Chovatelská komise a poradci chovu
Chovatelská komise je odborným orgánem SCHK. Schází se dle aktuální potřeby a o své činnosti
průběžně informuje ÚOK. Souhrnnou zprávu o své činnosti předkládá Ústřední konferenci
odbornosti.
CHK má maximálně 7 členů, předseda je volen Ústřední konferencí odbornosti a jmenuje (případně
odvolává) další členy komise. Jimi jsou hlavní poradci chovu (HPCH) pro jednotlivé kategorie
plemen, doplněni případně dalšími HPCH pro jednotlivá plemena nebo dalšími odborně způsobilými
osobami. Chovatelskou komisi jako celek schvaluje ÚCHK. V případě rezignace předsedy CHK
rozhodne ÚCHK o dalším fungování komise do nejbližší Ústřední konference odbornosti, kde
proběhne volba do této funkce.
Hlavní poradce chovu (HPCH) pro danou kategorii může působit pouze v rozsahu dané kategorie.
Hlavní poradce chovu pro dané plemeno může působit pouze v rozsahu daného plemene.
HPCH odpovídají za svou činnost Chovatelské komisi.
Hlavní poradce chovu pro danou kategorii (plemeno) řídí činnost poradců chovu (PCH),
kvalifikovaných pro tuto kategorii/plemeno. Poradci chovu za svou činnost odpovídají hlavnímu
poradci chovu pro danou kategorii/plemeno a o své činnosti jej informují.
Komunikace mezi chovatelem a HPCH, PCH a CHK probíhá písemně, za písemnou formu je
považována též emailová korespondence.
Rozhodnutí HPCH, PCH a CHK musí být vždy chovateli zasláno písemnou formou.
Nesouhlasí-li chovatel s postupem a rozhodnutím HPCH nebo PCH, odvolává se písemně
k Chovatelské komisi.
Nesouhlasí-li chovatel s postupem a rozhodnutím Chovatelské komise, odvolává se písemně
k ÚCHK SCHK prostřednictvím své organizace, která je zasílá Sekretariátu SCHK.
HPCH a PCH jsou povinni včas vyřizovat administrativní záležitosti (schvalování krytí, apod.).
Poradcův vlastní chov a chovy příslušníků jeho domácnosti podléhají kompetenci jiného poradce
chovu.
1. Jak se stát poradcem chovu pro plemeno/kategorii plemen
Žadatel splňuje níže uvedené požadavky:
 věk minimálně 25 let
 doba členství v odbornosti chovu koček minimálně 5 let
 odchování minimálně 10 vrhů plemene (plemen dané kategorie)
 minimálně 1 odchov jeho vlastní CHS získal titul min. GIC/GIP
 účast min. na 10 výstavách jako vystavovatel, z toho min. na 4 zahraničních výstavách,
započitatelné je období max. 3 let před podáním žádosti
 absolvování min. 10 stáží ve funkci stevarda u daného plemene/dané kategorie plemen,
započitatelné je období max. 3 let před podáním žádosti
 minimálně v posledních 5 letech nebyl žadatel kárně postižen za jakékoliv porušení pravidel
ČSCH nebo SCHK.
Žadatel předkládá písemnou žádost hlavnímu poradci chovu pro danou kategorii/plemeno, který ji
se svým vyjádřením postupuje dále k projednání CHK.
Žádost






obsahuje:
jméno a příjmení žadatele
doporučení specializované organizace, jejímž je členem
uvedení chovaného plemene/plemen
specifikace plemene/kategorie plemen, pro které/kterou se žadatel chce stát poradcem
informace a kopie, vztahující se k výše uvedeným požadavkům.

CHK může v odůvodněných případech udělit výjimky.
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Zkouška poradce chovu
Kvalifikační zkouška se skládá z teoretické (15 písemných otázek) a praktické části (rozbor
rodokmenu, případné další doplňující otázky).
Zkušební komise je tříčlenná a představují ji předseda chovatelské komise, hlavní poradce chovu
pro danou kategorii/plemeno a další hlavní poradce chovu.
Zkušební komise připravuje otázky pro teoretickou část a výběr rodokmenu pro praktickou část.
Obsahem zkoušky je prověření znalostí:
 Stanov ČSCH, Chovatelského a registračního řádu FIFe a souvisejících chovatelských i
výstavních pravidel, aplikovaných na podmínky ČR a SCHK






standardu daného plemene/plemen a jeho aplikace v praxi
základů genetiky koček, kombinace barev, kreseb a dalších vloh charakteristických pro
dané plemeno/plemena
rozbor rodokmenu a určení vhodného krycího partnera
genetických onemocnění ohrožujících dané plemeno, jejich dědičnosti a schopnost
vysvětlit problematiku chovatelům
chovu, odchovu a zdraví koček

Písemný protokol o zkoušce je na Sekretariátu SCHK uchován po dobu 3 let.
Při neúspěchu je možné zkoušku opakovat za podmínek stanovených Chovatelskou komisí.
2. Činnost hlavních poradců chovu
 účastní se práce a jednání chovatelské komise
 řídí činnost poradců chovu
 provádějí činnost poradců chovu (viz bod 3)
 schvalují krytí koček po jejich 9. narozeninách
 schvalují předčasná krytí koček v období mezi 9. a 12. měsícem věku
 řídí řízené a experimentální chovy nebo pověřují řízením těchto chovů poradce chovu
 zpracovávají a koordinují celkovou koncepci chovatelství
 mají právo požadovat informace od výborů SO, výstavních výborů, chovatelů a PK
v rozsahu nutném pro jejich práci
 mají právo požadovat umožnění kontroly chovů, záznamů v chovatelském deníku, stavu
jednotlivých koček a jejich umístění, hygienické a zdravotní podmínky. Je-li to nutné,
mohou ke kontrole přizvat jiného PCH, funkcionáře SO, SCHK nebo jiného vhodného
odborníka, např. veterináře. O těchto kontrolách HPCH vyhotovuje záznamy s případnou
fotodokumentací, které předávají CHK a v kopii chovateli a výboru organizace, jejímž je
členem, případně PK. Případ, v jehož rámci je kontrola provedena, je třeba uzavřít buď
konstatováním o neshledání prohřešků nebo zjednáním nápravy, příp. kárným postihem
3. Činnost poradců chovu
 v rámci svého plemene/svých plemen poskytují odborné rady chovatelům
 na vyžádání chovatele provádějí kontrolu vrhů (i při volném chovu), v takovém případě
mohou od chovatele požadovat předem dohodnutou náhradu za provedení kontroly vrhu a
úhradu cestovného. Náklady ostatních kontrol hradí ten, kdo si jejich uskutečnění vyžádal
či kdo vyvolal potřebu jejich provedení
 aspoň jednou ročně se musí zúčastnit výstavního posuzování ve funkci stevarda nebo
asistenta posuzovatele (toto se netýká posuzovatelů)
Posuzovatelé a posuzovatelé-žáci se mohou rozhodnout, zda chtějí být zařazeni do seznamu
poradců chovu, který vede CHK a zveřejňuje jej na webu SCHK.
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