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_____________________________________________________________________________________
Zápis ze zasedání Ústřední odborné komise (ÚOK) dne 16. 9. 2020
Přítomní členové:
Zdeněk Krajča
Jiří Slabý
Dagmar Soukenková
Martin Šanda
Martin Urban
Karel Zitterbart
Omluveni:
Zuzana Maršíčková
Za odborné komise a hosté:
Lena Venclíková
Eva Hlaváčková
Program jednání:
1. Zahájení, volba zapisovatele, kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Software Plemenné knihy
3. Informace VPK
4. Žádost ÚKPMCH
5. Organizační řád SCHK
6. Různé
7. Závěr
Ad 1. - zahájení, volba zapisovatele, kontrola zápisu z minulého zasedání
Jednání zahájil Martin Šanda
Zapisovatelem byl zvolen Zdeněk Krajča
K zápisu 2/2020 nemá nikdo z přítomných připomínky.
Ad 2. – Software Plemenné knihy
ÚOK ukládá svému předsedovi, aby zjistil nutnou konfiguraci PC, aby mohl fungovat stávající sw.
ÚOK ukládá svému předsedovi, aby prověřil možnost pronájmu sw od paní Kováčové.
ÚOK ukládá svému předsedovi, aby zajistil další přístup do plemenné knihy, aby v případě jakéhokoliv
výpadku pracovnice nebyl omezen její provoz.
ÚOK ukládá Zdeňku Krajčovi, aby zjistil, zda sw vyvíjeným panem Pánkem ml. je funkční a v jakém
rozsahu.
Úkol trvá.
Ad 3. – Informace VPK
Martin Šanda jako zástupce VPK informoval o zrušených výstavách.
Po žácích nebude za rok 2020 vyžadována aktivita.
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Ad 4. Žádost ÚKPMCH
ÚOK pověřuje Zuzanu Maršíčkovou, aby obeslala jednotlivé SO s žádostí o případné kandidáty.
Ad 5. Organizační řád SCHK
ÚOK pověřuje Evu Hlaváčkovou přípravou nového organizační řádu tak, aby byl v souladu s platnými
stanovami ČSCH.
Termín: do příštího jednání ÚOK.
Ad 6. Různé
ÚOK pověřuje VPK, aby FIFe požádala o snížení poplatku za pořádání výstavy pro všechny pořadatele
výstav v termínu březen – prosinec 2020.
Žádost pana Sotony o vydání duplikátu průkazu původu:
ÚOK konstatuje, že průkaz původu je „příslušenstvím“ kočky, platí tedy: pokud se předává kočka,
předává se i průkaz. To platí pro případ, kdy není písemná kupní smlouva nebo tato tuto záležitost neřeší.
Pokud si smluvní strany v kupní smlouvě ujednaly něco jiného, platí to, co si ujednaly. Smluvní volnost
zde není nijak omezena. Nicméně pokud žadatel prokáže vlastnické právo ke zvířeti, pro které požaduje
duplikát pp, může Plemenná kniha ČSCH zahájit řízení o vydání duplikátu.
Termín příštího zasedání ÚOK bude 25. 11. 2020 v 17 hodin v budově ČSCH.
V období mezi zasedáními ÚOK připomínkovala návrh vyhlášky o ochraně psů a koček při chovu za
účelem rozmnožování.
Ad 7. Závěr
Předseda ÚOK ukončil jednání.

V Praze dne 16. 9. 2020
Martin Šanda, předseda ÚOK

Zapsal:
Zdeněk Krajča
Ověřovatelé zápisu:
Všichni členové ÚOK
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