáti rozhodnou o osamostatnění, musí se to schválit zde a přednést na Valné
hromadě, tam bude rozhodnuto, zda se zruší odbornost koček. Každá ZO pak musí požádat o likvidaci – o výmaz
z rejstříku. Každá ZO je specifický právnický subjekt. Věc je složitější. Nemá zájem, aby se odbornost koček
oddělila od Svazu, nedovolí to..
Pan E. Reijers reaguje: není možné o tomto hlasovat, není to součástí programu.
Pan L. Kesner: Nestrašíme ZO, jak dlouho bude trvat nebo zda bude složité rušit IČO.
Paní D. Soukenková: není nezbytná cesta likvidace ZO, právních postupů a možností je více, záleží jen na dohodě
nebo nedohodě
Pan E. Reijers reaguje: Snaha je zjistit výhody a nevýhody osamostatnění.
Paní J. Sudíková: Když porovnává oba návrhy rozpočtů, chybí tam software, kde bylo vše propojeno s Plemennou
knihou.
Pan M. Urban reaguje: na této věci se pracuje, bude potřeba, domluví se schůze s panem R. Pánkem, chceme
být moderní.
Paní Z. Maršíčková: zatím budeme finance na nový software čerpat z přebytku ze Světové výstavy 2014, tím by
to mohlo být v úvodu pokryto.
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Paní J. Sudíková: částka 0,5 mil Kč za software v návrhu je přehnaně vysoká.
Paní Z. Maršíčková: tato částka byla uvedena jako strop.
Pan M. Šanda: loni jsme byli vyzvání studii vytvořit, problematika oddělení (Valná hromada). Software – tato
částka byla loni delegáty konference odsouhlasena. Software je zastaralý, je třeba nový. Počítá se i s modulem
pro výstavy, lépe by se kontrolovaly certifikáty.
Paní Z. Maršíčková: přebytek ze SV 2014 jsme zatím nečerpali.
Sl. A. Justová reaguje: 0,5 mil Kč není nadsazená částka, u vývoje je třeba platit dobrou firmu, platí se i za
administraci.
Paní J. Sudíková: pokud už ve FIFe takové programy používají, můžeme i my ...
Pan M. Urban: ano, např. Finové, Poláci mají takové systémy, pro nás jsou ale ekonomicky neuchopitelné.
Problém licence a angličtiny (překladu z původního jazyka).
Pan E. Reijers: Dánsko má 4 kluby, 1 z klubů platil nedávno 100 tis EUR za program.
Pan E. Reijers stanovuje přestávku od 10:45 – 11:00 hodin.
Paní Maršíčková doplňuje - v době přestávky budou delegátům konference od firmy Nutram předány balíčky
(sponzorský dar).
V 11:06 hodin si slovo bere opět pan Reijers a jednání Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů koček
pokračuje.
Nikdo neodešel, stále je tedy nadpoloviční většina hlasů 45 z celkových 88 hlasů.
Pan Z. Krajča upozorňuje, že nemůžeme uzavřít bod 15, pokud k němu někdo chce něco dodat, ptát se.
Pan E. Reijers se dotazuje přítomných delegátů, zda chce někdo něco k bodu 15 doplnit, nikdo se nehlásí.
Pan E. Reijers předává slovo paní D. Soukenkové.
16/ volby
Paní D. Soukenková: informace k Volebnímu řádu, jedná se o formalitu, protože jde o řád, který již schválila VH
ČSCH a je platný pro veškeré volby v rámci ČSCH, schválíme ho.
Pan E. Reijers přistupuje k hlasování.
Volební řád byl přítomnými delegáty jednohlasně (88 hlasů pro) schválen.
Pan E. Reijers předává slovo panu J. Slabému (předseda volební komise)
Pan J. Slabý přečetl abecední seznam kandidátů do předsednictva a žádá všechny kandidáty o krátké představení
se delegátům konference:
Do ÚCHK kandidují:
1. Pan Z. Krajča: neslibuje nemožné, slibuje ochotu pracovat, otevřenost a zkušenosti.
2. Paní Z. Maršíčková : členkou SCHK je cca 30 let, pracovala v různých funkcích, známe ji z Plemenné knihy,
stejně jako pan Krajča neslibuje nemožné, jen má vizi, aby se chovatelé k sobě chovali jako lidé.
3. Pan E. Reijers: vtipně představuje své jméno, byl členem 2 organizací SCHK, je předseda ÚCHK, klade důraz
na zájmy, které nás jako chovatele spojují, věří v dobrou spolupráci se všemi kandidáty v dalších letech.
4. Pan J. Slabý: 39 let chová kočky, domnívá se, že jeho zkušenosti by mohly být nápomocny, chce narovnat
mezilidské vztahy.
5. Paní D. Soukenková: 20 let chová kočky, neslibuje nic, do popředí dává kočky, chce pomáhat právě kočkám.
6. Pan M. Šanda: je předsedou SO Praha 4, dlouholetý chovatel, člen ÚCHK v době, kdy jsme podle jeho
názoru uspořádali nejlepší Světovou výstavu, kandiduje díky podpoře všech, kteří drží pospolu v době, kdy
přišla stížnost kvůli zpronevěře peněz ze Světové výstavy.
7. Pan M. Urban: vede organizaci Plzeň PCC, je člen ÚCHK. V dalším období nás čeká spoustu důležitých témat
5

