Plenární zasedání SCHK 2013

Zápis z plenárního zasedání Sdružení chovatelů koček – ČSCH konaného dne 6.4.2013 v budově
ČSCH v Praze 8, Maškově ul. 3
Zasedání zahájil předseda SCHK ing. Šanda gratulací mezinárodní posuzovatelce a předsedkyni
komise pro zdraví a pohodu zvířat MVDr. Mahelkové k významnému životnímu jubileu a předal jí
kytici a dar.
Byli zvoleni skrutátoři – sčitatelé hlasů – pí Maršíčková a pí Štefanová. Volba byla jednomyslná.
Z celkových 52 základních organizací a 1 odboru byli přítomni zástupci 50 ZO s celkem 76 hlasy,
nadpoloviční většina pro hlasování je 39 hlasů.
Zapisovatelem byla zvolena pí Venclíková poměrem hlasů 74 pro – 0 proti – 0 se zdrželo hlasování.
Na základě toho, že paní Coly byla plnou mocí zmocněna zastupovat jinou ZO, vznikla diskuze o
platnosti plných mocí pro Plenární zasedání. Tato problematika není ve stanovách ČSCH řešena, pan
Reijers připomněl, že pokud problematiku neřeší ustanovení ČSCH nebo SCHK, platí pravidla FIFe, kde
je řečeno, že 1 člen smí na generálním zasedání zastupovat maximálně 1 jiného člena FIFe. Zde by
tedy platilo, že 1 ZO smí na základě plné moci zastupovat na Plenárním zasedání pouze 1 jinou ZO či
odbor. O této otázce dal ing. Šanda hlasovat, výsledek: 60 hlasů pro – 7 proti – 6 se zdrželo hlasování.
Proběhlo kontrolní sčítání hlasů, byly napočítány 73 hlasy.
Proběhlo nové kontrolní sčítání hlasů, výsledek byl 74 hlasy.
Při jmenovité kontrole přítomnosti jednotlivých ZO bylo napočítáno 76 hlasů, nadpoloviční většina je
tedy stále 39 hlasů.
Při diskuzi o málopočetných organizacích (méně než 10 členů) uvedl přítomný zástupce ČSCH,
generální sekretář p. Kabát, že počet členů pro trvání organizace není uložen, pouze pro založení je
jich potřeba 10.
Ing. Šanda seznámil přítomné s programem schůze, dr. Říhová připomněla, že v programu chybí
některé body – například zpráva revizní komise. E. Reijers uvedl, že chybí bod „hlasování o
programu“. Na základě připomínky byl přidán bod 9A – Zpráva revizní komise. Hlasování o programu:
74 pro – 0 proti – 0 zdrželi se hlasování.
Při kontrolním sčítání byly napočítány 74 hlasy.
Volba návrhové a volební +mandátové komise: do návrhové komise byli zvoleni pí Maršíčková, pí
Venclíková a p. Krajča poměrem hlasů 74 pro – 0 proti – 0 se zdrželi hlasování
Do volební a mandátové komise byli zvoleni pí Dostálová, p. Zitterbart a p. Jura ml. poměrem hlasů
74 pro – 0 proti – 0 se zdrželi hlasování
Volební řád, vypracovaný JUDr. Soukenkovou a mgr. Slámovou byl schválen poměrem hlasů 68 pro –
0 proti – 3 se zdrželi hlasování.
Usnesení z minulé konference odbornosti bylo schváleno poměrem hlasů 66 pro -0 proti – 8 se
zdrželo hlasování.
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Ing. Šanda přednesl zprávu předsednictva – SCHK má 1693 členů, z toho 95 mladých chovatelů, 50
ZO řízených ÚOK, 2 ZO řízené OV ČSCH a 1 odbor. Za rok 2012 bylo vystaveno 4733 rodokmenů,
nejvíce pro BRI – 1426, MCO 1094, RAG 443, PER 255 atd. Bylo přiznáno 881 titulů.
Předsednictvo zasedalo 4x v roce 2012 a 2x v roce 2013, zápisy ze zasedání jsou na webu SCHK. Ing.
Šanda informoval o situaci, kdy se stále stupňovaly názorové rozdíly v předsednictvu, což ve finále
vedlo k odvolání dosavadní předsedkyně dr. Říhové z funkce předsedy a k jejímu odstoupení
z předsednictva. Dr. Říhová přednesla svůj pohled na tyto události. Pan Pánek vznesl dotaz, jak je
možné, že předsednictvo zrušilo Informační zpravodaj, když delegáti na Plenárním zasedání v roce
2012 odhlasovali, že IZ zůstane zachován (byl podán návrh na jeho zrušení). Tento bod byl odsunut
do diskuze v bodě Různé. Byl vysloven požadavek na větší informovanost ZO (konkrétně se jednalo o
změny v chovatelském řádu, na postech poradců chovu apod.) – tento bod byl také přesunut do
různého. K požadavku na informaci o počtech chovatelských stanic ing. Šanda odpověděl, že tato
informace je součástí zprávy Plemenné knihy. K požadavku na předložení finanční bilance za rok 2012
uvedl, že to bude součástí bodu 10.
Zpráva chovatelské komise – přednesla předsedkyně CHK MUDr. Říhová
CHK se sešla 3x v roce 2012 a jednu v roce 2013, zápis 1/2013 je na webu SCHK. Vypracovala
metodický list ohledně povinných genetických testů, jmenovala 2 nové hlavní poradce chovu – MVDr.
Urbana pro plemeno BRI a MUDr. Khaledovou pro MCO. Povolila 1 chovatelský experiment pro BRI
v neuznaném zbarvení (odznaky + stříbro) a zamítla experiment pro RUS s odznaky (pravidla FIFe toto
neumožňují). Na prezentační výstavu BRI s odznaky v kombinaci se stříbrem, zlatem nebo bílou
skvrnitostí byl jako delegát CHK vyslán MVDr. Urban, který bude návrh na uznání těchto barev
prezentovat na Generálním zasedání FIFe. MUDr. Říhová informovala o vleklém disciplinárním řízení
s paní Polónyovou, které nebylo možné uzavřít, protože paní P. již není členem SCHK. Poté se
