Zápis-předsednictvo 2/2016

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

Zápis č. 2/16
ze zasedání předsednictva (ÚOK) SCHK konaného dne 11. 5. 2016 v Praze, Maškova 3.

Přítomni:

Z. Maršíčková, M. Šanda, M. Urban, L. Venclíková

Hosté:

J. Choulík

Omluveni:

E. Reijers, D. Soukenková, L. Vaněk, A. Šimková

Program:

1/ Zahájení
2/ Kontrola minulého zápisu
3/ Kontrola zápisu Konference 2016
4/ Valná hromada ČSCH – Stanovy
5/ Generální zasedání FIFe 2016
6/ Chovatelská komise
7/ Různé

Ad 1/ Zahájení
Zasedání zahájila Z. Maršíčková přivítáním všech přítomných.
Pan Choulík jako předseda Kontrolní komise informoval členy Předsednictva, že přesto, že
Konference delegátů uložila pokračovat v provádění revizní činnosti zatím neuzavřených let, tato
kontrola nijak nepokročila, protože nejsou k dispozici podklady, které KK požadovala. P. Šanda byl
pověřen konferencí sjednáním schůzky s vedením ČSCH. Tato schůzka měla vést k řešení situace
kolem účetnictví, p. Šanda byl ale generálním sekretářem ČSCH p. Ramešem informován, že
v současné době nikdo z ČSCH není schopen dodat požadované podklady k revizi, a tudíž schůzka
momentálně nemá smysl. Od června ČSCH zaměstná interní pracovnici – ekonomku, která, jak
doufáme, bude postupně schopna připravit požadované podklady potřebné k revizi, ale bude
schopna také průběžně vystavovat účetní doklady, požadované chovateli apod., což se prozatím
nedařilo. Členové Předsednictva společně s p. Choulíkem zrekapitulovali, jak bude třeba
postupovat, navrhli, aby se Kontrolní komise spojila s Ústřední KK ČSCH v zájmu společného

1

Zápis-předsednictvo 2/2016

postupu. KK SCHK znovu předloží své požadavky, ale konstatuje, že vzhledem k časovému posunu
je sice pravděpodobné, že dokončí revizi r. 2014 (Světová výstava byla účtována odděleně a její
účetnictví bylo pravidelně kontrolováno výstavním výborem, tajemnicí SCHK a bývalým gen.
sekretářem ČSCH), ale je nepravděpodobné, že se jí podaří zkontrolovat r. 2015.

Ad 2/ Kontrola minulého zápisu
-

návrh Stanov ČSCH
viz bod 4/

-

revize názvosloví pro PK a výstavní výbory
p. Šanda a CHK na revizi pracují
Úkol trvá
- vyjádření právní zástupkyně pí Zemanové ohledně znevažování její klientky na
facebookovém profilu p. Kučery – následná stížnost p. Kučery na podmínky chovu u pí.
Zemanové
Předsedkyně 1.SKO pí Soukenková informovala o průběhu šetření a o kontrole, kterou
neohlášeně u pí Zemanové provedla. Podmínky chovu a držení koček v CHS paní Zemanové
byly shledány bez závad. Případné další kroky ze strany pí Zemanové nebo p. Kučery musí
být vedeny občanskoprávní cestou.
Úkol ukončen
- Olympiáda mladých chovatelů
k zajištění správnosti odborné náplně teoretické i praktické části odbornosti chovatelů koček
bude vytvořen soubor otázek pro soutěžící, který bude průběžně aktualizován, případně
doplňován. Bude poskytnut Komisi pro práci s mládeží ČSCH. Vypracováním byla pověřena pí
Venclíková.
Vztah odbornosti a KPM vyplyne z nového znění Stanov.
Úkol trvá
- chovatelské záležitosti:
Kontroly u chovatelů: pí Šindelářová, MCO /Freya Cat Ústí n. L./, ZO slíbila řešit, vzhledem
k její nekomunikaci se sekretariátem SCHK bylo předáno k řešení HPCH pro kategorii II
Úkol trvá
- Centrální evidence: kontrolou bylo zjištěno, že některé z organizací neaktualizují údaje,
jak je třeba.
Další kontrolou bylo zjištěno zlepšení, nicméně některé ZO stále mají v práci s CE
nedostatky. Organizace budou upozorněny, termín se posunuje do 30.6.2016. Zajistí pí.
Maršíčková.
Úkol trvá
- návrh webové aplikace, jejímž prostřednictvím by bylo možné podávat žádosti o PP.
Vzhledem k nepřítomnost p. Vaňka nejsou nové informace.
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Úkol trvá
Ad 3/ Kontrola zápisu Konference 2016
Zápis z Konference byl v termínu vyhotoven, ověřen a publikován na webu SCHK. Nebyly k němu
vzneseny žádné připomínky.