a rozhodnutí, musíme najít kompromis, a uplatnit to, co nás spojuje – chovatelství.
8. Pan K. Zitterbart: člen MCC, 10 let mezi chovateli, z jeho pohledu by mělo předsednictvo garantovat úkony,
které jsou požadavkem chovatelů – tituly, rodokmeny, nerozšiřovat povinnosti nad rámec FIFe, jen to, co se
týká ČR.
Do chovatelské komise kandiduje paní L. Venclíková (navržena KK Karlovy Vary), právě posuzuje v Minsku.
Do Výstavně-posuzovatelské komise kandiduje pan E. Reijers (navržen MCC), který se již představil.
Do komise pro zdraví a pohodu koček je navržen pan M. Urban: děkuje organizaci Kočky Brno za nominování,
nebyl jiný kandidát, je třeba, aby komise dobře fungovala.
Do disciplinární komise je FC Praha navržena paní M. Hudečková: v minulém období byla členkou disciplinární
komise, případné stížnosti chce řešit rychle, operativně a spravedlivě.
Jako první kandidát do kontrolní komise se představuje paní E. Hlaváčková: stále se považuje za začátečníka co se
chovu týče, po dlouhém zvažování kývla na návrh ke kandidatuře, byla by ráda, aby KK byla platným článkem v
řízení a vedení, aby dohlížela na dodržování všech pravidel.
Další kandidát na člena kontrolní komise, paní A. Bekrová se omluvila, je nemocná.
Třetí kandidát na člena kontrolní komise, paní M. Jehlářová: je nejmladším chovatelem koček ze všech
kandidátů, je z Přerova, vše důležité již bylo řečeno.
Pan J. Slabý vysvětluje systém voleb. Volební lístky se vyplněné vhodí do volební urny. Maximální počet
zakroužkovaných kandidátů je 7, ale není třeba kroužkovat všech 7 jmen na volebním lístku u navrhovaných
kandidátů do ÚCHK.
Pan M. Šanda: kroužkují se čísla před jmény kandidátů, ne jejich celá jména.
Paní D. Soukenková: do volebních lístků nic nevpisovat, neškrtat, takový „upravený“ lístek by byl neplatný.
Pan J. Slabý doporučuje hlasovat o všech kandidátech najednou.
Pan M. Urban: každý delegát má tolik volebních lístků, kolik má jeho ZO hlasů.
Pan M. Šanda, paní Z. Maršíčková: Kroužkovat všechny volební lístky – i s jedním kandidátem, neoznačený
volební lístek je neplatný.
Delegáti označují volební lístky, vzápětí odchází členové volební komise hlasy sečíst.
Ve 12:34 hodin pokračuje Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů koček a předseda volební komise
pan J. Slabý předkládá delegátům konference výsledky voleb:
Všichni navržení kandidáti do komisí byli zvoleni:
- paní M. Hudečková
- pan M. Urban
- pan E. Reijers
- paní L. Venclíková
- paní A. Bekrová
- paní E. Hlaváčková
- paní M. Jehlářová

