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Český svaz chovatelů 

Sdružení chovatelů koček v ČR, Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy 

Tel.: 284683440, fax: 284681451, e-mail: alice.simkova@cschdz.eu, http://www.cschdz.eu 

IČO: 00443204, DIČ: CZ-00443204, Bankovní spojení: KB Praha 9, č. účtu: 635081/0100  

                                             Zápis č. 2/14 

                                                     

ze zasedání předsednictva (ÚOK) SCHK konaného dne  25.06. 2014 v Praze. 

Přítomni:  E. Reijers,  Z. Maršíčková, M. Říhová, D. Soukenková,  M. Šanda, M.  Urban, L. Venclíková,        

                   A. Šimková 

Hosté:       V. Jura ml., M. Kabát 

Program:  1/ zahájení 

    2/ kontrola minulého zápisu 

                  3/ mladí chovatelé - OMCH  

    4/ generální zasedání FIFe  

     5/ stížnosti – pí Linda Knýová 

                  6/ zpráva zdravotní komise 

                  7/  různé   

               

                 

Ad 1/ zahájení 

Zasedání zahájila místopředsedkyně Z. Maršíčková  přivítáním všech přítomných. Pan E. Reijers  
avizoval opožděný příjezd (oprava D1). 

 

Ad 2/ kontrola minulého zápisu 

- pro rok 2014 se předsednictvo dohodlo podpořit jednotlivé účastníky tábora MCH, a to na základě 
jejich žádosti po absolvování tábora. Výše příspěvku bude stanovena dle počtu podaných žádostí.                                                                                                                                                                    
Úkol trvá. 

- předsednictvu a současně chovatelské komisi byla doručena stížnost paní Šimíčkové na paní 
Vernerovou - CHS Silky Harmony, CZ a její poslední vrh C- britské kočky, údajně s PP. Kočky jsou ze 
spojení 1.0 BRI a  x  0.1 BRI j03. Koťata ve zbarvení: BRI d 02, BRI a 01, BRI c 03, BRI a 03, BRI a 03.         
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U modrých koťat údajně i kresba. Údaje čerpány z facebooku paní Vernerové. Bylo zjištěno, že paní 
Vernerová je členkou  ZO CBCFN. Po ověření členství byla stížnost  předána k řešení chovatelské 
komisi a byla informována předsedkyně ZO paní Vagnerová.  

Komise rozhodla koťata zapsat jako XSH. Na plemennou knihu doposud nebyl  dodán krycí list.      
Úkol ukončen. 

- komise pro zdraví a pohodu SCHK:  nevhodné nakládání s vysokobřezí a rodící kočkou pí Lindou 
Knýovou (viz ad 4/). 

Vzhledem k nejasnostem, které jsou, bude A. Šimková kontaktovat  paní Janu a Lindu Knýovou 
s žádostí o sdělení, kdo zůstane majitelem CHS Rosa Glauca, CZ, neboť dle pravidel FIFe není možné, 
aby jednu stanici měly ve spoluvlastnictví dvě osoby nežijící ve společné domácnosti. 

Do doby vyjasnění není možné pro CHS Rosa Glauca, CZ vystavovat jakékoliv chovatelské dokumenty. 

Z vyjádření k danému problému paní Jany a Lindy Knýových vyplývá, že jsou přesvědčeny o správnosti 

svého spoluvlastnictví chovatelské stanice Rosa Glauca, CZ.  

Sekretariátem SCHK byl vznesen  dotaz  předsednictvu FIFe na správný výklad ustanovení .  Ze zápisu 

předsednictva FIFe je zřejmé, že  posuzovatel má jednu adresu, a to tu, která je uvedena v seznamu 

posuzovatelů FIFe.  Současně bylo řešeno, zda má být posuzovatel chápán pro účely konání výstav 

jako zahraniční nebo domácí podle toho, kde žije nebo podle jeho členství. I v tomto případě je 

rozhodující adresa, uvedená v seznamu posuzovatelů FIFe. 

