Zápis ÚOK 3/2019
Český svaz chovatelů, z.s., sekce chovatelů koček (SCHK)
Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy
tel.: 734 621 757, fax: 284 681 451,
e-mail: kocky.schk@cschdz.eu http://www.cschdz.eu, https://www.schk.cz
IČO: 00443204, DIČ: CZ00443204, Bankovní spojení: KB Praha 9, č. účtu: 635081/0100

_____________________________________________________________________________________
Zápis ze zasedání Ústřední odborné komise (ÚOK) dne 22. 5. 2019
Přítomní členové:
Zdeněk Krajča
Zuzana Maršíčková
Jiří Slabý
Dagmar Soukenková
Martin Šanda
Martin Urban
Karel Zitterbart
Za odborné komise:
Eva Hlaváčková
Lena Venclíková
Program jednání:
1. Zahájení, volba zapisovatele
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
3. Kauza LP
4. GA FIFe 2019
5. Různé
6. Stanovení termínu dalšího zasedání ÚOK
7. Závěr
Ad 1. - zahájení, volba zapisovatele
Jednání zahájil Martin Šanda
Zapisovatelem byl zvolen Zdeněk Krajča
Ad 2. - Kontrola zápisu z minulého zasedání
K zápisu 2/2019 nemá nikdo z přítomných připomínky.
SW plemenné knihy – pan Pánek se nemohl dostavit, bude pozván na nejbližší další zasedání ÚOK - úkol
trvá
Přehled řízených chovů – úkol splněn
Ad 3. - Kauza „LP“
ÚOK prošla všechny dodané podklady týkající se této kauzy.
ÚOK ukládá Komisi pro zdraví a pohodu zvířat, aby na KVS zaslala podnět k prošetření, a to včetně
zpráv od majitelů koček od dotyčné chovatelky, které byly ÚOK doručeny. Požadujeme důkladné
prošetření a žádáme o informace o výsledku šetření.
ÚOK ukládá Kárné komisi, aby s dotyčnou chovatelkou zahájila kárné řízení.
ÚOK ukládá SO Jindřichův Hradec, aby spolupracovala s Kárnou komisí a s Komisí pro zdraví a pohodu
zvířat, a to zejména při získávání informací od dotyčné chovatelky.
Všechny subjekty budou průběžně informovat ÚOK.
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Ad 4. GA FIFe
ÚOK prodiskutovala návrhy na GA FIFe 2019 a určila zástupcům SCHK, jak v konkrétních případech
hlasovat.
Ad 5. Různé
Návrh Výstavně posuzovatelské komise – VPCH navrhuje vyškrtnout paní Radku Vacíkovou ze seznamu
žáků pro dlouhodobou neaktivitu a neplnění povinností posuzovatele - žáka – schváleno. Paní Vacíková
tímto také přestává být poradcem chovu.
ÚOK pověřuje svého předsedu projednat s ČSCH poskytnutí sdíleného úložného cloudového prostoru pro
administrativu SCHK.
ÚOK pověřuje předsedkyní Kontrolní komise, aby ve spolupráci s Chovatelskou komisí vypracovala
formuláře o uložení kárných a chovatelských opatření a přepracovala metodické listy.
ÚOK nabídne pro účely Olympiády mladých chovatelů 2019 poháry, nevyužité při soutěži o NW.
Další nové roll-up bannery FIFe jsou k zapůjčení po domluvě na sekretariátu SCHK, pro Moravu u
1.SKO.
ÚOK apeluje na všechny SO, aby dbaly na aktuálnost údajů v databázi členů ČSCH; údaje se tisknou do
QR kódu na legitimaci.
Předávání podkladů pro výrobu průkazů pro nově přijaté členy bude probíhat dle stanoveného
harmonogramu (viz ČSCH Informace č 7, tedy 15.4., 30.6. a 30.9.2019).
Pokud v databázi není u nového člena aspoň status „vyfakturováno“, nemůže mu plemenná kniha
poskytovat své služby.
ÚOK v období mezi zasedáními schválila:
- příspěvky na chovatelské semináře pro SO Olomouc a Pardubice, oba ve výši do 5.000,- Kč
- přihlášky do Breed councils FIFe
a projednala žádosti o přestupy nebo vstupy k zahraničním členům FIFe.
Ad 6. Stanovení termínu dalšího zasedání ÚOK
ÚOK se sejde září. 2019 v budově ČSCH, Maškova 3, Praha 8, termín bude upřesněn.
Ad 7. Závěr
Předseda ÚOK ukončil jednání.

V Praze dne 22. 5. 2019
Martin Šanda, předseda ÚOK

Zapsal:
Zdeněk Krajča
Ověřovatelé zápisu:
všichni členové ÚOK
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