Český svaz chovatelů, Maškova 3, 182 53 Praha 8
Sdružení chovatelů koček v ČR
Zápis č. 3/11
ze zasedání předsednictva SCHK ze dne 10.8. 2011 v Řadovech.
Přítomni: MUDr. M. Říhová, Ing. M. Šanda, Z. Gorgoň, J. Makovcová,
Mgr. M. Slámová, A. Šimková
Omluveni: E. Reijers. Mgr. Z. Maršíčková
Program: 1/ zahájení
2/ kontrola úkolů z minulého předsednictva – zápis 2/11
3/ výstavy
4/ informační zpravodaj
5/ různé
Ad 1/ zahájení
Zasedání zahájila předsedkyně SCHK MUDr. Marie Říhová přivítáním všech
přítomných a omluvou nepřítomných.
Ad 2/ kontrola úkolů z min. zasedání
Databáze chovatelů - vzhledem k tomu, že pro rok 2011 bylo schváleno
konferencí odbornosti zvýšení členského příspěvku o 100 Kč účelového
příspěvku, tj. celkem 350,- Kč s tím, že v tomto celkovém příspěvku je zahrnut
i Informační zpravodaj pro každého, je třeba, aby plemenná kniha koček měla k
dispozici aktuální adresy všech chovatelů.
V současné době bylo zahájeno náplňování databáze chovatelů jednotlivými
zástupci ZO .
S pověřenými zástupci ZO (většinou jednatel nebo předseda), musí být sepsáno
prohlášení o dodržení zákazu úniku informací, poté jim bude předáno
uživatelské jméno a přístupové heslo k databázi chovatelů.
Předsednictvo má představu, že by databáze jednotlivými ZO měla být doplněna
do 31.10.2O11.
Pro případ, že některé ZO nevyplní údaje o svých členech, nebudeme schopni
poskytovat služby – nebude možnost ověření členství, Mgr.M.Slámová je
pověřena návrhem řešení, jak v těchto případech postupovat.
Pro rok 2012 předsednictvo schválilo rozdělení členského příspěvku takto:
50 % - do rozpočtu ČSCH

20 % - zůstává v ZO
30 % - do rozpočtu SCHK
Současně předsednictvo konstatuje, že není správné, pokud organizace od svých
členů vybírají příspěvek již snížený o částku 20%.
Při objednání, úhradě a rozesílání čl.známek, bude pracovnice plemenné knihy
postupovat jako doposud. Pokud některá ZO bude vyžadovat k úhradě čl.
Příspěvků fakturu, musí předem zaslat objednávku. Úkol trvá.
Výstavně posuzovatelská komise připravila pravidla soutěže Kočka roku o titul
Národní vítěz. Předsednictvo předložený návrh schválilo. (příloha č.1). Pravidla
budou zveřejněna v IZ 3/11.
Pro rok 2012 platí pravidla soutěže již vyhlášená tj. neomezený počet výstav.
Úkol ukončen.
Smlouvu o využití a používání loga pro SV s vítězem soutěže - sl. Adélou
Justovou připraví pan Gorgoň. Smlouvu podepíše Dr. Říhová. Úkol trvá.
Jednání s předsedou a místopředsedou ČSCH – dr. Říhová byla zplnomocněna
k zastupování svazu týkající se jednání ohledně světové výstavy. Předsednictvo
požaduje plnou moc obecnou v souvislosti s odborností koček. Úkol trvá.
JUDr. Soukenková výklad k metodickému listu (plánovaný ke zveřejnění
společně v IZ 1/2011) napíše do IZ 2/2011. Úkol trvá.
Vedení ČSCH při kontrole cestovních účtů delegátů konference zjistilo rozdíly v
počtu kilometrů udaných účtovateli s počtem kilometrů dle internetového
vyhledavače. Pracovnice plemenné knihy koček kontaktovala jednotlivé
delegáty a požádala je o vysvětlení, eventuálně o vrácení přeplatku. Vysvětlení
doposud nebyla konzultována s vedením svazu. Úkol trvá.