rozvinula debata o zrušení povinného uchovňování – možnost zpřísnit podmínky pro přiznání
chovnosti byla zrušena na generálním zasedání FIFe (GA) 2012. S účinností od 1.1.2013 tedy mělo být
zrušeno povinné uchovnění na výstavě. Když chtěla chovatelská komise o zrušení uchovňování
jednat, bylo jí předsedou ÚOK doporučeno počkat po konferenci delegátů, která odsouhlasí změnu
v chovatelském řádu. Po krátké diskuzi o pravomoci CHK a ÚOK (předsednictva), kdy pan Reijers
připomněl důležitost přenosu informací z GA k ZO a individuálním členům, bylo téma uzavřeno –
každá kočka individuálního člena SCHK, které byl vydán rodokmen, je chovná po dosažení věku 1 roku
(9 měsíců, je-li jí vydána výjimka), pokud tomu nebrání zdravotní či jiné důvody.
Zpráva výstavně – posuzovatelské komise – přednesl ing. Šanda
Komise se sešla v loňském roce 3x vždy u příležitosti výstavy, zápisy nejsou nikde zveřejněny.
V průběhu roku bylo její složení doplněno o pí. Litvanovou. Předseda komise si poté postěžoval na
omezování práce ze strany dr. Říhové (nemožnost komunikace s FIFe, zadržování žádostí o zkoušky
žáků). Komise v loňském roce uspořádala hojně navštívený seminář o pořádání výstav, prezentace
z tohoto semináře je na webu SCHK. Máme 13 mezinárodních posuzovatelů, z toho 5 je all round
(pro všechny kategorie), 16 žáků, z toho 9 žákuje na svou první kategorii. V roce 2012 bylo
uspořádáno 44 mezinárodních a 1 národní výstava, bylo uděleno 5 výjimek pro nedostatečný počet
koček. Soutěž Kočka roku se přejmenovala na Národní vítěz, ocenění budou vítězným kočkám
předána na výstavě v Ostravě. Stížnost na fakt, že se pravidla soutěže změnila v průběhu roku, byla
přesunuta do bodu Různé. Ing.Šanda uvedl, že změna je v kompetenci předsednictva a to delegovalo
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tuto pravomoc na výstavně-posuzovatelskou komisi. Dr. Říhová uvedla, že komise existovala pouze
formálně vzhledem k tomu, že neexistují zápisy ze zasedání a neměla žádné informace o její činnosti.
Připomněla, že komise jsou povinny o své práci informovat předsednictvo. Pan Šanda se ohradil, že
komise rozhodně neexistovala pouze formálně, a vyzval její členy, aby potvrdili, že komise pracovala.
Zpráva komise pro zdraví a pohodu zvířat – přednesla MVDr. Mahelková
Komise řešila v průběhu roku 2 případy – chovatelka DRX, na kterou byla podána stížnost pro prodej
nemocných koťat s plísní, ukončila členství v SCHK, v druhém případě stížnosti na týrání chovem
(MCO), byla provedena kontrola chovu a nebyly shledány nedostatky.
Zpráva disciplinární komise – přednesla JUDr. Soukenková
JUDr. Soukenková uvedla, že komise pracuje jako poradní orgán a v roce 2012 předsednictvo
požadovalo pouze 1 radu.
Zpráva revizní komise – přednesl pan Lehký
Komise se sešla 2x, při první schůzce provedla revizi hospodaření za rok 2010 a 2011.
V roce 2010 činil zisk SCHK 198 326,- Kč, v roce 2011 činil zisk 182 368,-Kč, na rok 2012 je plánován
zisk ve výši 217 000,-Kč.
Druhé zasedání komise bylo svoláno na popud p. Kabáta, generálního sekretáře ČSCH, aby projednala
oprávněnost odvolání dr. Říhové proti způsobu, jakým byla odvolána z funkce předsedkyně SCHK. Ing.
Šanda namítl, že tato problematika nepřísluší revizní komisi, na což p. Kabát uvedl, že si vyžádal
stanovisko komise, přestože sice existuje nepsané pravidlo, že komise kontroluje hlavně hospodaření,
ale chtěl znát její názor.
Na dotaz z pléna, jak dlouho trvalo prověření dokladů za 2 roky, odpověděl mgr. Maťha, že je
prověřili za jeden den – namátkově. O zprávě revizní komise dal ing. Šanda hlasovat s výsledkem 57
pro – 7 proti – 10 se zdrželo hlasování. Zpráva byla odsouhlasena.
ROZPOČET
Návrh rozpočtu na rok 2014 byl přílohou materiálů pro plenární zasedání, na dotaz z pléna, co se
stane s plánovaným přebytkem 75 000 Kč, ing. Šanda uvedl, že zčásti půjde do fondu na Světovou
výstavu 2014, stejně jako přebytky z minulých let. Na dotaz, kolik je ve fondu momentálně peněz,
uvedl, že asi 100 000 Kč. Pan Kabát vysvětlil, že ČSCH přerozděluje zisk mezi všechny odbornosti. Byl
vznesen dotaz, zda ČSCH počítá v rozpočtu na rok 2014 i se Světovou výstavou koček – pan Kabát
odpověděl, že ČSCH chce pomoci, do 25.4. bude znám rozpočet ČSCH na rok 2014. On sám již
předběžně jednal s primátorem Ostravy.
Hlasování o rozpočtu skončilo poměrem 36 pro – 21 proti – 7 se zdrželo hlasování. Po velmi vzrušené
diskuzi o opakování hlasování byla vyhlášena přestávka. Po přestávce bylo hlasováno o otázce, zda se
má opakovat hlasování – s řádným sečtením počtu hlasů před hlasováním. Celkový počet hlasů byl
napočítán 74, nadpoloviční většina je tedy 38. 51 delegátů bylo pro – 12 proti – 11 se zdrželo
hlasování, hlasování se tedy bude opakovat. Výsledek byl 37 pro – 27 proti – 10 se zdrželo hlasování,
rozpočet tedy nebyl přijat.
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NÁVRHY ZO
-

