Český svaz chovatelů, Maškova 3, 182 53 Praha 8, tel. 28468 3440, fax 28468 14 51
Sdružení chovatelů koček v ČR
-------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Pozvánka
na konferenci - plenární zasedání SCHK, která se bude konat dne 30.3.2013 v Praze na
sekretariátě ČSCH, Maškova 3, 182 53 Praha 8.
Program:
1/ 8:30 – 9:30 presentace
2/ 9:30hod - zahájení - Ing. Šanda
3/ volba návrhové, mandátové a volební komise a zapisovatele
4/ kontrola plnění usnesení z minulé konference - Ing. Šanda
5/ zpráva předsednictva o činnosti za minulé období - Ing. Šanda
6/ zpráva chovatelské komise – Dr. Říhová
7/ zpráva výstavně-posuzovatelské komise - Ing. Šanda
8/ zpráva komise pro zdraví a ochranu koček - Dr. Mahelková
9/ zpráva disciplinární komise - Dr. Soukenková
10/ rozpočet na rok 2014 a čerpání rozpočtu za rok 2012
11/ návrhy ZO k projednání na konferenci
12/ návrhy na generální zasedání FIFe 2013
13/ zpráva PKK - A. Šimková
14/ odvolání Dr. Říhové proti rozhodnutí předsednictva ze dne 4.12.2012
15/ volby členů předsednictva a předsedů komisí
16/ volba delegátů na VH ČSCH
17/ různé
18/ závěr - Ing. Šanda
Diskuse bude přímo ke každému projednávanému bodu jednání.
Připomínáme, že hlasovací právo bude mít pouze ta organizace, která do 31. ledna 2013
uhradí členské příspěvky na rok 2013.
V Praze dne 20. 12. 2012
vyřizuje : Alice Šimková

Ing. Martin Šanda, v.r.
předseda SCHK

------------------------------------------------ zde oddělit -----------------------------------------------Odevzdejte při presentaci. Bez řádně vyplněného a podepsaného „Oprávnění delegáta“ statutárními zástupci
ZO nebude přidělen hlasovací lístek.

Oprávnění delegáta
Výborová * - členská * - schůze ZO CHK na svém zasedání dne ............................delegovala na konferenci plenární zasedání- konanou dne 30.03.2013 tyto delegáty:
1/ .......................................................................................................
2/....................................................................................................
V ....................... dne ......................

Za ZO CHK: podpis + razítko

Český svaz chovatelů, Maškova 3, 182 53 Praha 8, tel. 28468 3440, fax 28468 1451
Sdružení chovatelů koček v ČR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Určeno všem ZO CHK
----------------------------

Věc: úhrada členských příspěvků pro rok 2013
-------------------------------------------------

Hodnota členských příspěvků pro rok 2013 byla na celosvazové konferenci schválena
ve výši 290,- Kč pro chovatele starší 18 let
165,- Kč pro chovatele mladší 18 let
650,- Kč pro chovatele starší 18 let s odběrem časopisu Chovatel
550,- Kč pro chovatele mladší 18 let s odběrem časopisu Chovatel
Členský příspěvek ve výši 230 Kč bude odveden na sekretariát ČSCH, 60 Kč zůstává v ZO.
Z příspěvku MCH (165 Kč) bude odvedeno 124 Kč (bude přeúčtováno komisi pro práci
s mládeží) a 41 Kč zůstane v základní organizaci.
Členské příspěvky s odběrem časopisu Chovatel budou řešeny individuálně po dohodě
s tajemnicí.
Členský příspěvek může být v ZO navýšen o další částku, která zůstane v ZO pro její potřeby.
Známky budou zaslány po uskutečněné platbě. Neopomeňte přiložit kopii dokladu o
zaplacení.
Termín : do 31.1.2013
Vyřizuje: Alice Šimková