Stížnost na jednání paní Knýové byla předána k řešení Mgr. Slámové místopředsedkyni ZO Felis club, kde jsou obě (pp. Šidlíková a Knýová)
členem. Výbor ZO Praha 7- Felis Club projednal na svém zasedání výše
zmíněnou stížnost a konstatuje, že stížnost nebyla podána ve lhůtě do l měsíce
od data události (čl. 4 metodického listu). Co se týče věcného stanoviska, z
vyjádření všech zúčastněných vyplývá, že vydání rodokmenů byly přítomny jak
chovatelka kočky, tak majitelka kocoura a tudíž nelze hovořit o tom, že by
rodokmeny bez dalšího byly vydány někomu jinému než chovateli. To, že si
chovatelka a majitelka kocoura uzavřely písemnou smlouvu, která řešila držbu
rodokmenů odlišně, je soukromo-právní akt, který ale výbor není oprávněn řešit.

Výbor není oprávněn se vyslovit k případné neplatnosti smlouvy ani není
oprávněn uložit na základě tvrzené neplatnosti uzavřené smlouvy rodokmeny
vydat. Toto je možné dle názoru výboru pouze rozhodnutím soudu na základě
podané občansko-právní žaloby.
Postup při vydávání rodokmenů či jejich duplikátů řeší chovatelský řád, bez
pravomocného rozhodnutí soudu o neplatnosti smlouvy nemůže PKK
rozhodnout o vydání nových rodokmenů.
Předsednictvo schválilo návrh textu ve výstavních propozicích, týkající se
povinného očkování koček před výstavou, předložený předsedou výstavní
komise v tomto znění:
všechny kočky musí být očkovány proti vzteklině, panleukopenii a kočičí rýmě
tak, aby v den konání výstavy byly v imunitě podle údajů konkrétní vakciny a
veterinárního lékaře.
Návrh dohody s členy ostatních federací chovatelů koček, působících na území
ČR, o vzájemném respektování přetisků na PP- tento úkol byl prozatím odložen,
je třeba problematiku ještě prodiskutovat se všemi členy předsednictva.
Ad 3/ výstavy
Předsednictvo uděluje pravomoc výstavně-posuzovatelské komisi přidělit,
případně odejmout právo pořádat výstavu koček.
Výstavně-posuzovatelská komise bude o svých rozhodnutích informovat
předsednictvo.
Předsednictvo pověřuje ing. Šandu sepsáním dotazu předsednictvu FIFe,
ohledně nestandartních veterinárních podmínek letošní Světové výstavy koček.
Podmínky uvedené v propozicích neodpovídají zákonům EU.
Světová výstava:
Předsednictvo schválilo, že v duchu ustanovení článku 2.3. Výstavního řádu
FIFe budou potvrzení o splnění kvalifikace a přihlášky pro své členy na
světovou výstavu vystavovat jednotlivé základní organizace.
(Splnění kvalifikace na Světovou výstavu kontroluje a potvrzuje národní
federace nebo klub, jehož je vystavovatel členem).