Návrh ZO Brno 36 – právo volit na plenárním zasedání mají ZO, které mají minimálně 10
dospělých členů. Po diskuzi o organizacích s nízkým počtem členů byl návrh prohlášen za
nehlasovatelný a p. Reijers dal zapsat do protokolu, že ZO bylo odepřeno právo podat návrh
na plenární zasedání. Návrh byl poté ZO stažen.

-

Další návrh ZO Brno 36 – přidělení hlasů podle klíče 10 dospělých členů/1 hlas hlasování : 23
pro – 49 proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat. P. Pánek poté připomněl, že stejně,
jako se dělí právo hlasovat, by se měly dělit i povinnosti – bude-li tedy například Světová
výstava ztrátová, očekává, že malé organizace se budou na ztrátě podílet stejným poměrem,
jakým jsou rozděleny hlasy.

-

Návrh 1.OK Praha na změnu způsobu volby předsedy ÚOK : pro 12 – proti 32 – zdrželo se 30.
Návrh nebyl přijat

-

Návrh ZO Brno 36 – zrušení ohlašovací povinnosti při narození více než 6 koťat ve vrhu: pro
73 – proti 0 – zdržel se 1. Návrh byl přijat s okamžitou platností.

-

Návrh ZO Star Cats na doplnění chovatelského řádu v bodu cílené plemenitby byl po diskuzi
stažen.

-

Návrh ZO Praha Západ – na změnu formulace žádosti pro povolení předčasného krytí
kocourem: pro 66 – proti 4 – zdrželi se 4. Návrh byl přijat s okamžitou platností.

-

Oba návrhy SFCP byly staženy.

-

Návrh ZO Praha západ a MCC Brno na zrušení registrační třídy 18 : pro 52 – proti 15 - 6 se
zdrželo hlasování. Návrh byl přijat s okamžitou platností. Kočku zaregistruje plemenná kniha
(do 8 týdnů od importu, předložit rodokmen a byl-li vydán, také transfer). Pokud k registraci
bude nutné znát fenotyp kočky (neslučitelnost barev rodičů a potomků, majitel si není jist
barvou apod.), bude kočka předvedena na jakékoliv výstavě ve třídě 13c – kontrola barvy nebo na chovatelské komisi. Jakékoliv jiné problémy při registraci kočky a rodokmenu bude řešit chovatelská komise.

-

Návrhy ZO Brno 36, MCC a ZO Praha západ na omezení počtu výstav byly po diskuzi staženy,
situace se reguluje sama a neúspěšné výstavy zanikají.

-

Návrh MCC na změnu věku kočky pro krytí byl stažen.

-

Návrh CBBC Teplice na zákaz chovu oček a psů bez PP a jejich prodeje byl nehlasovatelný,
konference požádala p. Kabáta o projednání spolupráce s ČMKU v oblasti ochrany zvířat –
zprávu podá předsedovi SCHK. Jako pracovní skupina pro tuto problematiku bylo ustaveno
celé předsednictvo.

-

Návrh Star Cats na modernizaci webu – konference doporučuje předsednictvu ustavit
pracovní skupinu.