Volby do orgánů Českého svazu chovatelů
Podle ust. § 4/14 Stanov ČSCH je funkční období ve všech orgánech Českého svazu chovatelů
pětileté. V předchozím období se volby do orgánů svazu konaly v roce 2008, členy Ústředního výboru
ČSCH a Ústřední revizní komise ČSCH volila Valná hromada ČSCH v roce 2009.
XX. Valná hromada ČSCH dne 3. 11. 2012 rozhodla zkrátit volební období ústředních orgánů
a vyhlásit volby do orgánů Českého svazu chovatelů (dále jen svazu) a uložila Ústřednímu výboru
ČSCH zabezpečit jejich průběh.
Ústřední výbor ČSCH vydává tento závazný pokyn:
I.
Základní organizace provedou na výročních členských schůzích volby:
- členů výboru a revizní komise a stanoví si jejich počet,
- delegátů na oblastní, okresní a městské konference a aktivy chovatelských odborností,
- kandidátů do vyšších orgánů svazu s určením, o který vyšší orgán svazu se jedná.
Stručnou zprávu o průběhu voleb spolu s usnesením předloží příslušné oblastní, okresní, městské
organizaci s vypsanou zelenou evidenční kartou za ČSCH.
Návrh kandidátů do ústředních orgánů svazu (ÚV, ÚRK, ÚOK) předloží příslušné oblastní, okresní,
městské organizaci do 28. 2. 2013.
II.
Základní specializované organizace provedou na členských schůzích volby:
- členů výboru a revizní komise a stanoví si jejich počet,
- delegátů na ústřední konferenci chovatelské odbornosti,
- kandidátů do vyšších orgánů svazu s určením, o který vyšší orgán svazu se jedná.
Zprávu o průběhu voleb předloží příslušné ústřední odborné komisi spolu s vypsanou zelenou
evidenční kartou.
Návrh kandidátů do ústředních orgánů svazu (ÚV, ÚRK, ÚOK) předloží příslušné ústřední odborné
komisi do 28. 2. 2013.
III.
Chovatelské kluby provedou na výročních členských schůzích volby členů výboru klubu a revizní
komise. Stručnou zprávu o průběhu voleb předloží příslušné ústřední odborné komisi spolu s
prezenční listinou a vypsanou zelenou evidenční kartou klubu.
IV.
Oblastní, okresní, městské konference delegátů volí:
- členy výboru oblastní, okresní, městské organizace a revizní komise a stanovují jejich počet,
- delegáty na Valnou hromadu ČSCH podle klíče schváleného předchozí Valnou hromadou ČSCH,
vyjadřují se ke kandidátům navrženým do ústředních orgánů svazu základními organizacemi s
určením, o který ústřední orgán se jedná.
Stručnou zprávu o průběhu voleb spolu s usnesením a vypsanou bílou evidenční kartou OO ČSCH
a zelenými evidenčními kartami ZO ČSCH předloží Ústřednímu výboru ČSCH.
Termín konání konferencí do 30. března 2013.

Návrh kandidátů do ústředních orgánů svazu (ÚV, ÚRK, ÚOK) předloží Ústřednímu
výboru ČSCH s určením, o který ústřední orgán se jedná do 5. 4. 2013.
V.
Oblastní, okresní, městské aktivy chovatelských odborností se konají v oblastech,
okresech, městech podle rozhodnutí a možností oblastních, okresních, městských odborných
komisí a termín jejich konání musí předcházet termínu konání oblastní, okresní, městské
konference a:
- navrhují kandidáty do funkcí ve výboru oblastní, okresní, městské organizace a
příslušné ústřední odborné komise,
- volí delegáty na ústřední konferenci odbornosti,
- volí členy oblastních, okresních, městských odborných komisí a stanovuje jejich
počet.
VI.
Ústřední konference chovatelských odborností svolávají příslušné ÚOK. Průběh
konference se řídí organizačním řádem chovatelské odbornosti. Vyjadřují se ke kandidátům
navrženým do Ústředního výboru ČSCH základními specializovanými organizacemi.
Termín konání konferencí do 30. března 2013.
Návrh kandidátů do Ústředního výboru ČSCH a Ústřední revizní komise ČSCH
předloží do 5. 4. 2013.
VII.
Valná hromada ČSCH provede volbu členů Ústředního výboru ČSCH a Ústřední
revizní komise ČSCH na svém zasedání dne 25. května 2013.
Stručnou zprávu o průběhu voleb spolu s usnesením a vypsanou bílou evidenční kartou OO
ČSCH a zelenými evidenčními kartami ZO ČSCH předloží Ústřednímu výboru ČSCH.
Termín konání konferencí do 30. března 2013.
Návrh kandidátů do ústředních orgánů svazu (ÚV, ÚRK, ÚOK) předloží Ústřednímu výboru ČSCH
s určením, o který ústřední orgán se jedná do 5. 4. 2013.
Vzor volebního řádu bude zveřejněn ve věstníkové části časopisu Chovatel č. 3/2013.

