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Český svaz chovatelů, z.s., sekce chovatelů koček (SCHK)
Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy
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_____________________________________________________________________________________
Zápis ze zasedání Ústřední odborné komise (ÚOK) dne 26.2.2021
Přítomní členové:
Zdeněk Krajča
Zuzana Maršíčková
Jiří Slabý
Dagmar Soukenková
Martin Šanda
Martin Urban

Nepřítomní:
Karel Zitterbart
Omluveni:
Eva Hlaváčková

Za odborné komise a hosté:
Lena Venclíková
Adéla Justová
Program jednání:
1. Zahájení, volba zapisovatele, kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Novela stanov ČSCH
3. Organizační řád odbornosti
4. Metodické listy CHK
5. Software plemenné knihy
6. Statistika plemenné knihy za rok 2020
7. Zpráva o činnosti Kontrolní komise za rok 2020
8. Různé
9. Závěr
Ad 1. - zahájení, volba zapisovatele, kontrola zápisu z minulého zasedání
Jednání zahájil Martin Šanda
Zapisovatelem byl zvolen Zdeněk Krajča
K zápisu 4/2020 nemá nikdo z přítomných připomínky.
Plnění úkolů:
ÚOK schvaluje nákup 3 ks čteček čipů pro pracovní komise a pověřuje Martina Urbana výběrem typu
čtečky – čtečky vybrány, ÚVV nákup schválil, čeká se na dodání - úkol trvá.
ÚOK schvaluje nákup čtečky čárových kódů a pověřuje Zuzanu Maršíčkovou výběrem typu čtečky čtečka vybrána, ÚVV nákup schválil – úkol trvá.
ÚOK pověřuje CHK, aby do metodických listů zapracovala povinnost čipovat všechna koťata v rámci
řízeného chovu – je zapracována možnost nařídit povinné čipování - úkol trvá.
ÚOK pověřuje Martina Urbana, aby na ÚVV zjistil, zda je ZO chovatelů koček Mikulášovice členem
ČSCH. K datu jednání není ZO ve struktuře ČSCH – úkol splněn.
Ad 2. – Novela stanov ČSCH
ÚOK projednala návrh novely Stanov ČSCH a své připomínky předá sekretariátu ČSCH.
Ad 3. – Organizační řád odbornosti
ÚOK schvaluje návrh Organizačního řádu. Tento bude předložen ke schválení Konferenci odbornosti.
Ad 4. – Metodické listy CHK
ÚOK schvaluje ML Chovnost, krytí, volný a řízený chov, s platností od data zveřejnění na webu SCHK.
ÚOK schvaluje ML Registrace koček, průkazy původu, s platností od data zveřejnění na webu SCHK.
ÚOK schvaluje ML Chovatelské stanice, s platností od data zveřejnění na webu SCHK.
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Ad 5. Software plemenné knihy
Adéla Justová přednesla nabídku dodavatele, ke které nebyly vzneseny zásadní připomínky. Dle
předešlých usnesení Dagmar Soukenková a Adéla Justová připraví návrh smlouvy o dodání a dohody o
mlčenlivosti (NDA). JUDr. Soukenková zašle návrh smlouvy členům ÚOK do 30. 3. 2021
k připomínkování. ÚOK pověřuje svého předsedu, aby požádal o zařazení informace o připravované
smlouvě na nejbližší zasedání ÚVV.
Ad 6. Statistiky plemenné knihy za rok 2020
Zuzana Maršíčková seznámila členy ÚOK se statistikou plemenné knihy za rok 2020, tato bude
zveřejněna na webu SCHK jako příloha tohoto zápisu.
Statistické údaje organizací byly zaslány pouze částečně, děkujeme tímto těm organizacím, které je
dodaly.
Ad 7. Zpráva o činnosti Kontrolní komise za rok 2020
ÚOK se seznámila se zprávou Kontrolní komise a předloží ji Konferenci.
Ad 8. Různé
ÚOK pověřuje Martina Šandu, aby zajistil vytvoření e-mailové schránky pro korespondenci CHK.
UOK pověřuje Dagmar Soukenkovou vypracováním stručného souhrnu změn, které vyplývají z novely
zákona na ochranu zvířat proti týrání pro chovatele koček, do 15. 4. 2021. Tento bude zveřejněn na webu
SCHK.
ÚOK projednala možnosti on-line jednání. Adéla Justová připraví připojení členů.
Martin Urban informoval ÚOK o problematice registrace dominantně modrookých plnobarevných koček,
především BSH/BLH a MCO.
V období mezi zasedáními ÚOK:
- schválila navýšení ceny kokard k přiznaným titulům na 250,- Kč. Důvodem je zvýšení cen u dodavatele;
- připomínkovala Vyhlášku o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování;
- připomínkovala návrh Stanov a Jednacího řádu ČSCH;
- připomínkovala návrh Organizačního řádu odbornosti;
- projednala žádost Martina Kabiny o přesunutí platby posuzovatelského poplatku za rok 2020 do roku
2021 - FIFe zamítla měnit výši poplatku nebo jeho odpuštění v r. 2021;
- schválila žádost o členství v BC THA Ivony Fléglové;
- schválila žádost Martina Kabiny o členství v BC SRL/SRS;
- projednala a schválila návrh rozpočtu odbornosti pro rok 2022;
- odložila termín konání Konference odbornosti. Nový termín bude určen, jakmile to dovolí
protiepidemická opatření;
- schválila žádosti o vstup do ČSCH od zahraničních členů FIFe;
- projednala stížnost předanou ZO Praha 3 a konstatuje, že ÚOK není oprávněna k řešení. Stěžovatelce
doporučuje řešení občansko-právní cestou;
- seznámila se s anonymním podnětem a předala ho k řešení SO Kočky Brno. O projednání byla ÚOK
informována předsedkyní, MVDr. Květou Mahelkovou.
Termín příštího zasedání ÚOK bude upřesněn.
Ad 8. Závěr
Předseda ÚOK ukončil jednání.
Martin Šanda, předseda ÚOK

V Praze dne 26. 2. 2021
Zapsal: Zdeněk Krajča
Ověřovatelé zápisu: všichni členové ÚOK
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