-

Návrh ZO Praha západ ohledně aktualizace databáze členů byl prohlášen za nehlasovatelný
ve své první části (odepření práva hlasovat), o dalším bodu – povinnosti ZO aktualizovat
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databázi minimálně 2x ročně (k 30.3. a 30.9. proběhlo hlasování s výsledkem: pro 51 – proti
15 – zdrželo se 8. Návrh byl přijat s účinností od 30.9.2013. ZO, které databázi udržují aktivní,
nemusí razítkovat krycí listy svých členů a žádosti o chovatelskou stanici jako potvrzení
členství. Pokud někdo nemá heslo pro přístup do databáze, vydá mu ho pí Šimková po
podpisu prohlášení o ochraně osobních údajů. Hlasování k tomuto bodu : pro 45 – proti 22 –
7 se zdrželo hlasování. Návrh byl přijat s účinností od 30.9.2013.
Předsednictvo seznámilo delegáty plenárního zasedání s návrhy SCHK - ČSCH na Generální zasedání
FIFe, delegáty byli jmenováni MVDr. Urban a pí. Maršíčková.
Zpráva Plemenné knihy – přednesla pí Alice Šimková
Za rok 2012 bylo vystaveno 412 transferů a přiznáno 115 chráněných názvů chovatelských stanic,
počty rodokmenů již zmínil ve své zprávě ing. Šanda. Paní Šimková znovu připomněla nutnost
dokládat k žádostem o rodokmen veterinární osvědčení o sestupu varlat pro kocoura a absenci
pupeční kýly u obou rodičů, stejně jako výsledky genetických testů pro plemena, kde je testování
povinné (BUR, NFO, KOR). Platby za všechny úkony PK lze provést předem, k žádostem je současně
nutno doložit doklad o zaplacení. Ing. Šanda poté apeloval na všechny ZO, aby si jejich členové
vyzvedávali poštu z plemenné knihy a předvedl balík nevyzvednuté a vrácené pošty. Takto vznikají
zbytečné náklady a navíc i stížnosti na nečinnost PK.
Odvolání MUDr. Říhové
MUDr. Říhová se odvolala k plenárnímu zasedání ve věci rozhodnutí předsednictva ze dne 4.12.2012,
kdy byla zbavena funkce předsedkyně SCHK. MUDr. Říhová namítá, že předsednictvo nepostupovalo
při jejím odvolání správně (nebyla na nedostatky ve své práci upozorněna). Jádro problému bylo
podle jejího vyjádření v tom, že se snažila zabránit situaci, kdy se veškeré rozhodování kumulovalo
v rukou jedné osoby (ing. Šandy) a přenos informací byl velmi špatný nebo žádný. Dále poukázala na
nedostatečnou práci plemenné knihy, na kterou neustále přicházejí stížnosti, a navrhla PK
personálně posílit, neboť není v silách jedné osoby fungovat zároveň jako pracovnice ČSCH a plně se
jako tajemnice odbornosti věnovat administrativě SCHK. K uvedeným skutečnostem se vyjádřil ing.
Šanda – vysvětlil důvody, které vedly k odvolání MUDr. Říhové z funkce (viz mj. zpráva výstavněposuzovatelské komise) - i generální sekretář ČSCH p. Kabát, který k situaci PK uvedl, že paní Šimková
je sice pracovnicí ČSCH, ale po odborné stránce ji řídí předsednictvo SCHK. O problematice bude dále
jednat s novým předsednictvem. Po vyjádření ostatních členů stávajícího předsednictva a po bouřlivé
diskuzi proběhlo hlasování o potvrzení rozhodnutí předsednictva odvolat MUDr. Říhovou z pozice
předsedy SCHK. Výsledky hlasování : pro 10 – proti 14 – zdrželo se hlasování 50. Závěr –
předsednictvo při odvolání MUDr. Říhové z funkce předsedkyně SCHK nepostupovalo správně.
VOLBY – celkový počet hlasů potvrzených kontrolním sčítáním je 73, nadpoloviční většina je 37
V průběhu představení kandidátů odstoupili mgr. Slámová a p. Gorgoň.
V prvním kole bylo odevzdáno 73 platných hlasů, nadpoloviční většinou byli za členy předsednictva
zvoleni mgr. Maršíčková (40hlasů) a p. Reijers (44 hlasů). Za členy Revizní komise byli zvoleni Bc.
Krmelová (40 hlasů) a ing. Choulík (50 hlasů), předseda Chovatelské komise nebyl zvolen, jako
předseda Výstavní a posuzovatelské komise byl zvolen p. Reijers (49 hlasů), jako předseda