Výstavy v ČR:
Výstavy v letošním roce v Liberci a v prosinci v Praze jsou zrušeny.
Výstavy, které mají málo koček, a pořádající ZO nepožádá o výjimku, nebudou
nadále povolovány.
Z výše uvedeného důvodu nebude příští rok povolena výstava ZO CZ-západ.
ZO bude informovat předseda výstavní komise.
ZO Ústí n.L.2- pokud do 30.9.2011 nezašle ZO požadované dokumenty, nebude
jí další výstava povolena. ZO bude informovat předseda výstavní komise.
Na základě zjištěné skutečnosti, že pan Jaroslav Pánek jako posuzovatel žák
porušil opakovaně ustanovení Výstavního řádu FIFe a Řádu pro posuzovatele a
žáky FIFe, předsednictvo rozhodlo o následujícím postupu :
Konkrétní porušené články jsou:
1)
Řád pro posuzovatele a žáky, čl. 5.1.8, a Výstavní řád FIFe čl. 6.1.4, které říká,
že žák musí poslat svou žádost organizátorovi výstavy, kde chce ve funkci žáka
působit, minimálně měsíc před konáním výstavy. Uvede člena FIFe, kterého je
sám členem a svého mentora. Žák musí poslat kopii této žádosti členovi FIFe,
jehož je sám členem.
Tuto kopii žádosti o přijetí do funkce žáka na výstavě poslal p. Pánek pouze
dvakrát – 2.5. a 4.5., tedy poslední výstava, na kterou se přihlásil podle pravidel
byla výstava ve Wiener Neustadtu 21. a 22. 5. 2011.
2)
Výstavní řád FIFe, čl. 6.1.7, který říká, že žák smí své kočky vystavit na
výstavě, kde působí ve funkci žáka pouze „mimo soutěž“. Členové domácnosti
žáka působícího na výstavě smějí vystavit své kočky, ale ne v kategorii, ve které
daný žák na výstavě působí.
Toto pravidlo bylo porušeno na MVK Viničné (Slovensko) dne 18.6., kde byly v
soutěži vystaveny kočky Winneba Honorable, CZ, BRI w 62, (CZ) ČSCH RX
223/10/BRI, Okamura from Ja-Pan CZ, BRI a, (CZ) ČSCH LO 921/10/BRI,
Zwolle Honorable, CZ, BRI a, (CZ)ČSCH LO 15/11/BRI z domácnosti pana
Pánka.
Předsednictvo SCHK rozhodlo pozastavit mu po telefonické konzultaci s jeho
mentorem - panem Reijersem - aktivitu ve funkci žáka na posuzovatele s
okamžitou platností do konce roku 2011 a dočasně bude vyjmut z FIFe
seznamu posuzovatelů žáků.
Předsednictvo ČSCH-SCHK zároveň rozhodlo, že žákovské vysvědčení, které
získal na uvedené výstavě ve Viničném, Slovensko, nebude započítáno do jeho
počtu stáží a koček a pan Pánek bude požádán o jeho odeslání na sekretariát
ČSCH-SCHK.

Ad 4/ Informační zpravodaj
č. 2/11- informace o evidenci členské základny
č. 3/11-standard PEB,BML nové variety, BRI o,p - dr. Říhová
Národní vítěz - ing. Šanda
uzávěrka 30.9.2011
č. 4/11- určíme na příštím zasedání.
Ad 5/ různé
Dne 30.6. 2011 se konalo jednání vedení svazu, zástupců jednotlivých ÚOK a
KS. Pro naši odbornost vyplynuly z jednání tyto úkoly:
l)
každá ÚOK do 31. 8. 2011 nahlásí generálnímu sekretáři ČSCH zástupce do
pracovní komise, která se bude zabývat přípravou rozpočtů a návrhem řešení.
V září 2011 se uskuteční jednání ekonomické komise, na němž mohou být tito
jmenovaní zástupci ÚOK přítomni.
Předsednictvo navrhlo a schválilo na tato jednání Ing. Šandu.
2)
do 31. 8. 2011 se každá ÚOK vyjádří, zdali chce mít v ÚKPM svého zástupce
nebo jestli má komise pracovat dosavadním způsobem.
Předsednictvo SCHK (ÚOK) se domnívá, že by komise pro práci s mládeží
měla pracovat dosavadním způsobem. Pokud by došlo ke změně, navrhne svého
zástupce.
- přestup paní Jánské a Ešnerové do Felis Hungarica:
obě chovatelky budou požádány o zdůvodnění své žádosti.
Termíny zasedání na rok 2011 a 2012- 1. čtvrtletí:
7. 12. 2011 (středa) - Praha - 16.30 hod.
17.2. 2012 (pátek) - Praha - 16.00 hod.
18.2. 2012 (sobota - konference odbornosti) - Praha - 9.00 hod.
Alice Šimková, v.r.

MUDr. Marie Říhová, v.r.
předsedkyně SCHK