získala 84 hlasů
získal 78 hlasů
získal 78 hlasů
získala 81 hlasů
získala 82 hlasů
získala 78 hlasů
získala 81 hlasů

Pan J. Slabý informuje, že u voleb kandidátů do předsednictva nastala shoda hlasů mezi 2 kandidáty :
- pan E. Reijers
- pan J. Slabý

získal 58 hlasů
získal 58 hlasů
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Pan J. Slabý informuje, že bude potřeba provést druhé kolo voleb, ale pan E. Reijers reaguje: svoji kandidaturu
stahuje. Přítomní delegáti vyjadřují svůj nesouhlas, ale pan E. Reijers na stažení kandidatury trvá.
Tímto se sedmým členem předsednictva stává pan Slabý s 58 hlasy a další níže jmenovaní:
- pan Z. Krajča
získal 61 hlasů
- paní Z. Maršíčková získala 80 hlasů
- paní D. Soukenková získala 74 hlasů
- pan M. Šanda
získal 60 hlasů
- pan M. Urban
získal 70 hlasů
- pan K. Zitterbart
získal 67 hlasů
Ad 17./ různé
1. / Paní D. Soukenková pokládá dotaz panu L. Kesnerovi, jak pokračuje trestní oznámení – zpronevěra peněz po
Světové výstavě 2014, pan Kesner reaguje: nemá přístup ke všem informacím.
Paní D. Soukenková se ptá, zda Policie vydala nějaké rozhodnutí, oznamovatel má právo být informován o tom,
jak Policie naložila s trestním oznámením, a čte ze zápisu ÚVV ČSCH: USNESENÍ 23/ÚVV 17/10/8/3: ÚVV ČSCH
ukládá Ing. Davidu Ramešovi zpochybnit rozhodnutí Policie ČR ve věci podání trestního oznámení a upozornit na
nepravdivou argumentaci Martina Kabáta, DiS. Termín plnění – do 25. 1. 2018. (SPLNĚNO.) – proto nás zajímá,
jaké rozhodnutí Policie vydala, protože našich členů se to bytostně týká.
Pan L. Kesner nedokáže odpovědět, neví. Zjistí.
Paní Z. Maršíčková: Možná má informace pan Jura.
Pan Jura ml: má nějaké informace, ale Policie ČR mu odmítla nechat do spisu nahlédnout, protože nejsme přímý
poškozený. Dodává, že pan Kabát ve výpovědi lhal a na základě toho se bude ještě jednat.
Pan L. Kesner: poškozeným byl hlavní spolek. Na pana Kabáta je podáno více trestních oznámení.
Pan E. Reijers: nezajímají nás další trestní oznámení, ale to, které bylo podáno na výbor Světové výstavy.
Pan Jura ml. doplňuje, že trestní oznámení bylo podáno na neznámého pachatele, ne na předsednictvo.
Pan M. Urban doporučuje, aby si Ústřední výkonný výbor dával pozor při tvorbě zápisů, a aby ze zápisů nebylo
zřejmé, že ÚVV nás považuje za vinné. Členové předsednictva jsou takto považováni za kriminálníky.
Pan L. Kesner: můžete se účastnit jednání Ústředního výkonného výboru.
Pan M. Urban: rádi bychom dostávali pozvánky na jednání.
Paní D. Soukenková opakuje a rozšiřuje svůj dotaz, zda je Svaz ochoten poskytnout výsledek šetření Policie –
usnesení Policie ?
Pan L. Kesner: může toto zanést do diskuze Ústředního výkonného výboru, sám za sebe to nemůže říct, nadnese
to do programu jednání.
Pan Z. Krajča: připomněl, že pan Kesner v úvodu konference prohlásil, že Valná hromada nedovolí, aby
odbornost koček zmizela ze Svazu.
Pan L. Kesner odmítá, že toto řekl …. Delegáti reagují, že byli svědky, že toto slyšeli v úvodu konference.
Pan M. Urban reaguje: pokud chcete mít i odbornost koček, nás chovatele, kteří vytváříme nemalý zisk, pak bych
očekával od vás namísto vyhrůžek spíše konstruktivní debatu o možných zlepšeních vztahů a fungování.
Delegáti vyjádření pana M. Urbana a tím i svůj souhlas s jeho slovy vyjádřili hlasitým potleskem.
Pan L. Kesner reaguje: nedal ultimáta, snažil se vysvětlit, možná že špatně, mrzí ho, že v jeho slovech vidíme
zastrašování, chtěl vysvětlit legislativu, ale my v jeho vyjádření nacházíme jiné věci.
2./ Pan Z. Krajča se ptá pana L. Kesnera na GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ), zda Svaz