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Disciplinární komise byla zvolena JUDr. Soukenková (41 hlasů) a jako předseda Komise pro zdraví a
pohodu zvířat MVDr. Mahelková (68 hlasů).
V druhém kole z volby odstoupila mgr. Justová, za členy předsednictva byli zvoleni pí. Venclíková (38
hlasů), PharmDr. Kabina (46 hlasů) a MVDr. Urban (40 hlasů). Do Revizní komise nebyl zvolen žádný
z kandidátů, jako předseda Chovatelské komise nebyl zvolen žádný z kandidátů.
Ve třetím kole odstoupili p. Khaled, p. Křepelka, pí. Stěničková, pí. Dušková, pí Makovcová , pí Coly, pí
Venclíková (z kandidatury na předsedu CHK) a pí Hlaváčková. Celkový počet hlasů je 66, nadpoloviční
většina 34. Ve třetím kole nebyl do předsednictva zvolen žádný z kandidátů, do Revizní komise byl
zvolen mgr. Maťha (45 hlasů), jako předsedkyně Chovatelské komise MUDr. Říhová (35 hlasů).
Ve čtvrtém kole odstoupili p. Slabý, ing. Choulík a sl. Mezianová, do předsednictva byl zvolen ing.
Šanda (35 hlasů) a v pátém kole byla do předsednictva zvolena MUDr. Říhová (35 hlasů).
Předsednictvo tedy bude pracovat ve složení: Martin Kabina, Zuzana Maršíčková, Eric Reijers, Marie
Říhová, Martin Šanda, Martin Urban a Lena Venclíková.
Revizní komise : Jan Choulík, Klára Krmelová, Rudolf Maťha.
Předsedové ostatních komisí jsou vyjmenováni v jednotlivých kolech voleb.
Různé
p. Kabina informoval o postupu prací na výstavním komplexu Trojhalí v Ostravě, kde by se v roce
2014 měla konat Světová výstava koček. Hala má výhodnou polohu blízko centra, velký parking, velký
prostor pro prodejce v podzemí. Měla by pojmout 1500 koček. Její otevření a zahájení provozu je
naplánováno na říjen letošního roku.
p. Kára přednesl svoji stížnost na postup předsednictva a Výstavní a posuzovatelské komise, která
změnila pravidla soutěže Kočka roku – Národní vítěz v průběhu soutěže, aniž by o tom informovala
členy SCHK. (Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet získaných BIS). Odvolal se proti výsledkům
soutěže a jeho dospělému zvířeti v kategorii IV, které dosáhlo stejného počtu bodů jako vítězná
kočka, byl také přiznán titul NW. Vzhledem k maximálnímu možnému počtu udělených titulů NW (15)
nebylo možné udělit titul i jeho druhé kočce - mláděti, i když šlo o naprosto stejný případ.
p. Pánek požádal předsednictvo o vysvětlení, jak je možné, že přestože plenární zasedání v roce
2012 svým hlasováním potvrdilo pokračování vydávání Informačního zpravodaje, předsednictvo ho
na svém příštím zasedání zrušilo. Jeho rozhodnutí bylo tedy v přímém rozporu s usnesením plenárního zasedání. Ing. Šanda vysvětlil ekonomické obtíže při vydávání Zpravodaje a přislíbil hledání nových
forem, ve kterých by IZ mohl být distribuován (elektronicky). MUDr. Říhová jako tehdejší předsedkyně ÚOK poukázala na to, že je třeba mezi plény přijímat rozhodnutí, a to i v případech, kdy jde o
možnou kolizi s hlasováním konference delegátů.
p. Šanda seznámil přítomné s novými pravidly soutěže Národní vítěz – za nominaci je 10 bodů, za BIS
20 + 1 bod za každou kočku poraženou v BIS. Poté bylo vyhlášeno hlasování o pravidlech – platí tak,
jak jsou uvedena na webu SCHK, tzn. v případě rovnosti bodů rozhoduje větší počet BIS. Schváleno
62 hlasy pro – proti 0 – zdrželi se 2.
p. Reijers seznámil delegáty s některými návrhy členských zemí FIFe na Generální zasedání.
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jako náhradník do předsednictva byla hlasováním schválena JUDr. Soukenková: 60 hlasů pro – 0 proti
– zdrželi se 3.
jako kandidáti na Valnou hromadu ČSCH byli zvoleni : Jana Knýová, Vlastimil Jura st., Vlastimil Jura
ml., Jana Branná, ing. Martin Šanda. 46 hlasů pro – 0 proti – 3 se zdrželi hlasování
pí Venclíková poté za návrhovou komisi přečetla závěrečné usnesení :
Plenární zasedání SCHK
-

