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_____________________________________________________________________________________
Zápis ze zasedání Ústřední odborné komise (ÚOK) SCHK dne 25. 11. 2020
Přítomní členové:
Zdeněk Krajča
Zuzana Maršíčková
Jiří Slabý
Dagmar Soukenková
Martin Šanda
Martin Urban
Karel Zitterbart
Za odborné komise a hosté:
Lena Venclíková
Eva Hlaváčková
Adéla Justová
Program jednání:
1. Zahájení, volba zapisovatele, kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Organizační řád odbornosti
3. Software Plemenné knihy
4. Informace VPK
5. Příprava konference delegátů 2021
6. Stížnost pí Formánkové na pí Linhartovou
7. Různé
8. Závěr
Ad 1. - zahájení, volba zapisovatele, kontrola zápisu z minulého zasedání
Jednání zahájil Martin Šanda
Zapisovatelem byl zvolen Zdeněk Krajča
K zápisu 3/2020 nemá nikdo z přítomných připomínky.
Plnění úkolů:
ÚOK ukládá svému předsedovi, aby zjistil nutnou konfiguraci PC, aby mohl fungovat stávající sw – úkol
splněn.
ÚOK ukládá svému předsedovi, aby prověřil možnost pronájmu sw od paní Kováčové – vzhledem
k nutnosti zajistit českou mutaci by pronájem byl nevýhodný. Úkol splněn
ÚOK ukládá svému předsedovi, aby zajistil další přístup do plemenné knihy, aby v případě jakéhokoliv
výpadku pracovnice nebyl omezen její provoz – úkol trvá
ÚOK ukládá Zdeňku Krajčovi, aby zjistil, zda SW vyvíjený panem Pánkem ml. je funkční a v jakém
rozsahu – úkol splněn.
ÚOK pověřuje Zuzanu Maršíčkovou, aby obeslala jednotlivé SO s žádostí o případné kandidáty – úkol
splněn.
Žádost pana Sotony o vydání duplikátu průkazu původu – stanovisko ÚOK se nemění, odpověď panu
Sotonovi připraví Dagmar Soukenková.
ÚOK pověřuje VPK, aby FIFe požádala o snížení poplatku za pořádání výstavy pro všechny pořadatele
výstav v termínu březen – prosinec 2020 – neschváleno FIFe, úkol splněn.
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Ad 2. – Organizační řád odbornosti
ÚOK prodiskutovala návrh organizačního řádu a ukládá Evě Hlaváčkové, aby změny vzniklé v diskusi
zapracovala. Organizační řád bude rozeslán jednotlivým SO spolu s materiály na konferenci odbornosti.
Úkol trvá.
Ad 3. – SW plemenné knihy
ÚOK schvaluje zakoupení SW od pana Richarda Pánka.
ÚOK pověřuje Adélu Justovou implementací SW a ve spolupráci s Dagmar Soukenkovou přípravou kupní
smlouvy. Adéla Justová také vypracuje zprávu o výběrovém řízení.
Ad 4. Informace VPK
ÚOK schvaluje doporučení VPK nepovolit ZO CHK Praha 8 pořádání národní výstavy koček pod
hlavičkou FIFe. Odpověď ZO CHK Praha 8 zašle VPK.
Ad 5. Příprava konference odbornosti
Do jednání ÚOK nebyly doručeny žádné návrhy SO, návrhy, které budou doručeny, probere ÚOK per
rollam.
Ad 6. Stížnost pí Formánkové na pí Linhartovou
ÚOK pověřuje Jaroslava Pánka řízením chovu paní Linhartové ve spolupráci s Martinem Urbanem a SO
Pardubice.
Ad 7. Různé
ÚOK schvaluje příspěvek ve výši 5.000 Kč na jednodenní výstavu pro organizace, které výstavy pořádaly
od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020. Jde o 1. SK Ostrava, SO Klub koček Karlovy Vary a Star Cats Praha.
ÚOK schvaluje nákup 3 ks čteček čipů pro pracovní komise a pověřuje Martina Urbana výběrem typu
čtečky.
ÚOK schvaluje nákup čtečky čárových kódů a pověřuje Zuzanu Maršíčkovou výběrem typu čtečky.
ÚOK pověřuje CHK, aby do metodických listů zapracovala povinnost čipovat všechna koťata v rámci
řízeného chovu.
Proběhla i diskuse o čipování všech koťat našich členů, nebylo hlasováno.
Jiří Slabý informoval ÚOK o soutěži „Neziskovka roku“ a poukázal na to, že do finále postoupila také
ZO chovatelů koček Mikulášovice. Vznesl dotaz, zda je tato organizace registrována v ČSCH v rámci
územního členění, když jako specializovaná organizace chovatelů koček registrována není. ÚOK
pověřuje Martina Urbana, aby toto zjistil na ÚVV.
Termín VH ČSCH se mění na 29. 5. 2021.
V období mezi zasedáními ÚOK schválila žádosti o vstupy k zahraničním členům FIFe.
V období mezi zasedáními ÚOK diskutovala návrh Jednacího řádu ČSCH.
V období mezi zasedáními ÚOK diskutovala a připomínkovala návrh znění Vyhlášky o ochraně psů a
koček při chovu za účelem rozmnožování (MZe).
Termín příštího zasedání ÚOK 26. 2. 2021 v 17 hodin v budově ČSCH.
Ad 8. Závěr
Předseda ÚOK ukončil jednání.

V Praze dne 25. 11. 2020
Martin Šanda, předseda ÚOK
Zapsal: Zdeněk Krajča
Ověřovatelé zápisu: všichni členové ÚOK
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