Předsednictvo 5.6.2013
Zápis z jednání předsednictva SCHK (ÚOK chovatelů koček) dne 5.6.2013
Přítomni : Eric Reijers, Zuzana Maršíčková, Marie Říhová, Lena Venclíková, Martin Kabina, Martin
Šanda, Martin Urban
Host : Jan Choulík (předseda revizní komise)
Tajemnice ÚOK : Alice Šimková
Průběh jednání :
1) Kontrola minulého zápisu + přetrvávající úkoly
a) Žádost p. Jury o příspěvek 10.000,- Kč na tábor mladých chovatelů – ÚOK vyzdvihla nutnost
adresnější podpory mladých chovatelů, tábora se účastní minimum chovatelů koček. Při
hlasování o přidělení příspěvku 5 hlasů bylo proti, 2 se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat.
Úkol ukončen.
b) Zároveň byli p. Urban a pí Venclíková pověřeni vypracováním návrhů na rozdělení příspěvku
pro podporu MCH. Úkol trvá.
c) Komise pro práci s mládeží požádala o delegování zkoušejícího pro Olympiádu mladých
chovatelů a účastníka zasedání komise. Předsednictvo delegovalo p. Vlastimila Juru st. Úkol
ukončen.
d) Martin Šanda informoval o způsobu řešení stížnosti na pí Tarabini, která nabízela koťě
k prodeji na serveru Aukro.cz – ZO Praha 4/17 udělila pí Tarabini důtku. Zároveň ÚOK důrazně
varuje všechny chovatele před prodejem koťat na aukčních serverech, jako je například
Aukro.cz. I když jsou koťata nabízena v sekci „Kup teď“, je toto podle definice portálu bráno
jako aukce a jedná se o porušení předpisů FIFe a SCHK. Úkol ukončen.
2) Zhodnocení konference a závěry – zápis z jednání konference je na webu SCHK stejně jako
všechna přijatá usnesení. Úkol ukončen.
3) Zpráva z generálního zasedání FIFe – 30.-31.5.2013 proběhlo generální zasedání FIFe
v Madridu,
zápis
ze
zasedání
bude
zveřejněn
na
webu
SCHK
www.schk.cz/schk/dokumenty/GA2013web.pdf, celá agenda je v jazycích FIFe na webu FIFe
www.fifeweb.org , z nejdůležitějších bodů pro SCHK připomněl Martin Urban schválení
nových barev se stříbrem a zlatem u BRI koček s odznaky, schválení BRI pointů s podílem bílé
barvy, změnu minimálního věku kotěte pro přihlášení na výstavu – od 1.1.2014 smí koťata na
výstavu od 4 měsíců, při změně barvy kočka nepřichází o dosud získané přiznané tituly, o
změnu barvy u kotěte může u kotěte ve věku do 6 měsíců požádat majitel, později kočka musí
projít třídou 13 c nebo její barva musí být specifikována genetickým testem, genetickým
testem rodičů či barvou potomků. Generální zasedání schválilo nové rozdělení koček do
skupin (od r. 2016), tak aby počty plemen i konkurence na výstavách byly vyrovnanější. Návrh
na zrušení Breed Councils nebyl přijat, chovatelské rady budou fungovat dál a pokud se mezi
členy SCHK najdou zkušení chovatelé, kterým záleží na vývoji plemene, mohou se stát jejich
členy (bližší info FIFe web). Byly uznány OSH/OLH v bílé barvě, není povoleno krýt dvě bílé
kočky mezi sebou. Pro pořadatele výstav bude možnost zakoupit roll up s logem FIFe,
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informace budou na webu SCHK.
4) Projednání stížnosti p. Jury ml. a ZO chovatelů koček Praha 8 na 1. OK pro chybné uvedení
příslušnosti k ZO v katalogu březnové výstavy 1.OK u pí Myslivcové, pí Kocourkové a pí BlancoArgollo. Výstavní výbor nemohl ověřit jejich členství v ZO chovatelů koček Praha 8, protože
tato nemá doplněny údaje v databázi. Paní Kocourková je členem v ZO Teplice, pí BlancoArgollo v ZO Praha 8 (pí Mašatová) a u pí Myslivcové musí 1.OK doložit do 1 měsíce od
zasedání způsob přihlášení. Úkol trvá.
5) Odvolání 1.OK proti rozhodnutí výstavní komise a uložené podmínce pro pořádání dalších
výstav. Po diskuzi a hlasování o vyhovění odvolání – 6 hlasů pro, 1 se zdržel – se předsednictvo
rozhodlo přeformulovat rozhodnutí výstavní komise takto:
V době 12 měsíců od zasedání předsednictva (5.6.2013) nesmí dojít k porušení výstavního
řádu FIFe podle odstavce 3.8, pokud toto nastane( tj. dojde v období 12 měsíců k dalšímu
porušení výstavního řádu podle odstavce 3.8), nebude 1.OK umožněno v následujících 12
měsících od data porušení organizovat výstavy. Úkol ukončen.
6) Projednání pravomocí komisí – komise jsou poradním orgánem, jejich rozhodnutí, která se
netýkají přímo a pouze problematiky pro kterou byly zřízeny (chovatelská, výstavní a
posuzovatelská), by mělo schvalovat předsednictvo. Rozhodování v závažných věcech, jako
jsou změny v řádech nebo v pravidlech, náleží vždy předsednictvu. Každá komise pošle zápisy
z jednání předsednictvu, které je bude schvalovat.
7) Vznik nové ZO – zakládající schůzi nové ZO je třeba ohlásit předsednictvu minimálně měsíc
předem.
8) Zprávy z Valné hromady ČSCH – odloženo pro nedostatek času na příští zasedání, pí Šimková
rozeslala všem členům předsednictva zápis z Valné hromady ČSCH, bude zveřejněn na webu
ČSCH www.cschdz.eu/aktuality.aspx.
9) Členské příspěvky – do konce listopadu musí ZO poslat objednávku známek, platba musí
proběhnout do konce ledna, pak ZO dostane známky pro své členy. Do konce listopadu
následujícího roku (od objednání) lze známky vrátit.
10) Pí Říhová vrátila služební telefon. Úkol ukončen.
11) Plná moc, kterou měla pí Říhová pro jednání jménem ČSCH SCHK ve věcech světové výstavy
koček 2014 byla zrušena. Bude třeba vystavit novou plnou moc pro toho, kdo bude jménem
ČSCH podepisovat smlouvy – Martin Kabina. Úkol trvá.
12) Žádost o čestnou vlajku pro ZO Varnsdorf – předsednictvo ocenilo dlouholetou činnost p. Jury
a jeho zásluhy o propagaci organizovaného chovatelství, bohužel udělení Čestné vlajky pro ZO
Varnsdorf nelze doporučit, protože podle Směrnice pro udělování vyznamenání ČSCH uděluje
Ústřední výbor čestnou vlajku organizacím za jejich dlouholetou úspěšnou činnost. ZO
Varnsdorf vznikla v roce 2006, z tohoto pohledy tedy bohužel není naplněna základní
podmínka udělení vyznamenání. Úkol ukončen.
13) Webové stránky – pí Maršíčková byla pověřena pokračováním práce na návrhu nových
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webových stránek SCHK. Bude navržena dohoda o provedení práce. Úkol trvá.
14) Duplikát PP – p. Bergman. Předsednictvo rozhodlo, že duplikát rodokmenu může být
vystaven, i když majitel kočky není členem FIFe. SCHK neřeší vlastnické právo ke kočce. Úkol
ukončen.
15) Rušení neaktivních (bez odchovů) chovatelských stanic – bylo již probráno při diskuzi nad
zápisem z chovatelské komise, pí Šimková připraví seznam CHS, které neodchovaly žádný vrh
25 a více let. Úkol trvá.
16) Různé
-

