Zápis ÚOK 4/2019
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_____________________________________________________________________________________
Zápis ze zasedání Ústřední odborné komise (ÚOK) dne 3. 10. 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. Software plemenné knihy
4. Kauza Pittnerová
5. Kauza Dosedělová
6. Dysplazie u MCO
7. Info z VPK
8. Přestupy a vstupy k jiným národním členům FIFe
9. Různé
10. Stanovení termínu dalšího zasedání ÚOK
11. Závěr
Ad 1. - zahájení, volba zapisovatele
Jednání zahájil Martin Šanda
Zapisovatelem byl zvolen Zdeněk Krajča
Ad 2. - Kontrola zápisu z minulého zasedání
K zápisu 3/2019 nemá nikdo z přítomných připomínky.
Ad 3. – Software plemenné knihy
ÚOK má tři možné dodavatele sw, a to paní Kováčová z FFS, pana Tatouška z ČSCH a pana Pánka ml. ÚOK
se seznámí s jednotlivými programy a vybere nejvýhodnější řešení.
Úkol trvá.
Ad 4. - Kauza Pittnerová
Paní Pittnerová bude vyzvána doporučeným dopisem s dodejkou k doplnění údajů k vrhu „U“. Pokud bude i
nadále porušovat podmínky řízeného chovu, bude záležitost předána Disciplinární komisi.
Úkol trvá.
Ad 5. Kauza Dosedělová
CHK a KZPK dodaly zápis o kontrole chovu dotyčné chovatelky. Z hlediska KZPK je chov bez zjevných
závad, CHK shledala pochybení, proto bylo nařízeno kárné opatření v podobě řízeného chovu.
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Ad 6. Dysplazie u MCO
ÚO pověřuje Martina Urbana sepsáním žádosti o výjimku z povinnosti testovat DKK ve formě dvouletého
odkladu pro SCHK.
Ad 7. Informace z VPK
VPK zamítla žádost ZO Mikulášovice o termín Národní výstavy koček.
VPK schvaluje žádost o posuzovatelskou zkoušku pro paní Alenu Opatrnou – kategorie 3.
VPK schválí žádost o posuzovatelskou zkoušku paní Jany Stěničkové po doplnění BLH- kategorie 3
Ad 8. Přestupy a vstupy do FFS
ÚOK obdržela žádosti o přestupy a vstupy do FFS. Pověřuje Dagmar Soukenkovou, aby zjistila, zda dotyční
nemají nějaké nevyrovnané závazky ke strukturám ČSCH, případně KVS (SVS).
Žádosti o přestupy a vstupy k jiným národním členům FIFe byly schváleny korespondenčně mezi zasedáními.
Termín – do příštího zasedání ÚOK.
Ad 9. Různé
Diskuse o problematice povinného čipování koťat.
ÚOK deleguje do pracovní skupiny ke změně Vyhlášky o ochraně psů a koček při rozmnožování Zuzanu
Maršíčkovou a Lenu Venclíkovou, jako náhradníka Martina Šandu. Návrh změn připraví Martin Urban.
Distribuce průkazů pro nově přijaté členy dle stanoveného harmonogramu (viz Informace č 7, tedy 15.4.,
30.6. a 30.9.2019) neprobíhá, chyba není na straně SCHK. (Průkazy pro nové členy byly dodány po konání
zasedání, nyní jsou již rozeslány organizacím. Pokud v době po zapsání do databáze vznikla u člena
v osobních údajích změna, kterou by chtěl mít zanesenou na průkazu, je možné prostřednictvím databáze
požádat o výrobu nového průkazu).
Na základě upozornění CHK informujeme všechny chovatele, že na žádost CHK nebo HPCH jsou povinni
předvést požadované chovné zvíře.
Jako zástupce SCHK na VH ČSCH deleguje Zuzanu Maršíčkovou.
ÚOK upozorňuje všechny SO, že členské příspěvky pro rok 2020 musí být uhrazeny do konce tohoto roku,
platby v lednu se nezapočítávají do počtu členů=hlasů na konferenci SCHK a následně VH ČSCH. Výše
členských příspěvků viz http://www.cschdz.eu/aktuality/informace_clen_csch.aspx, konkrétní výše, kterou
organizace odevzdává, je vypočtena při fakturaci ve členské databázi. Konference SCHK se bude konat
29.2.2020.
V období mezi zasedáními ÚOK:
Schválila příspěvky na chovatelský seminář 22. 6. 2019 a pro MCH pro SO Kočky Brno, oba do výše
5.000,- Kč.
Schválila vzory rozhodnutí komisí.
Schválila žádosti o přestupy k zahraničním členům FIFe (mimo FFS).
Schválila změnu termínu zasedání ÚOK na 3. 10. 2019.
Ad 10. Stanovení termínu dalšího zasedání ÚOK
ÚOK se sejde 11. prosince 2019 v 17 hodin v budově ČSCH, Maškova 3, Praha 8.
Ad 11. Závěr
Předseda ÚOK ukončil jednání.

V Praze dne 3. 10. 2019
Martin Šanda, předseda ÚOK
Zapsal:
Zdeněk Krajča
Ověřovatelé zápisu:
Všichni členové ÚOK
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