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Zápis č. 4/16
ze zasedání předsednictva (ÚOK) SCHK konaného dne 6.12. 2016 v Praze, Maškova 3.

Přítomni:

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

Omluveni:

A. Šimková

Program:

1/ Zahájení
2/ Kontrola minulého zápisu
3/ Chovatelské záležitosti, stížnosti
4/ Různé

Ad 1/ Zahájení
Zasedání zahájil E. Reijers přivítáním všech přítomných.

Ad 2/ Kontrola minulého zápisu
-

revize názvosloví pro PK a výstavní výbory
p. Šanda předložil další verzi k připomínkování, členové ÚOK se dohodli na odložení úkolu do
doby, kdy bude případně tvořen nový program pro plemennou knihu
Úkol ukončen

-

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.
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K vytvoření celkové koncepce spolupráce odbornosti s Komisí je třeba pozvat
zástupce (nejlépe předsedkyni) na některé zasedání ÚOK a dohodnout konkrétní postupy.
Soubor otázek vypracují společně s paní Venclíkovou i p. Urban a Vaněk.
Úkol trvá
- návrh webové aplikace, jejímž prostřednictvím by bylo možné podávat žádosti o PP.
Pan Vaněk představil další verzi aplikace, slíbil zapracovat vznesené připomínky.
Úkol trvá
-

Chovatel 2016
V únoru 2016 byla na zasedání ÚV ČSCH přislíbena účast naší odbornosti formou doprovodné
akce – propagační expozice v rozsahu do max. 50 zvířat. Vzhledem k připomínkám, které
byly ze strany vystavovatelů koček vzneseny po loňské výstavě (souběžně s CV Chovatel
2015 proběhla na výstavišti v Lysé n. Labem mezinárodní výstava koček), potřebuje ale ÚOK
vyjasnit některé podmínky této expozice. Pan M. Urban byl proto pověřen jednáním s gen.
sekretářem ČSCH, resp. výstavním výborem.
P. Urban informoval o jednání s gen. sekretářem, kdy bylo po zvážení našich podmínek
(oddělené umístění v prostorách výstaviště aj.) uvažováno nikoli o samostatné expozici, ale
spíše o pódiové prezentaci s předvedením zástupců jednotlivých plemen. Vzhledem k vysoké
naplněnosti výstavních expozic ostatních odborností a možnostem, které bylo schopno
výstaviště v Lysé n. L. poskytnout, bylo nakonec od prezentace upuštěno.
Úkol ukončen

-

registrace do Spolkového rejstříku
Na webu ČSCH je zveřejněn přehled stavu zapsání pobočných spolků k 4.10.2016. Na
aktualizaci pracuje sekretariát ČSCH, budou zohledněny informace o nefunkčních
organizacích chovatelů koček. Žádáme ale ty organizace, které ještě svou registraci
neprovedly (registrace má být ukončena nejpozději do konce r. 2016), aby urychleně dodaly
podklady k registraci nebo pokud neplánují v aktivní činnosti pokračovat, aby informovaly
své členy a umožnily jim plynulý přechod do jiných organizací.
Převážná většina organizací je již zaregistrována, případně jsou podklady posuzovány a
přepracovávány, u některých menších organizací ale nemáme zprávy o tom, zda chtějí do
budoucna pokračovat nebo s činností skončí. Na webu ČSCH je zveřejňována aktualizovaná
tabulka, která ale stále obsahuje některé již delší dobu nefunkční organizace a naopak
neuvádí funkční organizaci Kočky Brno, která má registraci zcela v pořádku.
Úkol trvá

Ad 3/ Chovatelské záležitosti, stížnosti
ÚOK obdržela prostřednictvím ZO Litvínov odvolání jejího člena, p. Zubra (BSH), proti řízenému
chovu, který mu Chovatelská komise SCHK nařídila z důvodu výrazného porušení pravidla max. 3
vrhů během po sobě jdoucích 24 měsíců (viz Chovatelský a registrační řád, čl. 3.3). Metodika
výpočtu je uvedena na webu SCHK.
Pan Zubr oznámil před zasedáním ÚOK, že ukončuje své členství v ZO i v ČSCH, ale vzhledem
k dodatečným informacím, které na zasedání předložil p. Vaněk, se ÚOK případem přesto zabývala.
Z předloženého vyplynulo, že p. Zubr prodal kotě ve věku 9 týdnů s kupní smlouvou, na níž bylo
uvedeno datum prodeje tak, aby kotě splňovalo zákonný věk 12 týdnů pro odběr od matky. Protože

2

Zápis-předsednictvo 4/2016

v tomto případě jde o porušení jak CHŘ, tak i Vyhlášky č. 21/2013 Sb., bude upozorněna Státní
veterinární správa.
Dále ÚOK prostřednictvím ZO Praha 3/2 obdržela stížnost p. Polanského na p. Kučeru (FCC) na
nevhodné chování v rámci výstav a porušování Výstavního řádu a stížnost na veřejnou pomluvu a
újmu na cti na p. Polákovou Šmídovou a p. Kučeru (oba FCC). Texty stížností budou předány p.
Kučerovi a pí Polákové Šmídové k vyjádření, poté se jimi bude ÚOK zabývat.

Ad 4/ Různé
Pí Maršíčková informovala o VH ČSCH, která se konala 26.11.2016 v Praze 8 v budově ZŠ
Burešova. Za naši odbornost se jako delegáti zúčastnili Z. Maršíčková a R. Maťha. Zápis z VH je
zveřejněn na webu ČSCH. ÚOK jako zástupce, který bude za odbornost chovatelů koček jednat s
Komisí pro přípravu prováděcích předpisů ke Stanovám ČSCH, jmenovala pí. Soukenkovou.
Platným Stanovám ČSCH je třeba přizpůsobit znění a terminologii předpisů chovatelské
odbornosti (sekce). Zpracují pí Soukenková a p. Šanda.
ZO Pardubice požádala Výstavní komisi o rezervaci termínů pro pořádání výstav, po
upřesnění podmínek a termínů budou zaneseny do výstavního kalendáře FIFe a SCHK.
Nejbližší volný termín pro pořádání generálního zasedání FIFe je v r. 2019, jako možné místo
konání je zvažována ČR.
Pí Maršíčková rozešle stávajícím ZO informace o členských příspěvcích pro r. 2017. ÚOK
upozorňuje, že pokud nebudou platby provedeny podle pokynů, nebude umožněno hlasování na
konferenci odbornosti, která se bude konat 25.2.2017 v budově ČSCH v Praze 8, Maškova 3.
Informace ke konferenci budou rozeslány ve stanoveném termínu.
po dobu stále trvající pracovní neschopnosti pí Šimkové zajišťuje vystavování PP a přiznávání
titulů pí Maršíčková, která na PK dochází mimo pracovní dobu ČSCH. Nejsou tedy nadále možné
osobní návštěvy PK, vše se vyřizuje poštou nebo emailem. Prosíme chovatele, aby používali oficiální
emailové adresy PK, nikoli mailové adresy pí Maršíčkové a aby pro své žádosti využívali aktuální
formuláře, které jsou ke stažení z webu SCHK.

Příští zasedání ÚOK: 24.2.2017

Eric Reijers
předseda SCHK-ČSCH

Zapsala: Z. Maršíčková
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