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Zápis č. 2/15

ze zasedání předsednictva (ÚOK) SCHK konaného dne 10. 4. 2015 v Brně.

Přítomni:

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

Omluvena: A. Šimková

Program:

1/ Zahájení
2/ Kontrola minulého zápisu
3/ Návrh jednacího řádu Konference delegátů SCHK
4/ Návrh jmenovitého hlasování členů ÚOK
5/ Stížnost člena ZO 1.OK Praha p. Kaněry
6/ Podnět KKKV - nečinnost Chovatelské komise SCHK
7/ Stížnost MCC Brno na jednání paní Lacmanové a Perčynské
8/ Projednání zápisu z Konference delegátů SCHK a souvisejících záležitostí
9/ Žádost pí Perčynské o revizi zápisu z jednání ÚOK 1/15 a revokaci
hlasování o chovatelském řádu na Konferenci delegátů 2015
10/Žádost pí Perčynské o podporu její kandidatury do JSC FIFe
11/Žádost Kontrolní komise SCHK o znovuotevření účetnictví let 2010/2011
11/Poplatky za pořádání výstav FIFe
12/Žádost ZO Mikulášovice o přidělení termínů pro pořádání MVK
13/Různé
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Ad 1/ zahájení
Zasedání zahájil předseda SCHK E. Reijers přivítáním všech přítomných.
Ad 2/ kontrola minulého zápisu
- Olympiáda mladých chovatelů: Předsednictvo pověřilo v září 2014 p. Vlastimila
Juru, ml. vypracováním návrhu pravidel pro konání OMCH, která by zajistila, aby
nemohlo dojít ke znevýhodnění MCH se členstvím v ZO, přímo řízených svou
ÚOK. Tento návrh nebyl dodán a není možné ho tedy postoupit ÚV ČSCH k
případnému zapracování.
Úkol ukončen.
-

Lena Venclíková upomene ZO 36 Brno o zaslání vyjádření k případu pana
Franty (odchov koťat bez PP)
Úkol trvá

-

Návrh stanov ČSCH – ÚOK projednává návrh a připomínky k němu. Z.
Maršíčková zašle členům ÚOK text návrhu s úpravami k vyjádření pí
Soukenkové, poté všem členům ÚOK k připomínkování
Úkol trvá

Ad 3/ Návrh jednacího řádu Konference delegátů SCHK
E. Reijers předal všem členům ÚOK návrh jednacího řádu konference delegátů.
Na příštím jednání ÚOK budou projednány jednotlivé body a připomínky.
Ad 4/ Návrh na jmenovité hlasování členů ÚOK
Návrh přednesl L. Vaněk. ÚOK ukládá pí Soukenkové, aby pro příští jednání ÚOK
připravila právní rozbo podle nových právních předpisů NOZ, ZOK. Zároveň i
právní rozbor pro zveřejňování jmen členů SCHK v zápisech (stížnosti apod.)
Ad 5/ Stížnost člena ZO 1.OK Praha p. Kaněry
ÚOK pověřila p. Maršíčkovou, aby ve smyslu Metodického listu k postupu
podávání stížností zaslala odpověď na stížnost, podanou p. Kaněrou a signovanou
po projednání výborem ZO pí Perčynskou, týkající se průběhu veterinární
přejímky a výstavy v prosinci 2014, pořádané ZO Praha 4/17, kdy byl údajně
porušen Výstavní řád SCHK b. 1.8. (již uvedeno v zápise z jednání ÚOK 1/15,
bod 6). Další stížnosti na tutéž událost, kterou p. Kaněra adresoval ÚV ČSCH a
tentýž ji prostřednictvím Sekretariátu ČSCH předal ÚOK na vědomí, nebyla
Ústřední odbornou komisí chovatelů koček projednána jako jí nepříslušející.
Ad 6/ Podnět projednání nečinnosti CHK
KK Karlovy Vary zaslal Sekretariátu SCHK podnět, který požaduje projednání
nečinnosti CHK ve vztahu k revizi názvosloví EMS variet tak, aby názvosloví
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používané plemennou knihou při vystavování průkazů původu a názvosloví,
užívané pro barevné variety jednotlivých plemen ve výstavních katalozích bylo
totožné. V zápisech z jednání CHK je tento úkol zmiňován od 16.9.2013.
Podnět byl zaslán chovatelské komisi k vyjádření. Poté bude v ÚOK projednán.

