ZÁPIS
z jednání Ústřední konference – plenárního zasedání
Sdružení chovatelů koček Český svaz chovatelů, z.s.,
která se konala dne 29. února 2020 od 09:30 hod
v Praze 8, Maškova 3
Přítomni:

Počet hlasů celkem: 92
Přítomno delegátů s hlasy: 76
Boskovice plná moc dána Kočkám Brno, Přerov plná moc dána Zlínu
Omluveni:
Hradec Králové, Kralupy, Litvínov, Brandýs nad Labem, FCC Praha,
Příbram, Teplice,
Neomluveni: Praha 1 OK
Ústřední konference (dále jen „ÚK“) je usnášeníschopná, potřebná většina pro
přijetí usnesení je 39 hlasů

Program:
1. Zahájení schůze
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Volba mandátové a návrhové komise
4. Schválení programu
5. Schválení zápisu z Ústřední konference delegátů 2019
6. Zpráva Ústřední odborné komise (dále jen „ÚOK) za uplynulé období
7. Zpráva Chovatelské komise (Dále jen „CHK“)
8. Zpráva Výstavně-posuzovatelské komise (dále jen „VPK“)
9. Zpráva Komise pro zdraví a pohodu koček (dále jen „KpZ“)
10. Zpráva Disciplinární komise (dále jen „DK“)
11. Schválení jednání ÚOK v období mezi konferencemi
12. Zpráva Kontrolní komise (dále jen „KK“)
13. Zpráva o čerpání rozpočtu za rok 2019 a návrh rozpočtu pro rok 2021
14. Návrhy SO k projednání na konferenci
15. Různé
16. Závěr

Ad 1/ Zahájení schůze
Zasedání zahájil předseda pan Martin Šanda s přivítáním všech přítomných.
Ad 2 a 3/ Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu z ÚK, mandátové a návrhové komise
Na zapisovatele byla navržena paní Eva Hlaváčková, na ověřovatele zápisu byl navržen pan
Zdeněk Krajča, za mandátovou komisi paní Zuzana Maršíčková a pan Jaroslav Pánek a za
návrhovou komisi paní Dagmar Soukenková a pan Karel Matlas
Hlasování: PRO: 70 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 6
Návrh na zapisovatele, ověřovatele zápisu, mandátovou a návrhovou komisi byl schválen
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Ad 4/ Schválení programu jednání
Program byl všem zaslán předem a nikdo neměl žádný bod k doplnění.
Hlasování: PRO: 76 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Program jednání ÚK byl schválen
Ad 5/ Schválení zápisu z Ústřední konference delegátů 2019
Proti zápisu z jednání konference delegátů 2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování: PRO: 76 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Zápis z jednání konference delegátů 2019 byl schválen
Ad 6/ Zpráva ÚOK za uplynulé období
Zprávu o činnosti ÚOK přednesl pan Šanda. ÚOK se sešla za uplynulé období pětkrát. Zápisy
z jednání jsou veřejně přístupné na webu SCHK. Plnění úkolů ÚOK:
− výběr softwaru plemenné knihy koček. ÚOK viděla tři prezentace, z nichž byl
prezentován pouze jediný funkční program. ÚOK se většinově na koupi programu
neshodla – úkol trvá
− zajistit pracovníka na plemennou knihu koček. Plemennou knihu koček vede na
základě pracovní smlouvy paní Zuzana Maršíčková - úkol byl dokončen
− účast zástupců SCHK v pracovní skupině pro tvorbu vyhlášky Ministerstva
zemědělství ČR o ochraně psů a koček proti týrání. Pan Urban podal podrobnější
vysvětlení k tvorbě předpisu – legislativní proces trvá
− komunikace s ÚVV ČSCH při níž jsou řešeny provozní úkoly, mezi něž patří
například příprava celostátní výstavy zájmových chovů, která je plánovaná na listopad
2021 a jejíž součástí bude i národní výstava koček. Dalším tématem k jednání je výběr
vhodné lokace pro světovou výstavu koček, jejímž pořadatelem bude v roce 2025 ČR
− ÚOK je rovněž podporovatelem tvorby vzdělávacích seminářů pro chovatele koček
− v průběhu uplynulého období ÚOK řešila stížnosti na chovatele a stížnosti mezi
chovateli vzájemně
− plemenná kniha za uplynulé období vydala 7350 rodokmenů a registrací. Podrobná
statistika je přílohou zápisu z ÚK.