připravuje nějakou jednotnou metodiku, a kdy bude k dispozici.
Pan L. Kesner reaguje: slyšel něco od pana Rameše, ale ještě to nebylo na jednání výboru, nemůže k tomu nic
říct.
Paní Z. Maršíčková: platit to bude již od května 2018.
Pan L. Kesner reaguje: máme program pro členy, ten se neustále vyvíjí, s tím se tvoří i to, o čem jste mluvil vy, ale
má to na starosti někdo jiný.
Pan Z. Krajča jako příklad dává přihlášku do Svazu (množství osobních údajů), není čas na všechny úpravy …
Pan L. Kesner: všechny věci musíme připomínkovat a komise se tím bude zabývat.
Pan Z. Krajča: stačí formuláře upravit, očekávám od Svazu, že připraví jednotnou metodiku pro všechny
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organizace. Hrozí velké pokuty, jak dlouho můžeme shromažďovat údaje, kdo formuluje souhlasy, poučení,
můžeme vůbec sbírat údaje ? Vše už mělo být hotovo!
Pan E. Reijers informuje co se podle FIFe uvádí v katalogu koček.
Pan K. Zitterbart: pan Krajča mnohé již řekl, máme-li zůstat ve Svazu, očekáváme službu, kterou je právě to
metodické vedení.
Pan Z. Krajča: nejsou definovány osobní údaje, proto ani to, co řekl Eric o FIFe, už nemůže být.
Pan Jura ml.: jsem členem komise pro přípravu svazových předpisů, komise se tímto zabývá, GDPR se nebude
týkat neziskového sektoru – nebude žádné zpřísnění, připravuje se legislativa. Tuto informaci pan Kesner ještě
neví, je to informace stará 14 dnů.
Sl. A. Justová: týká se to všech komunikačních kanálů, nelze získat jednotný souhlas, ale musí být speciálně pro
výstavy, speciálně pro umístění údajů na webu aj.
Paní Z. Maršíčková: pokud využíváte sdílenou elektronickou přihlášku, data získává i majitel prostoru, kde ta
přihláška je umístěna. Měla by být doplněna věta o používání osobních údajů.
3./ Paní K. Mahelková se ptá k rozpočtu 50 tis Kč určeného na školení - jak se rozdělují finance. Loni pořádali 3
školení a nedostali příspěvek, protože vybírali příspěvek na občerstvení. Uhrazena byla pouze cesta paní L.
Venclíkové. Jak je možné zažádat o příspěvek na školení.
Paní Z. Maršíčková: žádost o příspěvek byla zaslána u prvního semináře a bylo zjištěno, že finance, které budou
navíc, věnují kočky Brno útulku koček. Ale příspěvky jsou myšleny na pronájem prostor aj. A je potřeba žádat
předem, aby ČSCH mohl vystavit objednávky, na jejichž základě proběhne vystavení faktur a platby.
Pan E. Reijers: na přednášce byl zisk, protože byly i jiné zdroje příjmu. Financování je myšleno pro ty, kteří nemají
finance a jak pokrýt náklady. Financování je určeno na vzdělávání, ne pro útulek.
4./ Dotaz z konference: zda se o osamostatnění může jednat na příští konferenci, pokud to některá organizace
podá jako návrh. Odpověď: ANO.
5./ Paní E. Hlaváčková poukazuje na to, že není uzavřena část jednání, zda setrvat nebo osamostatnit se. Má
mandát od KKKV požádat předsednictvo o vytvoření studie o osamostatnění od Svazu.
Pan M. Šanda reaguje: studii jsme vytvořili včetně ekonomického rozboru pro první rok fungování, pokud bude
vytvořen a včas zaslán návrh od ZO o osamostatnění jako bod programu, bude se o něm hlasovat.
Sl. A. Justová: je třeba doplnit další informace, nestačí jen tabulka s finančním odhadem, formulovat jinak návrh,
zahrnout legislativní kroky.
Pan E. Reijers: studie byla vytvořena jen tak, jak byl dán požadavek od delegátů na loňské konferenci.
6./ Paní Z. Maršíčková navrhuje doplnit program o bod 17a – za sekci chovatelů koček pana M. Urbana navrhla
ÚCHK na svém zasedání 23.2. jako kandidáta do Ústředního výkonného výboru ČSCH.
Pan E. Reijers dává hlasovat.
Doplnění programu o bod 17a bylo Ústřední konferencí delegátů schváleno (84 hlasů pro).

