Rozhodnutí Výstavně posuzovatelské komise ČSCH-SCHK
Výstavně posuzovatelská komise se na svém zasedání 23.3.2013 zabývala možným
porušením Výstavního řádu FIFe ze strany organizátora Mezinárodní výstavy koček v Praze
dne 9. 3. 2013.
Předmětem zkoumání byla skutečnost, že přes veterinární přejímku na výše zmíněné
Mezinárodní výstavě koček nebyl do prostor výstavy vpuštěn kocour CH Shafran Dikaya
Krasa, RU majitelky Bc. Hany Kadlecové. Ostatní kočky téže majitelky (jmenovitě:
IC Geisha De Lourdes, CZ, IC Umbra Rosa Alpha Neva, CZ a York Formula Uspekha, RU)
byly následně výstavním výborem na výstavu puštěny a soutěžily ve svých třídách (důkaz:
dokumenty poskytnuté organizátorem výstavy, 1. OK Praha - výstavní katalog, výsledková
listina, seznam zvířat, která neprošla veterinární přejímkou).
Výstavně posuzovatelská komise požádala o stanovisko také Komisi pro zdraví a pohodu
zvířat, protože účast koček, které mohou přenášet parazity a jiné nákazy, nese zároveň
zdravotní riziko pro všechny ostatní přítomné kočky. Stejný názor má i Komise pro zdraví a
pohodu koček ČSCH-SCHK.
Usnesení:
Výstavně posuzovatelská komise ČSCH-SCHK se usnesla, že výše zmíněná událost na
Mezinárodní výstavě koček v Praze dne 9.3.2013 je:
a) porušením článku 3.8. Výstavního řádu FIFe a ČSCH-SCHK, který říká:
3.8 Příznaky onemocnění během výstavy
Pokud zjistí veterinární lékař působící na výstavě během přejímky zvířat nebo později v
průběhu výstavy u vystavované kočky příznaky jakéhokoliv onemocnění, tato kočka i všechna
další zvířata daného majitele nebo majitele, žijícího s ním ve společné domácnosti, musí
okamžitě opustit výstavní prostory;
b) zároveň bylo ohroženo zdraví ostatních koček přítomných na výstavě možným přenosem
parazitů z koček Bc. Hany Kadlecové.
Proto Výstavně posuzovatelská komise dospěla jednomyslně k tomuto rozhodnutí:
Následující výstava 1. OK Praha, která je plánována na 2. a 3. 11. 2013 bude pořádána
s podmínkou, že nedojde k jakémukoliv porušení platných předpisů FIFe a ČSCH-SCHK.
Pokud bude ustanovení jakéhokoliv relevantního předpisu FIFe nebo ČSCH-SCHK na této
výstavě porušeno, nebude 1. OK Praha umožněno pořádat další výstavy. Porušení povinností
organizátora ve vztahu ke zdravotním rizikům pro zúčastněné kočky, zejména ustanovení čl.
3.8 Výstavního řádu FIFe, nesmí být porušeno nejen na výstavě 2. a 3. 11. 2013, ale nikdy
v budoucnu, v opačném případě nebude 1. OK Praha oprávněna pořádat výstavy koček.
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