− informace o průběhu GA FIFé 2019. Na příští tři roky byla prezidentkou FIFé zvolena
paní Annett Sjödin ze Švédska a generálním sekretářem byl na stejné období zvolen
pan Eric Reijers z ČR. Dále následovala informace o přijatých návrzích, která je
dostupná i na webu SCHK
Ad 7/ Zpráva CHK
Zprávu o činnosti přednesla slečna Justová. CHK v uplynulém období projednávala případy
on-line. Jedenkrát se uskutečnilo výjezdní jednání, a to při řešení kauzy Dosedělová.
Nejčastějšími prohřešky, které CHK projednávala, bylo předčasné nakrytí případně více vrhů
v období 24 po sobě jdoucích měsíců. Jedenkrát bylo vydáno povolení ke krytí plemene
Lykoi.
CHK informovala o tom, že plemennou knihou nebudou akceptovány rodokmeny vydané
nezávislým klubem Panama a dále informovala o podané žádosti o složení zkoušky pro
poradce chovu plemene THA. CHK dále informovala o přijetí slečny Niny Knoblochové do
CHK.
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V diskuzi k projednávané zprávě vystoupil pan Urban, který apeloval na případnou selekci
koček, v jejichž rodové linii se opakovaně vyskytují žádosti o předčasné krytí u později
vyspívajících plemen. Paní Maršíčková pak apelovala na funkcionáře SO, aby působili
výchovně na své členy, tedy aby chovatelé v případě, že u nich dojde k problému, okamžitě o
situaci informovali svoji SO případně příslušného PCH.
Ad 8/ Zpráva VPK
Zprávu o činnosti přednesl pan Šanda. V roce 2019 pracovala VPK výhradně elektronickou
cestou z důvodu operativnosti při řešení zadaných úkolů. Předmětem jednání bylo zejména
pořádání výstav a schvalování propozic.
Ve sledovaném období složil pan Jaroslav Pánek zkoušku pro skupinu 4D, paní Alena
Opatrná pro kategorii 3 a paní Jana Stěničková rovněž pro kategorii 3.
CHK ukončila žákování paní Radce Vacíkové pro neaktivitu a porušení povinností žáka.
V roce 2019 bylo povoleno 17 dvoudenních mezinárodních výstav a jedna výstava dělená. V
roce 2019 nebyla udělena žádná výjimka pro nedodržení povinného počtu koček, u dvou
organizací bylo povoleno podmínečné konání další výstavy.
Národní vítěz 2019 – certifikáty budou předány na slavnostním galavečeru u příležitosti
konání MVK Nový Světlov dne 28. března 2020.
V roce 2020 je plánováno 16 dvoudenních mezinárodních výstav, jedna dělená a jedna
národní výstava.
Ad 9/ Zpráva KpZ
Zprávu přednesl pan Urban. V roce 2019 pracovala KpZ výhradně elektronickou cestou z
důvodu operativnosti při řešení zadaných úkolů. V uplynulém období se KpZ zabývala
řešením dvou velkých kauz, které svojí závažností přesáhly rámec SCHK.
V kauze Pittnerová se projednávalo podezření na týrání zvířat, ale kauza nemohla být
dořešena, neboť paní Pittnerová se stěhovala bez udání adresy, nepřebírala poštu, nereagovala
na emailovou korespondenci a v současné době již není členem SCHK.
V kauze Dosedělová sice nebylo z technického hlediska shledáno pochybení, ale nad etickým
rámcem tohoto chovu zůstává viset otazník. Paní Dosedělová spolupracovala, ukázala, o co
byla požádána, přesto KpZ dospěla k závěru, že komisi bylo ukázáno pouze to, co vidět měla.