schválilo zprávy jednotlivých komisí , předsednictva a plemenné knihy

-

ukládá předsednictvu vypracovat nový rozpočet

-

pověřuje předsednictvo projednáním problematiky chovu koček v ÚKOZ (ve spolupráci s p.
Kabátem a ČMKU)

-

pověřuje předsednictvo sestavením pracovní skupiny pro modernizaci webu SCHK

-

hlasováním potvrdilo, že předsednictvo nepostupovalo správně při odvolání MUDr. Říhové
z funkce předsedkyně SCHK

-

schválilo pravidla soutěže NW

-

schválilo delegáty na valnou hromadu ČSCH

Schválené návrhy ZO :
-

u vrhu nad 6 koťat se ruší ohlašovací povinnost (s okamžitou platností)

-

krytí kocourem ve věku 9-12 měsíců schvaluje poradce chovu (s okamžitou platností)

-

registrační třída 18 se ruší (s okamžitou platností)

-

je povinností ZO pravidelně (nejméně 2x ročně) aktualizovat databázi členů, ZO, která udržuje
databázi aktuální, nemusí razítkovat krycí listy a žádosti o chovatelskou stanici svých členů (s
platností od 30.9.2013).

Usnesení bylo schváleno 51 hlasem – 0 bylo proti – 0 se zdrželi hlasování.

Eric Reijers, předseda SCHK
zapsala Lena Venclíková
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