Ad 4/ Valná hromada ČSCH - Stanovy
Ve stanoveném termínu bylo Komisi pro přípravu stanov ČSCH odesláno vyjádření, které vycházelo
ze stanoviska, vypracovaného ZO KK Karlovy Vary, s dalšími připomínkami. Vzhledem k tomu, že
na zasedání byl ze zvolených delegátů na Valnou hromadu ČSCH přítomen pouze p. Šanda, bylo
dohodnuto, že se s ostatními delegáty spojí k dalším konzultacím. Ideálním řešením pro naši
odbornost by bylo neschválení současného návrhu Stanov a urychlené vypracování jiného návrhu.
VH se koná 28.5.2016, zvolení delegáti konferencí: E. Hlaváčková (KK Karlovy Vary), D.
Soukenková (1.SKO Ostrava), M. Šanda (SO CHK Praha 4), L. Vaněk (SO CHK Litvínov). Vzhledem
k vyššímu počtu uhrazených členských známek byl dovolen dle stanoveného klíče další delegát – A.
Dolejšová (ZO Pilsen Cat Club) a náhradnice P. Vaňková (SO CHK Litvínov).

Ad 5/ Generální zasedání FIFe 2016
Generální zasedání FIFe se koná 26. – 27.5.2016, vysláni za ČSCH SCHK jsou M. Urban a L.
Venclíková.
Členové Předsednictva diskutovali o předložených návrzích a předběžně dohodli způsob hlasování
s ohledem na možné změny, které mohou být ovlivněny průběhem otevřených zasedání delegátů
s odbornými komisemi FIFe 24. – 25.5.2016.

Ad 6/ Chovatelská komise SCHK
Na zasedání bylo schváleno složení CHK, které předložila předsedkyně pí Venclíková:
Předsedkyně a HPCH pro kategorii IV: Lena Venclíková
HPCH pro EXO/PER (kategorie I): Zuzana Maršíčková
HPCH pro kategorii II: Adéla Justová
HPCH pro kategorii III: Martin Urban.
Kontakty viz web SCHK
Složení komise bude výhledově dále rozšířeno, případně upraveno, probíhají konzultace s dalšími
vytipovanými osobami. Komise ve své práci vychází z Chovatelského a registračního řádu FIFe a řídí
se k němu schválenými metodickými listy.

Ad 7/ Různé
ÚOK obdržela stížnost pí Kurowské, chovatelky SIB z Polska, na údajné útoky, které proti ní
a její chovatelské činnosti podniká prostřednictvím facebooku pí Hlaváčková (viz zápis 1/2016).
Předsednictvo prodiskutovalo známé okolnosti a rozhodlo, že stěžovatelku vyzve, aby případnou
stížnost doplněnou důkazy podala prostřednictvím Felis Polonia (zajistí pí Maršíčková). P. Šanda
osloví pí Hlaváčkovou, aby případně přeformulovala svou stížnost na používání kříženců v chovu
SIB, a sdělila, s čím by se ÚOK podle jejího názoru měla obrátit na Chovatelskou a registrační
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komisi FIFe, protože ÚOK neshledává podle dostupných informací v popsaném případu porušení
pravidel ani chovatelkou, ani FPL (šlo o chovatelský experiment, který proběhl před více lety, mimo
FIFe).
ÚOK schválila finanční příspěvek pro ZO Trutnov, určený na konání chovatelského semináře,
který proběhl 16.4.2016 v Praze a byl věnován problematice HCM.
po dobu pracovní neschopnosti pí Šimkové zajišťuje vystavování PP a přiznávání titulů pí
Maršíčková, která na PK dochází mimo pracovní dobu ČSCH. Nejsou tedy nadále možné osobní
návštěvy PK, vše se vyřizuje poštou nebo emailem. Prosíme chovatele, aby používali oficiální
emailové adresy PK, nikoli mailové adresy pí Maršíčkové a aby pro své žádosti využívali aktuální
formuláře, které jsou ke stažení z webu SCHK. Jsou na nich nově vyznačeny možnosti plateb,
protože se v poslední době množily případy, kdy plátci současně s žádostí nedoložili kopii platby
provedené převodem a PP jim byly odeslány na dobírku. Dále je třeba dbát na to, aby v případě,
kdy kočku kryl kocour jiného majitele, byl na krycím listu zřetelný podpis jeho majitele, případně
aby toto krytí potvrdil majitel kocoura např. emailem. PK upozorňuje též na to, že v případě krytí
kocourem jiného majitele je nanejvýše vhodné ještě před krytím uzavřít jasnou, nejlépe písemnou
smlouvu o podmínkách krytí.
-

na webu ČSCH je informace o novele zákona o účetnictví a povinnostech, které z ní pro naše

organizace vyplývají.

Příští zasedání ÚOK: bude stanoveno

Zuzana Maršíčková
místopředsedkyně SCHK-ČSCH
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