Ad 17a./ návrh kandidáta do Ústředního výkonného výboru (dále jen ÚVV) ČSCH
Poté dává pan Reijers hlasovat o kandidátovi.
Pan Urban byl Ústřední konferencí delegátů zvolen jako kandidát do ÚVV ČSCH (82 hlasů pro).
Pan M. Šanda navrhuje doplnit program o bod 17 b – volbu delegátů na Valnou hromadu
Doplnění programu o bod 17b bylo Ústřední konferencí delegátů schváleno (88 hlasů pro).
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Ad 17b./ volba delegátů na VH SCHK
Konference svoji pravomoc deleguje na ÚCHK.
Konference delegátů jednohlasně (88 hlasů pro) schválila návrh.
Paní D. Soukenková dává ke zvážení jednání o termínu (posunutí termínu) konání další konference v budoucnu
kvůli volbám v základních organizacích.
Ad 18./ závěr
Návrhová komise (M. Hudečková) informuje, že :
Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů koček dne 24.2.2018
schválila:
- v bodě 3a doplnění programu o volbu skrutátorů
- v bodě 5 program konference
- v bodě 6 Jednací řád
- v bodě 7 zápis z konference delegátů odbornosti 2017
- v bodě 13 jednání ÚCHK v období mezi konferencemi
- v bodě 17a doplnění programu o kandidátovi do Ústředního výkonného výboru
- v bodě 17b doplnění programu o delegátech na Valnou hromadu
- v bodě 17b návrh o volbě delegátů na Valnou hromadu (Konference svoji pravomoc deleguje na ÚCHK.)
zvolila:
- v bodě 3 zapisovatelku a ověřovatele zápisu
- v bodě 3a skrutátory
- v bodě 4 členy mandátové a návrhové komise
- v bodě 16 členy ÚCHK a odborných komisí
- v bodě 17a kandidáta do Ústředního výkonného výboru
vzala na vědomí:
- v bodě 8 zprávu ÚCHK o činnosti za minulé období
- v bodě 9 zprávu chovatelské komise
- v bodě 10 zprávu výstavně-posuzovatelské komise
- v bodě 11 zprávu komise pro zdraví a pohodu koček
- v bodě 12 zprávu disciplinární komise
- v bodě 14 čerpání rozpočtu 2017 a schválila rozpočet na rok 2019
- v bodě 15 studii o setrvání / osamostatnění od ČSCH

Pan E. Reijers ve 13:30 hodin ukončuje konferenci.