V souvislosti s kontrolou tohoto chovu bylo zjištěno, že zvířata jsou umístěna i v jiných
domácnostech, případně v zahraničí, a tedy se nutně otevírá otázka, jaký je vlastně dohled
chovatele nad takovým způsobem chovu. Byly shledány nedostatky v evidenci chovných
zvířat.
KpZ se dále zabývala otázkou dysplazie kyčelního kloubu u MCO a jejího testování. Předseda
KpZ konstatoval, že myšlenka testování dysplazie u MCO je dobrá, ale za současného stavu
FIFé legislativy neproveditelná. Není zpracovaná metodika a není zřejmé ani technické
provedení testu. V současné době je plnění předmětného usnesení GA FIFé odloženo a
řešením této problematiky se zabývají příslušné orgány FIFé.
Ad 10/ Zpráva DK
Zpráva o činnosti DK přednesena nebyla. Předseda ÚOK pan Šanda informoval delegáty o
rezignaci předsedkyně DK. Rezignace předsedy DK znamená rezignaci všech členů DK. Do
příští konference bude funkci DK vykonávat ÚOK. Vedením administrativy spojené s
činností DK byla pověřena paní Soukenková, bývalá členka DK.
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Ad 11/ Schválení jednání ÚOK v období mezi konferencemi
Předseda ÚOK pan Šanda upřesnil, že předmětem hlasování jsou zprávy o činnosti komisí a
zpráva o činnosti ÚOK, které se schvalují jako jeden celek.
Hlasování: PRO: 76 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ÚK schválila jednání ÚOK v období mezi konferencemi 2019 a 2020
Ad 12) Zpráva Kontrolní komise (dále jen „KK“)
Paní Hlaváčková informovala delegáty o tom, že komise v uplynulém období pracovala
výhradně elektronicky. V plánu kontrol pro rok 2019 byly tři dílčí kontroly, které byly
provedeny. V jednom případě nebyla kontrolní činností zjištěna pochybení, jež by zakládala
nutnost uložit nápravná opatření. V případě dalších dvou kontrol byly zjištěné nedostatky,
které kontrolní komise popsala a navrhla nápravná opatření. Jednalo se výhradně o pochybení
procesního charakteru.
Hlasování: PRO: 76 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ÚK vzala na vědomí zprávu o činnosti KK v uplynulém období
Ad 13) Čerpání rozpočtu za rok 2019 a návrh rozpočtu pro rok 2021
Zprávu o čerpání rozpočtu přednesl pan Šanda a rovněž přednesl návrh rozpočtu na pro rok
2021. Informoval o tom, že plnění rozpočtu za rok 2019 skončilo v přebytku, neboť se
neuskutečnil nákup softwaru pro plemennou knihu. Jako mírně přebytkový je koncipován i
rozpočet pro rok 2021.
Hlasování: PRO: 76 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ÚK schválila čerpání rozpočtu za rok 2019 a dále schválila návrh rozpočtu pro rok 2021
Ad 14) Návrhy SO k projednání na konferenci
Návrh KpZ – KpZ navrhuje zpřesnit pro potřeby SCHK Výstavní řád FIFé v ustanovení čl.
1.8. Cílem a smyslem této úpravy je ztotožnění každé vystavované kočky s očkovacím
průkazem a následné kontroly platnosti předepsaného očkování.
K předloženému návrhu nebyl vznesen žádný návrh do diskuze.
Hlasování: PRO: 71 PROTI: 3
ZDRŽEL SE: 2
ÚK schválila návrh KpZ. Od 1.1.2021 musí být každá zúčastněná kočka čipovaná.
Návrh SO Klubu koček Karlovy Vary – Klub koček KV předložil návrh na projednání změny
čl. 3.2 a čl. 3.4 Výstavního řádu FIFé na GA FIFé. Navrhovaná změna spočívá ve stanovení
čipování koček jako povinného způsobu jejich identifikace.
Diskuze:
Paní Maršíčková vystoupila v diskuzi s poznámkou, že členy FIFé jsou i státy mimo Evropu,
kde je povinným způsobem označování tetování. Dále připomněla, že pokud by návrh nebyl
na GA prohlasován, bude moci být přednesen opakovaně až za další dva roky.
