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Český svaz chovatelů, Sdružení chovatelů koček v ČR
Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy
tel.: 284683440, fax: 284681451, e-mail: alice.simkova@cschdz.eu
http://www.cschdz.eu, http://www.schk.cz
IČO: 00443204, DIČ: CZ-00443204, Bankovní spojení: KB Praha 9, č. účtu: 635081/0100

Zápis č. 1/16
ze zasedání předsednictva (ÚOK) SCHK konaného dne 26. 2.2016 v Praze, Maškova 3.

Přítomni:

E. Reijers, Z. Maršíčková, M. Šanda, M. Urban, L. Venclíková, D. Soukenková,
L. Vaněk, A. Šimková

Hosté:

K. Mahelková, D. Rameš

Program:

1/ Zahájení
2/ Kontrola minulého zápisu
3/ Příprava podkladů pro konání Konference 2016
4/ Různé

Ad 1/ Zahájení
Zasedání zahájil E. Reijers přivítáním všech přítomných a představením Ing. Davida Rameše,
nového generálního sekretáře ČSCH. Pan Rameš je ve funkci od 1.2.2016, s problematikou se
postupně seznamuje.
Na dotaz ohledně způsobu vedení účetnictví externí účetní firmou, který naší odbornosti nevyhovuje
mj. kvůli ztížené identifikaci plateb a vystavování platebních dokladů/faktur pro jednotlivé chovatele
i ZO, odpověděl, že nespokojeny jsou i další odbornosti, že je vyhlášeno výběrové řízení na pozici
ekonoma jako zaměstnance ČSCH a že prosincová Valná hromada ČSCH uložila vytvořit směrnici
pro vedení účetnictví. Tyto kroky by měly vést i ke zlepšení spolupráce s kontrolní komisí
odbornosti.
Členové ÚOK se dále zajímali i o stav registrace pobočných spolků do spolkového rejstříku, o němž i
přes vznesené dotazy nebyli informováni. Z diskuse vyplynulo, že pokud organizace podaly žádost o
registraci a nebyly vyrozuměny o nedostatcích podané žádosti, registrace probíhá nebo již úspěšně
proběhla – o tom soud nezasílá vyrozumění. Pokud má spolek pochybnosti, lze si informace
vyhledat podle IČO např. na www.justice.cz
Dále p. Rameš reagoval na dotazy ohledně připomínkování návrhu textu Stanov ČSCH a sdělil, že
vzhledem k tomu, že text k připomínkování nebyl příslušnou komisí předložen ve stanoveném
termínu, uvažuje se o možnosti připomínkování prodloužit.
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Ad 2/ Kontrola minulého zápisu
-

podnět ke způsobu vedení účetnictví účetní firmou pro ČSCH byl podán, odpověď zatím
nebyla obdržena
Vysvětlení podáno p. Ramešem, viz bod 1/
Úkol ukončen

-

návrh Stanov ČSCH
viz bod 1/, předložený návrh Stanov ČSCH, který vypracovala Komise pro přípravu Stanov
ČSCH a jehož znění bylo rozesláno k posouzení všem ZO, vyhodnotila ÚOK jako nekoncepční
a nesystematický, s nepřehlednou strukturou a nejednotným názvoslovím, které komplikuje
příp. i znemožňuje orientaci v textu. Žádost o prodloužení termínu pro připomínky a
připomínky samotné vypracuje pí. Soukenková.
Úkol trvá

-

revize názvosloví pro PK a výstavní výbory
p. Šanda předložil návrh, jehož jednotlivé části byly diskutovány. Připomínky budou
postoupeny nové chovatelské komisi, která bude jmenována po volbách předsedy na
Konferenci delegátů.
Úkol trvá
- vyjádření právní zástupkyně pí Zemanové ohledně znevažování její klientky na
facebookovém profilu p. Kučery
výbor ZO Friendly Cat Clubu podnět projednal a podporuje postoj p. Kučery. ÚOK postupuje
k dalšímu řešení ZO 1.SKO, jejímž členem je pí. Zemanová. Výbor 1.SKO prošetří a vyřeší
do 15.1.2016.
Předsedkyně 1.SKO pí Soukenková informovala o průběhu šetření, to stále probíhá.
Úkol trvá
- Olympiáda mladých chovatelů
k zajištění správnosti odborné náplně teoretické i praktické části odbornosti chovatelů koček
bude vytvořen soubor otázek pro soutěžící, který bude průběžně aktualizován, případně
doplňován. Bude poskytnut Komisi pro práci s mládeží ČSCH. Vypracováním byla pověřena pí
Venclíková.
Úkol trvá
- Příprava podkladů pro konání Konference 2016
viz bod 3/
- Chovatelské záležitosti:
pí Ilievová – NEM, stříbřitá koťata po matce, v jejímž PP se nevyskytuje žádné stříbřité
zvíře, ale kočce byl na výstavě stanoven fenotyp se stříbrem. Otec bez stříbra. Kočka bude
znovu předvedena, další postup bude stanoven. Pověřen M. Šanda.
Kontrola koťat i jejich matky u chovatelky provedena, všechna zvířata bez stříbra. Ukončeno