pí Šimková podala informaci o připomínkovém řízení k návrhu paragrafového znění stanov
ČSCH – znění návrhu bude na webu, ZO se budou moci vyjádřit.

-

ČSCH vyzval všechny ZO k evidenci nemovitého majetku – ZO SCHK nemají nemovitosti, toto
se jich netýká. Pokud by některá ZO vlastnila nemovitost, kontaktujte prosím pí Šimkovou pro
info o dalším postupu

-

Eric Reijers probral důležité momenty z Generálního zasedání FIFe v Madridu – seznam
přijatých návrhů a změn bude zveřejněn na webu SCHK

-

Martin Šanda předložil nový návrh rámcového rozpočtu

-

Martin Kabina informoval o postupu prací na výstavní hale Trojhalí v Ostravě – postup prací se
zpomalil, hala nebude vytápěná

-

posuzovatelé na světovou výstavu budou vybráni (20 posuzovatelů) po dohodě výstavního
výboru – každý člen pošle do konce června všem ostatním členům 5 návrhů.

-

krycí list by měl být i v angličtině, bude obsahovat i kolonku způsob úhrady s možnostmi :
z účtu + doklad, dobírkou, hotově

-

překlad Stanov FIFe do češtiny provede Martin Urban

-

Martin Urban byl pověřen sestavením komise zabývající se problematikou ochrany zvířat

-

p. Choulík měl připomínky k podmínkám pro získávání titulu NW – předsednictvo vzalo jeho
připomínky na vědomí a problematikou se bude zabývat výstavní komise

-

Martin Urban zpochybnil oprávnění žáků a posuzovatelů vykonávat funkci poradce chovu
(problematiku projedná chovatelská komise)

-

p. Choulík zdůraznil absenci jednacího řádu, předsednictvo na jeho návrh projednalo tuto
problematiku a uložilo disciplinární komisi, zastoupené JUDr. Soukenkovou, předložit návrh
jednacího řádu do září 2013, p. Choulík je ochoten při tvorbě jednacího řádu pomoci.

-

Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu p. Choulíka o činnosti revizní komise v roce 2013 –
zatím vázne komunikace s ČSCH

-

Místopředsedkyní SCHK byla ve 2. kole volby zvolena Zuzana Maršíčková poměrem hlasů
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4 hlasy Maršíčková : 2 hlasy Kabina : 1 hlas Říhová
pí Maršíčková převzala služební telefon, č. 734 621 757

Ve 23.45 hod bylo zasedání předsednictva ukončeno.

Eric Reijers
Předseda ČSCH-SCHK
Zapsala: Lena Venclíková
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