V Praze, dne 24.02.2018
Zapsala : Nikola Arcanidu

V Bojkovicích, dne 25.02.2018
Ověřil: Zdeněk Krajča
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Přehled registrací/vystavených průkazů původu za rok 2017
ABY
BEN
BLH
BML
BSH
BUR
CRX
DRX
DSP
EUR
EXO
CHA
KBL
MAU
MCO
NEM
NFO
OCI
OSH
PER
RAG
RUS
SBI
SIA
SIB
SOM
SPH
THA
TUA
TUV

LO
71
120
30
40
1512
58
7
54
33
1
77
109
5
3
1877
131
68
15
80
185
797
219
134
65
218
4
165
6
7
3

BEN
BLH
BML
BRX
BSH
EUR
EXO
HCS
KBL
MAU
MCO
NEM
OCI
OSH
PEB
PER
RAG
SIA
SIB
SNO
SPH
THA
XSH

Průkazy původu 2017
LO

RX

RX ; 647; 10%

LO; 6094; 90%

RX
61
82
37
1
240
10
6
2
3
6
8
9
1
25
6
7
10
35
30
3
25
38
2

LO 2017
SPH; 165; 3%

TUA; 7; 0%
ABY
BEN
BLH
SOM; 4;
0%

THA; 6; 0%

BML
TUV; 3; 0%

SIB; 218; 4%

ABY; 71;
1%

BSH
BUR

BEN; 120; 2%

CRX

BLH; 30; 0%

SIA; 65; 1%

DRX

BML; 40; 1%

SBI; 134; 2%

DSP

RUS; 219; 4%

EUR

EXO
BSH; 1512; 25%

CHA

RAG; 797; 13%

KBL
MAU
MCO
PER;
185;
3%
OSH; 80;
1%

BUR;
58;
1%

MCO; 1877; 31%

CRX;
7; 0%

NEM
NFO

OCI
OSH
PER

OCI; 15; 0%
NFO; 68; 1%
NEM; 131; 2%

DRX; 54;
1%

RAG

DSP; 33;
1%

SBI

MAU; 3;
0%

KBL;
5; 0%

RUS

SIA
SIB

EUR;
1; 0%
EXO; 77; 1%

SOM
SPH
THA
TUA

CHA; 109;
2%

TUV

RX 2017

BEN
BLH

SPH; 25; 4%

XSH; 2; 0%

BML

SNO; 3; 0%

SIB; 30; 5%

THA; 38; 6%

BRX

BEN; 61; 9%

BSH

EUR

RAG; 10; 2%

BLH; 82; 13%

SIA; 35; 5%

PER; 7; 1%

EXO
HCS

PEB; 6; 1%

KBL

BML; 37; 6%

OSH; 25; 4%

MAU

OCI; 1;
0%

MCO
NEM

NEM; 9;
1%

OCI
BRX; 1; 0%

MCO; 8; 1%

MAU; 6; 1%
KBL; 3; 0%

HCS; 2; 0%

BSH; 240; 37%

OSH
PEB

PER
RAG
SIA

SIB
EXO; 6; 1%

SNO
SPH

EUR; 10; 2%

THA
XSH

Tituly přiznané v roce 2017
CH 207, PR 33, IC 105, IP 23, GIC 39, GIP 13, SC 26, SP 11
JW 22, DSM 7, DVM 9
NW (2016) 13, WW17 1, MW 1

Tituly přiznané v roce 2017
CH

PR

IC

IP

GIC

GIP

SC

SP

JW

DSM

DVM

NW (2016)

MW

NW (2016); 13; 3%
DSM; 7; 1%

DVM; 9; 2%

WW17; 1;
0%

MW; 1; 0%

JW; 22; 4%
SP; 11; 2%
SC; 26; 5%

GIP; 13; 3%

CH; 207; 41%
GIC; 39; 8%
IP; 23; 4%

IC; 105; 21%

PR; 33; 6%

WW17