Předsednictvo se shodlo podat na příští generální zasedání FIFe návrh, že posuzovatelé jsou 

evidování podle místa skutečného bydliště namísto členství.                                                                   

Úkol trvá. 

 

Ad3/ mladí chovatelé - OMCH 

Na jednání předsednictva byl pozván pan Vlastimil Jura ml., který se obrátil na místopředsedkyni paní 
Maršíčkovou s žádostí o pomoc při vyřešení situace, která nastala v souvislosti s pořádáním OMCH. 

Pan Jura zrekapituloval celou situaci, která vznikla nevyhlášením soutěžního kola Městským výborem 
ČSCH Praha. 

Pan Kabát seznámil předsednictvo se stanoviskem ÚV ČSCH k této záležitosti. 

MCH nemohou soutěžit za okres Praha, protože Městský výbor nevyhlásil soutěžní kolo. ÚV souhlasí, 
aby jednotliví účastníci kola, které oproti platným pravidlům zorganizovala ZO Praha 8, se mohli 
olympiády zúčastnit jako jednotlivci.     

Pan Reijers seznámil přítomné se zkušenostmi a názory z WCC, kde převládá v současné době názor, 
že chovatelství je tak finančně náročnou činností, že je provozováno především dospělými. 

Předsednictvo konstatovalo, že v letošním roce nelze již nijak změnit stávající systém soutěže. 
Předsednictvo bude navrhovat ÚV zrevidování pravidel pro vyhlášení OMCH.  Současně pověřuje 
pana Vlastimila Juru, ml. vypracováním návrhu  nových pravidel pro konání OMCH, který po 
projednání v předsednictvu SCHK  bude předán k projednání a eventuálnímu schválení ÚV ČSCH.                                                                            

Termín: 15.9.2014 
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Předsednictvo dále podá podnět ÚV k řešení situace s Městským výborem Praha a navrhne udělení 
napomenutí. 

Předsednictvo dále žádá prostřednictvím člena komise pro práci s mládeží pana Jury ml. , aby pro 
příští období byly soutěžní otázky OMCH týkající se chovatelství koček předem schváleny 
chovatelskou komisí SCHK. Pan Jura ml. sdělil, že tím komise pro mládež nebude mít problém. 

Pan Jura ml. dále vznesl dotaz, jak postupuje kárné řízení s panem Klimkem.  Předsedkyně 
disciplinární komise D. Soukenková  ho informovala, že čekáme na pravomocný odsuzující rozsudek. 

Na vyžádání zašle opětovně tajemnice písemně informaci ZO, jejímž je pan Jura ml. předseda. 

 

Ad 4/ GZ FIFe 

M. Urban informoval  o letošním generálním zasedání FIFe, které se konalo v květnu v Rize. Všechny 
tři naše návrhy byly přijaty. Seznam přijatým návrhů  (změn) sestaví pan Urban, bude zveřejněno na 
webu.  

Příští rok se generální zasedání FIFe bude konat v Portugalsku.  

 

Ad 5/ stížnosti - L. Knýová 

 - Komise pro zdraví a pohodu SCHK: nevhodné nakládání s vysokobřezí a rodící kočkou pí Lindou 
Knýovou.  

Vzhledem k dosavadnímu spoluvlastnictví CHS Rosa  Glauca, CZ byly paní Jana a Linda Knýovy 
dotázány na okolnosti důležité k vyjasnění situace. Obě se sice písemně vyjádřily, bohužel ale      
z jejich vyjádření stále není patrno, čí je kočka, které se celá záležitost týká a jak vlastně a kde porod 
probíhal. Z tohoto důvodu byly znovu kontaktovány a znovu dotázány. 

Vzhledem k tomu, že obsáhlá písemná sdělení paní L. Knýové stále neobsahují odpovědi na položené 
otázky (o kterou kočku se jednalo, kdo na kočku v době porodu dohlížel a kdo je jejím majitelem), 
bude znovu kontaktována s žádostí o jasné sdělení odpovědí. Dopis odešle tajemnice A. Šimková ve 
spolupráci s D. Soukenkovou. 