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Paní Mahelková navrhla návrh pozměnit o slova: nezaměnitelně označeni (čipování,
tetování).
Pan Urban navrhl, aby přednesený návrh byl přijat jako tématický a byl odpovídajícím
způsobem pro předložení na GA zpracován, neboť se jedná o závažné téma, které si pozornost
zaslouží.
Hlasování: PRO: 76 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
ÚK schválila zpracování návrhu SO Klubu koček Karlovy Vary a jeho přednesení na GA
FIFé.
Návrh SO Klubu koček Karlovy Vary - Klub koček KV předložil návrh na diferenciaci sazby
za vydaný rodokmen v návaznosti na výstavně prověřené rodiče. Smyslem návrhu je
motivovat chovatele k zlepšování kvality odchovaných zvířat zejména pak ve vztahu ke
zdravotnímu stavu.
Diskuze:
Pan Slabý konstatoval, že zrušení chovnosti bylo krokem zpět. Navrhuje najít systém kontroly
nebo bonity.
Pan Pánek konstatoval, že povinné uchovňování mělo své opodstatnění. Navrhuje k návratu
povinného uchovnění cestou FIFé případně tuto povinnost zavést alespoň v České republice.
Paní Soukenková navrhla předkladateli zvážit stažení návrhu.
Paní Byšková podotkla, že zdravotní stav by měli kontrolovat veterinární lékaři.
Pan Urban reagoval na připomínku paní Byškové s tím, že by to mohla být jedna z cest.
Paní Hlaváčková stáhla návrh SO Klubu koček Karlovy Vary z dalšího projednávání a
doporučila delegátům ÚK, aby se tímto námětem ve svých základních organizacích zabývali a
s členy o tomto závažném tématu hovořili.
Pan Novotný, místopředseda ÚVV, doporučil delegátům, aby o svých věcech rozhodovali
sami a nenechali o chovatelských otázkách rozhodovat subjekty nechovatelského charakteru.
Pan Slabý podotkl, že povinnost uchovnění spadá do kompetence FIFé.
Paní Mahelková vznesla dotaz, zda budeme upřednostňovat pouze zdraví před exteriérem? V
některých státech je údajně chovnost povinná.
Paní Maršíčková doplnila, že chovnost nesmí být podmíněna účastí na výstavě.
Pan Urban reagoval na paní Mahelkovou s řečnickou otázkou, kdo z posuzovatelů kdy řekl,
že kočka nesmí do chovu a chovatel to následně musel respektovat.
Pan Slabý v reakci na pana Urbana uvedl, že v minulosti to tak fungovalo.
Pan Urban pak dále uvedl, že se jedná o závažné téma, které je třeba dále rozvádět.
Pan Šanda k projednávanému tématu uvedl, že obdobný návrh byl podán na GA FIFé před
třemi lety a nebyl schválen. V loňském roce se stejným výsledkem dopadl návrh přednesený
Švýcarskem.
Návrh SO Cat club Praha východ č. 1 - Cat club Praha východ navrhl zpřísnit podmínky pro
žadatele o přiznání chráněného názvu chovatelské stanice. Navrhuje, aby žadatel složil
zkoušku, která by byla zpoplatněna částkou 500 Kč a dál v návrhu předestírá způsob jejího
provedení. Navrhovatel k odůvodnění návrhu konstatoval, že návrat k povinnému uchovnění
na výstavách již není možný, a proto je třeba se zaměřit na chovatele. U začínajících
chovatelů pak prověřit jejich znalost základních předpisů FIFé, Etického kodexu SCHK a
standardu plemene, které chovatel zamýšlí chovat.
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Diskuze:
Paní Choulíková konstatovala neznalost předpisů u začínajících chovatelů. Pochybení ale
vnímala i na straně základních organizací, kdy některé se svými členy pracují a další je pouze
evidují. Dochází pak k tomu, že členové, kteří se nechtějí vzdělávat, odchází z takové
organizace, kde se s členy pracuje, do organizace, kde po nich nikdo nic nechce.
Paní Pelikánová se přiklonila k názoru paní Choulíkové.