2

Zápis-předsednictvo 1/2016

Kontroly u chovatelů: p. Stodůlka /ZO Zlín/ - ukončeno, 2 roky řízený chov, řídící poradce p.
Krajča; pí Šindelářová /Freya Cat Ústí n. L./, ZO řeší - úkol trvá.
- Centrální evidence: problém s certifikací a dostupností vyřešen, kontrolou ale bylo
zjištěno, že některé z organizací neaktualizují údaje, jak je třeba. ÚOK rozhodla, aby byl na
Konferenci oznámen jako definitivní termín 31.3.2016.
Úkol trvá
- p. Vaněk představil členům ÚOK návrh webové aplikace, jejímž prostřednictvím by bylo
možné podávat žádosti o PP. Tato aplikace by mohla nahradit zasílání žádostí
prostřednictvím mailové pošty. Je však třeba vyřešit některé technické a jiné otázky, poté
by bylo možné přistoupit ke zkušebnímu provozu.
Úkol trvá
- Seminář pro chovatele MCO a BSH/BLH se konal 13.2.2016 v Praze-Ďáblicích, lektory
byli Y. a L. Khaledovi, L. Venclíková a P. Šnajdrová, zúčastnilo se 35 chovatelů. Ohlasy na
konání byly kladné.
Úkol ukončen

Ad 3/ Příprava podkladů pro konání Konference 2016
Konference delegátů odbornosti chovatelů koček se bude konat 27.2.2016 v Praze na sekretariátě
ČSCH, Maškova 3, Praha 8 – Kobylisy.
ÚOK znovu projednala předkládané materiály. Dne 25.2. odpoledne byla zaslána zpráva kontrolní
komise, členové ÚOK se s ní seznámili, ale neměli možnost se k ní kvalifikovaně vyjádřit, berou ji
na vědomí.
Paní Šimková informovala o stavu členské základny a placení členských příspěvků, včetně zasílání
evidenčních listů organizací. O zrušení požádala ZO Felis Pilsensis a ZO Uničov, jejich členové
přestoupí do jiných ZO.
Jednací sál konference bude pro zlepšení slyšitelnosti vybaven mikrofonem a zvukovou aparaturou,
jednání bude nahráváno pro účely vyhotovení zápisu z konference a jeho ověření.
Jako delegáti pro jednání VH ČSCH 28.5.2016 budou ke schválení delegátům Konference
odbornosti navrženi: pí. Soukenková, pí Hlaváčková. p. Šanda a p. Vaněk.
Do komisí konference ÚOK navrhuje: komise mandátová – pí. Maršíčková, p. Slabý, komise volební:
p. Maťha, p. Vaněk a komise návrhová: pí. Hlaváčková, pí. Venclíková. Další kandidáti vzejdou z
návrhů z pléna.

Ad 4/ Různé
Výstavní komise SCHK projednala a schválila konání posuzovatelské zkoušky pí Jany
Stěničkové (kat. III na výstavě v březnu v Praze), ÚOK souhlasí; pí Lucie Kilianová (Strejcová)
oznámila, že z rodinných důvodů dále nebude pokračovat v žákování, bude postoupeno FIFe k
vyřazení ze seznamu posuzovatelů-žáků. ÚOK souhlasí s rozhodnutím VPK zrušit klubu Freya Cat
Ústí n. L . stávající termíny výstav v kalendáři FIFe (opakované rušení výstav ze strany klubu);
ÚOK obdržela stížnost pí Hlaváčkové na údajné využívání potomků po somálském kocourovi
v chovu čistokrevných SIB v Polsku (Felis Polonia). Tato stížnost s veškerými přílohami bude k
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dalšímu šetření předána nové chovatelské komisi. ÚOK podotýká, že veškeré podobné podněty k
prošetření musí být doloženy kopiemi originálních průkazů původu, nelze vycházet z údajů
publikovaných v internetových chovatelských databázích;
na letošním zasedání FIFe budou ČSCH-SCHK zastupovat p. Urban jako delegát a pí
Venclíková jako přísedící, registračního semináře se zúčastní pí Maršíčková;
-

pí Šimková prověří kalkulaci poštovného zásilek PK pro případnou změnu v ceníku.

Příští zasedání ÚOK: 11.5.2016 Praha

Eric Reijers
předseda SCHK-ČSCH
Zapsala: Maršíčková
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