Na plénu odbornosti v únoru  t. r. paní J. Knýová  sice všem ústně oznámila, o kterou kočku se jedná, 
kdo je majitelem a kde kočka rodila, nicméně předsednictvo by rádo tuto informaci mělo od majitelky 
písemně.                                                                                                                                                             
V zájmu ÚOK je tuto kauzu uzavřít a věnovat se dalším chovatelským a jiným záležitostem.    

Předsednictvu byly doručeny prostřednictvím ZO Felis Club čtyři stížnosti paní Lindy Knýové. 

Stížnost č. 1: Stížnost na p. Reijerse – předsedu výstavně-posuzovatelské komise SCHK. 

Důvod stížnosti: poškození osobní cti. 

Paní  L. Knýová si stěžuje, že byla odvolána z funkce člena výstavně-posuzovatelské komise SCHK. 

Vzhledem k tomu, že dle Organizačního řádu odbornosti čl. 7, odst. 7.2. předseda komise navrhuje 
složení komise, je v jeho kompetenci člena komise odvolat. 

Stížnost je bezpředmětná. V tomto smyslu bude informována ZO Felis Club. 
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Stížnost č. 2: Stížnost na p.. Reijerse  – předsedu VPK, předsedu SCHK. 

Důvod stížnosti:  bránění  v kariéře posuzovatele FIFe  pro kat. II. 

Paní  L. Knýová si stěžuje , že pan E. Reijers vydal dne 7.2.2014 rozhodnutí neposlat FIFe její přihlášku 
ke zkoušce na posuzovatele pro kategorii II a nevydat doporučení k této zkoušce s tím, že k tomuto 
jednání není oprávněn. 

Pan Reijers jednal v souladu s Organizačním řádem odbornosti čl. 6, odst. 6.5 – viz zápis č 1/14         
ad 5/různé.  

Stížnost je bezpředmětná. V tomto smyslu bude informována ZO Felis Club. 

Stížnost č. 3: Stížnost na předsednictvo SCHK. 

Důvod stížnosti: hanobení a poškozování jména zveřejněním nepravdivého a diskriminujícího zápisu. 

Paní  L. Knýová nesouhlasí  se zveřejněním stížnosti komise pro zdraví a pohodu na webových 
stránkách SCHK (pozn. A.Š. - porod její kočky během Světové výstavy v Dánsku) . 

Vzhledem k tomu, že stížnost je na předsednictvo, nemůže se předsednictvo touto stížností zabývat . 
Pokud  ZO a paní L. Knýová trvají na projednání stížnosti, je třeba ji podat k plénu odbornosti 
prostřednictvím sekretariátu SCHK. 

Stížnost č. 4: Stížnost na předsednictvo SCHK. 

Důvod stížnosti: porušení stanov a vyvíjení psychického nátlaku pokládáním stále stejných otázek za 
účelem dosažení požadovaných odpovědí (pozn. A.Š. - dotazy k porodu kočky během světové výstavy 
v Dánsku). 

Vzhledem k tomu, že stížnost je na předsednictvo, nemůže se předsednictvo touto stížností zabývat . 
Pokud  ZO a paní L. Knýová trvají na projednání stížnosti, je třeba ji podat k plénu odbornosti 
prostřednictvím sekretariátu SCHK. 

Ad 6/ zpráva zdravotní komise 

Zprávu zdravotní komise ohledně virových nákaz, kterou předsednictvu zaslala předsedkyně 
zdravotní komise paní K. Mahelková, rozporovala M. Říhová. Její připomínky byly prodiskutovány. 

Zdravotní komise prostřednictvím M. Urbana vyjádřila své výhrady k plánu karantény, který byl 
stanoven HPCH kat. I  p. Z. Gorgoněm u paní Zachrdlové po propuknutí virového onemocnění koček.   
Zdravotní komise navrhuje, aby napříště v takových případech byly všechny kočky  vždy  
nezaměnitelně identifikovány a vždy bylo uvedeno kdy, kde a koho se přijatá opatření týkají. Komise 
vypracuje obecný plán karantény jako podklad pro HPCH. 