Slečna Justová konstatovala, že neznalost je mezi členy velká, ale zkouška funkci základní
organizace nenahrazuje. Každá základní organizace by měla své členy vzdělávat ve znalosti
obecných předpisů.
Paní Maršíčková sdělila svoje zkušeností z práce na plemenné knize a konstatovala, že chyb
se dopouští i zkušení chovatelé.
Pan Šanda apeloval na plnění funkce základních organizací. Konstatoval, že nevidí cestu
v rozšiřování formulářů, ale v činnosti základních organizací.
Paní Byšková konstatovala, že základní organizace v současné době pouze potvrzují členství,
ale nepotvrzují znalosti svých členů. Je toho názoru, že pokud nenastoupí direktiva, nikdo se
dobrovolně nic učit nebude.
Hlasování: PRO: 2 PROTI: 55 ZDRŽEL SE: 19
ÚK návrh ZO Cat club Praha východ neschválila
Návrh SO Cat club Praha východ č. 2 – Návrh SO Cat club Praha východ počítá s obdobím
tří let, po které bude mít žadatel o přiznání chráněného názvu chovatelské stanice přiděleného
mentora. Mentorem by dle návrhu mohl být kterýkoliv chovatel, který má přiznaný název
chovatelské stanice nejméně pět let a alespoň jeden z jeho odchovů získal titul IC/IP. Mentora
by si žadatel navrhoval sám, případně ve spolupráci se svojí základní organizací, přičemž
mentor musí být chovatelem stejného plemene jako žadatel.

Diskuze:
Paní Prokůpková vznesla dotaz, jak by se řešila taková žádost, kde žadatel nenajde žádného
mentora.
Paní Soukenková je toho názoru, že by se nejprve měla prodiskutovat metodika a teprve
potom by se mělo jednat o samotném návrhu.
Slečna Justová poděkovala navrhovatelům za otevření tohoto tématu. Následně pak požádala
o objasnění funkce mentora, neboť dle jejího názoru se funkce mentora kryje s funkcí poradce
chovu.
Paní Mahelková vyslovila názor, že každý chovatel je zodpovědná a svéprávná osoba.
Pan Urban doplnil sl. Justovou a konstatoval, že velký díl odpovědnosti spočívá rovněž na
prodávajícím chovateli, nicméně odpovědnost základní organizace mentorsky vést a vzdělávat
je nezastupitelná. Poradce chovu nastupuje až poté, co funkce základní organizace selhává.
Paní Pelikánová konstatovala, že vnímá problém i u samotných chovatelů, u nichž je vůbec
neochota někoho poslouchat a respektovat.
Paní Byšková se k názoru paní Pelikánové přidala.
Předkladatel návrh z dalšího projednávání a hlasování stáhl.
Pan Šanda konstatoval, že zavádění nadměrných povinnosti odvede lidi do jiných
chovatelských organizací.
Paní Byšková pak reagovala na pana Šandu vznesením řečnické otázky, že pokud se odmítají
řídit pravidly, zda je o takové členy ze strany SCHK zájem.
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Pan Slabý konstatoval, že pokud by mentor nebyl direktivou, pak by tato funkce byla k čemu?
Pan Krajča vyslovil názor, že než zavádět nové direktivy, bylo by zřejmě mnohem vhodnější
nabídnout kvalitní vzdělávací programy.
Návrh SO Cat club Praha východ č. 3 – Návrh SO Cat club Praha východ počítá se
zavedením povinnosti k žádosti o přiznání chráněného názvu chovatelské stanice přiložit
potvrzení o účasti nejméně na třech mezinárodních výstavách.
Navrhovatel vzal svůj návrh zpět.
Návrh SO Cat club Praha východ na změnu Metodického listu – zrušit věkové omezení pro
zařazení do chovu u kocourů
Pan Šanda uvedl, že věkové omezení koček a kocourů pro zařazení do chovu vychází ze
stávající platné legislativy a interní předpis SCHK nemůže s touto vyhláškou být v rozporu.