Jiří Král, v. r.
předseda ÚV ČSCH

Martin Kabát, DiS.
generální sekretář ČSCH

ČSCH ZO MCC-MORAVIA CAT CLUB
Renčova 15
621 00 Brno
IČO - 71737545

Návrhy ZO MCC na Plenární zasedání SCHK 2013
CHOVATELSKÝ ŘÁD ČSCH – SCHK
1.) Změna ve Vyhlášce MZe ČR č. 5/2009 – snížení věku koček a kocourů pro krytí
Navrhujeme sestavení delegátů SCHK pro jednání s Ministerstvem zemědělství kvůli
snížení věkové hranice koček i kocourů pro krytí. Je žádoucí opětovné projednání
Vyhlášky MZe ČR č. 5/2009 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu,
konkrétně paragrafu 7, odst. 2a. Tato vyhláška byla naposledy projednána dne
22.12.2008.
Navrhujeme snížit věkovou hranici pro kočky i kocoury při použití pro reprodukční
účely na 9 měsíců.
Odůvodnění návrhu :
Kočka je polyestrické zvíře, pohlavní cyklus u ní začíná od 9. měsíce, mnohdy dříve.
V některých státech EU není právně stanoven věk použití kocourů a koček v chovu.
V tomto ohledu jsou chovatelé v České republice znevýhodněni.
Hranice 12 měsíců pro krytí je diskriminující, a vede k podvodům a porušení ze stran
chovatelů (posunutí data krytí a porodu, záměna rodičů, prodej koťat bez PP apod).
Řád ochrany zvířat při chovu se zpravidla v průběhu pětiletého období reviduje a
upravuje podle aktuálních věděckých poznatků, praktických zkušeností nebo
doporučení mezinárodních chovatelských organizací.
Domníváme se, že je vhodná doba pro změnu.
VÝSTAVNÍ ŘÁD ČSCH – SCHK
2.) Redukce počtu výstav v ČR
1.4

a) Je-li na stejné datum plánováno více výstav (národních nebo mezinárodních), musí být mezi místy
konání výstav vzdálenost nejméně 400 km (po silnici).
U výstav, hlášených na stejný termín, má přednost ta, která byla hlášena dříve.
Termíny výstav je možno rezervovat maximálně na 10 let dopředu.
Pravidlo vzdálenosti 400 km platí pro výstavy, u kterých bylo při žádosti o konání uvedeno datum a místo
konání. U výstav, kde nebylo uvedeno místo konání, není vydáno povolení konat výstavu v případě, že
se dodatečně uvedené místo konání výstavy nachází ve vzdálenosti do 400 km od místa, kde se koná již
povolená výstava.
Výstavy koček, které se konají ve stejném termínu v místech do 400 km, je možné realizovat, jen pokud s
tím souhlasí příslušní členové FIFe. Písemný souhlas musí být zaslán na sekretariát FIFe nejméně 2 měsíce
před konáním výstavy.

b) Výjimky platí pro Norsko, Švédsko, Velkou Británii, Island.