HPCH p. Z. Gorgoň informoval písemně předsednictvo o ukončení karantény CHS Hokami, CZ. 

Zdravotní komise dodává, že způsob testování nebyl  proveden dle jejího návrhu. Komise navrhovala, 
aby chovatelka ve vlastním zájmu nechala provést test imunity. Předsednictvo ukládá chovatelské 
komisi sestavit krizový plán, jak postupovat, pokud by se situace  virové nákazy znovu v českých 
chovech opakovala.  

Předsednictvo dále schválilo připravení návrhu na plénum v příštím roce, ve kterém budou 
konkretizovány a upřesněny pravomoci HPCH.   

ÚOK jednohlasně schválila uzavření této kauzy (příloha). 

http://www.schk.cz/schk/dokumenty/shrnuti.pdf
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Ad 7/ různé 

 Pan Paolo Tarabini vystoupil z ČSCH–SCHK. Od německého člena FIFe 1.DEKZV přišla žádost o 
souhlas s jeho členstvím. Předsednictvo souhlasí. 

 Na PKK byly doručeny dvě stížnosti týkající se koček paní Martiny Vaníčkové. Obě stížnosti je 
třeba řešit občansko-právní cestou. V tomto smyslu bude stěžovatelům odpovězeno. 

Předsednictvo současně odsouhlasilo, že pokud budou na sekretariát doručeny stížnosti, ve 
kterých bude uvedeno možné porušení platných chovatelských řádů, doporučí sekretariát SCHK 
adresovat stížnost přímo základní organizaci, jejímž členem je chovatel, na kterého je uvedená 
stížnost. Pokud to z nějakého důvodu nebude možné, sekretariát odešle tuto stížnost sám ZO a 
v kopii příslušné komisi. ZO bude zároveň požádána o vyjádření do cca 14 dnů, pokud se ZO 
nebude stížností zabývat, přechází její řešení na příslušnou komisi a ZO pak musí zdůvodnit svou 
nečinnost ÚOK. 

 Paní Vévodová nesouhlasí s rozhodnutím chovatelské komise týkajícím se  experimentálního 
chovu dlouhosrtstých britských koček. Zejména s testováním HCM v jednom roce věku koček, 
tj. před uvedením do chovu, a navrhuje jiné testovací schéma. Po proběhlé diskuzi ukládá 
předsednictvo chovatelské komisi přepracovat plán chovu BLH tak, že test HCM je 
doporučený.  Chovatelská komise bude paní Vévodovou informovat písemně. 

Chov BLH bude konzultovat přímo s Chovatelskou a registrační komisí FIFe; je třeba požádat 
o přímý kontakt s touto komisí. 

 Z. Maršíčková podala informaci o jednání, které se uskutečnilo 29.5.2014 na sekretariátě 
ČSCH za přítomnosti zástupců Kontrolní komise SCHK pana J. Choulíka a K. Krmelové, 
předsednictva  Z. Maršíčkové a M. Šandy a ČSCH M. Kabáta a A. Šimkové.  Při schůzce bylo 
vzájemně vyjasněno, co  by KK ke své práci potřebovala a jak by to mohl ČSCH zajistit, aby se 
neúnosně nenavýšily finanční náklady na účetní zpracování.  Byly dány podněty na úpravu 
programu PKK tak, aby program požadavkům vyhověl,  a po jeho úpravě se začne se 
zkušebnímm provozem. KK pak přesně specifikuje, co od PK požaduje a v jaké formě.     

 Z. Maršíčková se účastnila konference „Stát a  ochrana zvířat“, která se konala 22.5.2014 
v Senátu parlamentu ČR. 

 Mimořádné valné hromady ČSCH 21.6.2014 se za odbornost chovatelů koček zúčastnilo         
6 delegátů, zápis z jednání je zveřejněn na webu ČSCH. 
 

                                                                                      

                                                                                                       Eric Reijers, v.r. 

                                                                                                  Předseda SCHK-ČSCH          

Zapsala: Šimková 

http://www.cschdz.eu/aktuality.aspx