Ad 7/ Stížnost MCC Brno na jednání paní Lacmanové a Perčynské
ÚOK konstatuje, že vyjádření pí Perčynské již obdržela, pí Lacmanová přes
opakované zaslání textu stížnosti emailem dosud neodpověděla. Z. Maršíčková jí
proto pošle žádost o vyjádření doporučeně poštou.
Ad 8/ Projednání zápisu z Konference delegátů SCHK 2015 a souvisejících
záležitostí
Zápis po schválených úpravách bude zveřejněn na webu SCHK.
Termín konference delegátů SCHK 2016 byl stanoven na 20. 2. 2016. Druhý
navrhovaný termín 27.2. koliduje s termínem jednání předsednictva FIFe, kde je
nezbytná přítomnost E. Reijerse.
ÚOK prověří možnost pořádání Konference delegátů SCHK v jiném sále, který by
nebyl prostorově členitý, jako je sál v Maškově ul. Navrhován je sál v areálu
vozovny Kobylisy, kde se konají i valné hromady ČSCH.
Ad 9/ Žádost pí Perčynské o revizi zápisu z jednání ÚOK 1/15 a revokaci
hlasování o chovatelském řádu na Konferenci delegátů 2015
Pí Perčynská zaslala email, v němž označila část zápisu z jednání ÚOK 1/15 …
„Předsednictvo SCHK konstatovalo, že Chovatelská komise nepředložila nové
znění Chovatelského řádu, na kterém pracovala v průběhu roku 2014, ke
schválení Konferenci delegátů“… za nepravdivou, žádá její opravu, hovoří o
poškození dobrého jména CHK a uvedení delegátů v omyl, z čehož vyvozuje, že
hlasování by mělo být revokováno. Odvolává se na zápis 4/14 ze zasedání
26.11.2014, kde je konstatováno: „CHK předložila nové znění/strukturu
chovatelského řádu a metodických listů. Je třeba, aby se předsednictvo k
jednotlivým předpisům vyjádřilo, popřípadě vzneslo připomínky“.
Zmíněný návrh CHŘ, předložený dne 26.11.2014, byl vypracován ve znění, které
odpovídalo verzi Chovatelského a registračního řádu FIFe pro rok 2014, tedy bez
zapracovaných změn, platných od 1.1.2015. Po tomto zjištění se jím dále ÚOK
nezabývala a požádala paní Venclíkovou o aktualizaci.
Vzhledem k tomu, že aktualizovaná verze nebyla předložena v dostatečné lhůtě
před konáním Konference, nemohla být rozeslána ZO a delegátům a nebyla tedy
ani předložena ke schválení delegátům Konference, jak je konstatováno
v napadené části zápisu.
Ad 10/ Žádost pí Perčynské o podporu její kandidatury do JSC (posuzovatelská a
výstavní komise) FIFe
ÚOK žádost projednala. O podpoře hlasovala s výsledkem 5 proti a 2 se zdrželi.
Podpora tedy nebude vyjádřena.
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Ad 11/ Žádost Kontrolní komise SCHK o znovuotevření účetnictví let 2010 a 2011
Tuto žádost kontrolní komise ÚOK nepodporuje, protože tato žádost byla
zamítnuta již Konferencí delegátů SCHK v roce 2013.
Ad 12/ Poplatky za pořádání výstav
Poplatky za pořádání výstav musí pořádající ZO podle rozhodnutí konference
delegátů zaplatit nejpozději 2 týdny před datem pořádání výstavy. Vystavování
daňových dokladů bude zadávat Sekretariát SCHK prostřednictvím Sekretariátu
ČSCH účetní firmě a stejně tak probíhá i kontrola plateb . Výstavně
posuzovatelská komise bude s pořadateli výstav řešit případné prodlení platby.
Totéž se týká i poplatků za posuzovatelské zkoušky a plateb za posuzovatelskou
licenci.
Ad 13/ Žádost ZO Mikulášovice o přidělení termínů pro pořádání mezinárodních
výstav koček FIFe
Žádost byla projednána ÚOK. Bylo konstatováno, že řada termínů, které ZO
Mikulášovice požaduje, je již obsazena. ÚOK je toho názoru, že ZO Mikulášovice
může nejprve zařádat o výstavu národní, ale ne v Praze, jak požaduje, ale
v oblasti svého sídla. O tomto rozhodnutí ÚOK bude ZO Mikulášovice písemně
informovat M. Šanda.
Ad 14/ Různé
- připomenutí návrhů ČSCH SCHK na letošní generální zasedání FIFe (viz zápis z
Konference delegátů SCHK 2015, bod 5, doplněno o návrh zrušit EMS kódy
SYL/SYS a siamské kočky s bílou 01,02 a 03 začlenit do standardu SIA/BAL);
- návrh, aby informace o změnách na webu SCHK formou emailového upozornění
byly zasílány předsedům a jednatelům všech ZO SCHK, aby se minimalizovala
možnost zmeškání důležitých informací a novinek. Bude ještě projednán na
příštím jednání ÚOK.
- příští zasedání ÚOK: 24.6.2015, 17 hod. Praha

E. Reijers, v.r.
předseda SCHK-ČSCH

Zapsal: M. Šanda
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