c) Pro ČSCH - SCHK platí pravidlo, že každá ZO smí pořádat max. 2 jednodenní
výstavy v kalendářním roce. Má-li ZO zájem pořádat v témže roce další výstavu, musí
získat souhlas organizace, jež pořádá v intervalu 7-14 dní od nově žádaného termínu
svou předem schválenou výstavu. Organizace žádající o pořádání druhé výstavy v
roce nesmí na tuto výstavu žádat o vyjímku při nedostatečném počtu přihlášených
koček. Má se za to, že zvážila předem veškeré souvislosti s pořádáním další výstavy.
d) Podat žádost o udělení výjimky pořádat výstavu při menším počtu přihlášených
koček v rámci jedné organizace je možné maximálně 1x za 3 roky.
Odůvodnění návrhů:
c) Žádoucí je snížit počet výstav ročně, pořádat výstavy „na úrovni“ a motivovat tak
vystavovatele, kteří díky finanční krizi nebo předchozím negativním zkušenostem s
posuzovateli a výstavními výbory některých ZO upouštějí od účasti na výstavách.
Ne kvantita na úkor kvality !
d) Výstavy by měly pořádat pouze organizace, které jsou schopné dodržet
podmínky pro konání výstav a nelze se opakovaně spoléhat na udělování vyjímek.
Návrh by měl vyjít v platnost již pro příští rok..
CHOVATELSKÝ ŘÁD ČSCH – SCHK
Dodatek 2.2.4
3.) Zrušení výstavní třídy 18
Navrhujeme zrušení Zvláštní výstavní třídy 18, s platností od 1.3.2013
Odůvodnění návrhu :
Breeding Reg. Rules FIFe, bod 4.6.2 :
The original pedigree must be respected.
Nevidíme smysl v nutnosti posouzení kočky z non-FIFe ve zvláštní třídě 18, zda
odpovídá plemeni a EMS.
Je omezující, že zápis kočky z non-FIFe organizace na PK je podmíněn uznáním PP
chovatelskou komisí a obsolvováním zvláštní výstavní třídy, která není v jiné zemi,
organizované ve FIFe, požadována.
Pro registraci kočky importované s non-FIFe rodokmenem navrhujeme stejný postup
jako u importu kočky s FIFe rodokmenem.
Domníváme se, že pro registraci kočky z non-FIFe na PK postačuje ohlášení importu,
platný PP a posudek z výstavy.
V Brně, dne 14.11.2012
Za ZO MCC
zapsala : Nikola Arcanidu, jednatelka
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Část 2.2.5
Při volné plemenitbě je od chovatele vyžadována vysoká morální a etická vyspělost,
svědomitost a odborná způsobilost ve smyslu základních ustanovení Zásad pro
činnost poradce chovu a odborné orgány mají právo si tyto okolnosti kdykoliv ověřit.
o odstavec 2.2.5.1 ve znění
Pro začínající chovatele je primárně určena cílená plemenitba. Volnou plemenitbu je
možné uplatnit po dvou letech členství v ČSCH nebo po odchování 3 vrhů (podle toho,
která z podmínek nastane dříve). Pokud o to chovatel požádá a poradce chovu ověří
jeho odborné znalosti, může poradce chovu přiznat právo volné plemenitby i
začínajícímu chovateli.
Odůvodnění : v době neustále se snižujících nároků na uchovnění koček (v současné
době stačí jedna výstava, je předložen návrh na trvalou chovnost pro všechny kočky i
bez uchovnění) má začínající chovatel jen omezenou šanci porovnat své zvíře s jinými
kočkami a většinou není ještě schopen samostatně objektivně zhodnotit jeho typ,
přednosti a nedostatky a kompenzovat je výběrem odpovídajícího partnera. Bohužel
ne vždy je původní chovatel schopen/ochoten mu poradit a začátečník pak volí
nejbližšího, případně nejlevnějšího nebo nejoblíbenějšího kocoura bez ohledu na
vhodnost spojení nebo možný přínos chovu. Vidíme zde prostor pro širší uplatnění
poradců chovu, případně i pro ustavení dalších poradců, specializovaných na jedno či
dvě plemena a jejich intenzivnější spolupráci s chovateli.
2) Navrhujeme zveřejnit na webu SCHK aktuální seznam všech poradců chovu včetně
místa bydliště a kontaktů.
Odůvodnění : v současné době (listopad 2012) není na webu SCHK možné najít ani
seznam poradců chovu, ani kontakty na HPCH. To je situace, která by se jistě měla
změnit.
3) Navrhujeme ustavit minimálně tříčlennou pracovní skupinu, která bude pracovat
na novém vzhledu i aktualizovaném obsahu webu SCHK. Navrhovaní členové skupiny
Adela Justová (technická podpora, informační sekce), Zuzana Maršíčková (řády,
formuláře), Sandra Mezianová, Nikola Arcanidu (jazykové mutace, databáze
chovatelů), další dle možností a potřeb.
Odůvodnění : domníváme se, že nadešel čas pro aktualizaci vzhledu webové
prezentace SCHK a vytvoření nové image. Celkové ladění stránek by mělo vyjadřovat
hodnoty sdružení a být základem pro vnímání organizace. Technicky je třeba stránky
přizpůsobit masovému používání smartphonů. Nový, modernější vzhled, rozšíření
informační sekce pro laiky i chovatele, intuitivnější dělení a ovládání při zachování
informační hodnoty přinese spolu s minimálně jednu jazykovou verzi a propojením se

sociálními sítěmi výrazný posun ve vnímání SCHK jako moderní, progresivní zájmové
organizace.
Za ZO Star Cats
Lena Venclíková, předseda
Praha 29.11.2012

