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Zápis č. 4/17
ze zasedání předsednictva (ÚCHK) SCHK konaného dne 20.12. 2017 v Praze, Maškova 3.

Přítomni:

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

Program:

1/ Zahájení
2/ Kontrola minulého zápisu
3/ Různé

Ad 1/ Zahájení
Zasedání zahájil E. Reijers

Ad 2/ Kontrola minulého zápisu
-

Olympiáda mladých chovatelů

K vytvoření celkové koncepce spolupráce odbornosti s Komisí pro práci s mládeží je třeba
pozvat zástupce (nejlépe předsedkyni) na některé zasedání ÚCHK a dohodnout konkrétní postupy.
Soubor otázek vypracuje společně s paní Venclíkovou i p. Urban.
Paní Maršíčková znovu požádala o přehled otázek pro OMCH, byl přislíben.
Úkol trvá

Ad 3/ Různé
Paní Soukenková informovala o rozhodnutí Ústavního soudu, který zamítl návrh na zavedení
3. a 4. vlny spuštění EET – pro SCHK původně platné od března 2018.
ÚCHK projednala informaci o nové členské elektronické evidenci, do níž se postupně zapojují
ostatní sekce a členové ČSCH a pověřila pí Maršíčkovou, aby požadala, zda bude možné naše členy
do této evidence převést.
V souvislosti s nástupem nových pravidel o ochraně osobních údajů (GDPR) s platnosti od
května 2018 by měly organizace, které využívají elektronické formuláře výstavních přihlášek,
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umístěné na cloudu a jimi nevlastněné (např. Google apod.), upozornit vystavovatele, že vložením
údajů a jejich odesláním tímto udělují souhlas s jejich zpracováním a s archivací údajů podle zákona
o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.
ÚCHK byla upozorněna na případ, kdy členka jedné ze specializovaných organizací inzerovala
prodej koťat bez PP – kříženců. Byla kontaktována samotná chovatelka i její SO, situace byla
vysvětlena (mělo jít o pomoc při odchovu a prodeji koťat, která se narodila z neplánovaného nakrytí
u známé této chovatelky). Přesto bylo zdůrazněno, že spojení se jménem chovatelské stanice bylo
nepřípustné.
ÚCHK rozhodla, že od 1.1.2018 do 31.12.2018 bude pro vnitřní účely SCHK (platby
výstavních a posuzovatelských poplatků FIFe) stanoven přepočet 26 Kč za 1 €. Změnu v přepočtu
je možné projednat, pokud se kurz vychýlí o min. 15%.
ÚCHCH projednala podmínky přestupu zahraničních chovatelů do SCHK a podrobně je
diskutovala. Organizace, které podobnou žádost dostanou, by měly zodpovědně zvažovat, zda jsou
schopny především cizincům, kteří nerozumějí česky, poskytnout veškerý servis při seznámení
s našimi pravidly i zákonnými ustanoveními a zda jsou připraveny nést zodpovědnost, která může
při eventuálním porušení pravidel z jejich strany nastat. Každý ze žadatelů by měl poskytnout i
pádný důvod k přestupu. Přijetí do naší organizace je možné až po souhlasu ÚCHK SCHK.
Pan Reijers upozornil, že organizátoři výstav nejsou povinni ve výstavním katalogu uvádět
registrační číslo koček (na přihlášce musí být uvedeno), to nepatří k povinně zveřejňovaným
údajům. Vzhledem k tomu, že existují subjekty, které jsou schopny za úplatu falšovat rodokmeny,
je zbytečné jim takto zjednodušovat zisk příslušných dat.
Na paní Maršíčkovou se oficiálně obrátil za časopis Naše kočky jeho šéfredaktor p. Gorgoň
s několika dotazy ve spojitosti s novelou veterinárního zákona. Na jeho otázky jsme odpověděli, že
ze zákona není stanovena povinnost registrovat chovy „ušlechtilých“ koček a ani není povinnost
hlásit počty narozených koťat v chovatelských stanicích a dále že ČSCH SCHK jako člen mezinárodní
organizace chovatelů koček FIFe se zabývá organizovaným chovem koček a chovy koček bez
průkazů nemá možnost nijak registrovat. Ohledně nelegálních množíren by jistě mohla odpovědět
Státní veterinární správa, pod jejíž pravomoc spadají.

Příští zasedání ÚCHK: 23.2.2018

Eric Reijers
předseda SCHK-ČSCH

Zapsala: Z. Maršíčková
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