Dále informoval, že je v současné době projednávaná změna vyhlášky, která mimo jiné
plánuje snížení nebo zrušení věkového omezení kocourů.
Navrhovatel vzal svůj návrh zpět.
ZO Kočky Brno předložila k projednání ÚK dva návrhy – Návrh na zrušení povinnosti
potvrzovat členství na krycím listu a přihlášce na výstavu.
Pan Šanda konstatoval, že povinnost potvrzovat krycí listy byla zrušena už před několika lety.
Paní Maršíčková z poznatků pracovnice plemenné knihy dodala, že některé organizace chtějí
mít o chovatelské činnosti svých členů přehled a potvrzují i nadále krycí listy. Potvrzování
členství k účasti na výstavě se pak řídí tím, co je napsáno v propozicích.
Návrh byl z dalšího projednání stažen.
Návrh na stanovení minimálního odstupu 14 dní mezi jednotlivými výstavami.
Pan Urban konstatoval, že návrh není podán strukturovaně a odpovídá více příspěvku do
diskuze než návrhu, který má být prohlasován.
Pan Šanda konstatoval, že čtrnáctidenní odstup mezi výstavami pořádanými v České
republice se před několika lety zrušil. Dále uvedl, že v rámci FIFé se pořádá velké množství
výstav a prakticky každý víkend je možné se v rámci Evropské unie nějaké výstavy zúčastnit.
Pokud by došlo v rámci ČR k omezení počtu výstav a uvolnění termínů, tyto termíny obsadí
okolní země a na FIFé kalendáři výstav se nic nezmění.
Navrhovatel stáhl svůj návrh z projednání.
Paní Pelikánová vznesla dotaz, který se vztahoval ke staženému návrhu na zrušení věkového
omezení u kocourů. Pokud dojde ke změně legislativy, bude se zrušení věkové hranice u
kocourů projednávat na příštím jednání ÚK? Na tento dotaz odpověděl pan Šanda, který
delegáty ubezpečil, že pokud doje ke změněně legislativy, promítne se tato změna neprodleně
i do vnitřních předpisech SCHK a nebude se čekat na nejbližší jednání ÚK.
Pan Urban dodal, že ÚOK může flexibilně reagovat na změny právních předpisů a na
nejbližším jednání ÚK bude předkládat svá rozhodnutí ke schválení. Dále prezentoval názor,
že kontrola platného očkování na vzteklinu spadá do kompetence státní veterinární správy
nebo celní správy.
Paní Byšková konstatovala, že v průběhu mnoha let na jednání ÚK bylo vzneseno bezpočet
dobrých návrhů, ale nebyly prodiskutované, a tedy o nich nebyly hlasováno. Navrhla, zda by
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se o takových návrzích, které vzejdou v průběhu jednání ÚK, nedalo diskutovat na sociálních
sítích.
Pan Šanda rezolutně odmítl vést diskuse na sociálních sítích, neboť tam mnohdy diskutují
lidé, kteří s věcí nemají nic společného a poukázal i na korektnost takové diskuze. Navrhl, aby
všechny náměty a podněty jejich autoři směřovali na ÚOK.
Za tento návrh se postavil i pan Urban a slečna Justová.
Ad 15) Různé
Pan Jura – informoval o průběhu olympiády mladých chovatelů v roce 2019, které se za
odbornost koček zúčastnilo 7 mladých chovatelů. Vyzval základní organizace, aby při práci s
mladými chovateli kontaktovali Komisi pro práci s mladými chovateli. Dále požádal ÚK o
mandát k zastupování SCHK na konferenci Komise pro práci s mladými chovateli.
Pan Šanda poděkoval panu Jurovi za informaci o průběhu olympiády mladých chovatelů. O
konferenci byl již informován Komisí pro práci s mladými chovateli a po projednání na ÚOK
byla jako delegát na konferenci navržena paní Venclíková a jako náhradník paní Maršíčková.
Paní Venclíková mandát přijala. Děti z její základní organizace se těchto akcí pravidelně
zúčastňují.
K tématu se vyjádřil i pan Novotný, který konstatoval, že silnější mandát má Konference.
Pan Šanda shrnul toto téma a dal hlasovat.
Paní Soukenková se k tomuto bodu rovněž vyjádřila, kdy konstatovala, že delegáti jsou
oprávnění hlasovat pouze o návrzích a pro toto dodatečné hlasování není prostor. Platí tedy to,
pro co se rozhodla ÚOK.
Pan Pánek – pohovořil o úmrtí paní Mikuláškové. Informoval delegáty o tom, že na pohřeb
zesnulé přispělo přibližně 90 osob, kterým touto cestou poděkoval za to, že mohlo být
uspořádáno důstojné rozloučení s paní Mikuláškovou.
Paní Soukenková poděkovala rodině Pánkových za poslední službu, kterou zesnulé poskytli.
Pan Šanda vzpomněl na paní Mikuláškovou a i on poděkoval rodině Pánkových.
Paní Flossmannová – vznesla dotaz, jak se bude řešit účast sphynxů na výstavách v zahraničí.
Pan Šanda k dotazu uvedl, že SCHK toto řešit nebude. Upřesnil, že se jedná o právní předpisy
daných zemí, kde se výstavy pořádají. Informoval přítomné delegáty o kauze sphynxů a jejich
účasti na mezinárodní výstavě v únoru 2020, ve Vídni, kde byly tyto kočky pro absenci vousů
státní veterinární správou z výstavy vyloučeny.
Paní Flossmannová uvedla, že kontrolorky se identifikovaly až na požádání a následně
nedostala zprávu o průběhu kontroly.
Pan Šanda paní Flossmannové vysvětlil, že partnerem pro státní orgán nejsou vystavovatelé,
ale pořadatel výstavy. Dále upozornil na předpis EU, který zakazuje týrání chovem.
Pan Pánek – poukázal na počet výstav pořádných v České republice a na to, že v průběhu
výstavy může dojít ke kolapsu ať už vystavovatele nebo návštěvníka. Dal ke zvážení nákup
defibrilátoru, který své opodstatnění jistě má, a to zejména v letních měsících. Přístroj by
mohl putovat po výstavách.
Paní Prokůpková se staví kladně k tomuto návrhu s tím, že by jeden přístroj mohl být výstavy
na Moravě a druhý pro výstavy v Čechách.
V diskuzi pak již žádné další téma nezaznělo.
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Návrh na usnesení ÚK SCHK:
1) Ústřední konference zvolila zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) Ústřední konference zvolila mandátovou a návrhovou komisi
2) Ústřední konference schválila program konference
3) Ústřední konference schvaluje zápis z jednání konference delegátů za rok 2019
4) Ústřední konference bere na vědomí zprávu ÚOK o činnosti
5) Ústřední konference bere na vědomí zprávu Chovatelské komise
6) Ústřední konference bere ne vědomí zprávu Výstavně posuzovatelské komise
7) Ústřední konference bere na vědomí zprávu Komise pro zdraví a pohodu koček
8) Ústřední konference bere na vědomí zprávu Disciplinární komise
9) Ústřední konference schvaluje jednání ÚOK v období mezi konferencemi
10) Ústřední konference bere na vědomí zprávu Kontrolní komise
11) Ústřední konference schvaluje čerpání rozpočtu za rok 2019 a schvaluje rozpočet na
rok 2021
12) Ústřední konference schvaluje návrh Komise pro zdraví a pohodu koček o povinném
čipování všech koček, které se budou účastnit výstav ČSCH
13) Ústřední konference schvaluje návrh SO Klub koček Karlovy Vary pověřit ÚOK
přednesením návrhu na GA FIFé, změna Výstavního řádu, čl. 3.2 a 3.4, povinné
označování koček tetováním nebo čipováním
14) Ústřední konference neschválila návrh č. 1 podaný SO Cat club Praha východ
Hlasování: PRO: 76 PROTI: 0
ÚK schválila usnesení ÚK SCHK

ZDRŽEL SE: 0

Pan Šanda ukončil jednání konference, poděkoval delegátům za účast a popřál šťastnou cestu
domů
Zapsala: Eva Hlaváčková
Ověřil: Zdeněk Krajča
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Krajča
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