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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, http://www.schk.cz 

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

 

Zápis č. 3/16 

ze zasedání předsednictva (ÚOK) SCHK konaného dne  29.9. 2016  v Praze, Maškova 3. 

 

Přítomni:   Z. Maršíčková,  M. Šanda, M. Urban, D. Soukenková 

Omluveni: E. Reijers, L. Venclíková, L. Vaněk, A. Šimková 

 

Program:   1/ Zahájení 

     2/ Kontrola minulého zápisu 

         3/ Celostátní výstava ČSCH Chovatel 2016 

      4/ Registrace do Spolkového rejstříku 

  5/ Různé 

 

  

Ad 1/ Zahájení 

Zasedání zahájila Z. Maršíčková přivítáním všech přítomných.  

 

Ad 2/ Kontrola minulého zápisu 

- návrh Stanov ČSCH  

- 28.5.2016 se konala mimořádná Valná hromada ČSCH, na které byly projednány Stanovy a 

schváleno jejich znění. Zápis z MVH je zveřejněn na webu ČSCH  

- Ke dni konání zasedání ÚOK zatím nemáme k dispozici schválené znění v písemné podobě. 1 

Úkol ukončen 

 

                                                           
1 Stanovy ČSCH, platné od 1.1.2017, byly zveřejněny na webu ČSCH dne 13.10.2016 

mailto:alice.simkova@cschdz.eu
http://www.cschdz.eu/
http://www.schk.cz/
http://www.cschdz.eu/aktuality/zapisyvh2016.aspx
http://cschdz.eu/svazove-predpisy.aspx
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- revize názvosloví pro PK a výstavní výbory 

p. Šanda předložil další verzi k připomínkování 

 Úkol trvá 

     - 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.  

Vzhledem k nečekané nepřítomnosti pí Venclíkové na zasedání nemáme o tvorbě otázek 

aktuální informace. 

 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.  

Podle posledních informací pí. Šindelářová neuhradila členské příspěvky, není tedy již nadále 

členkou. Pokud bude chtít vstoupit do jiné organizace, měla by u ní být provedena kontrola 

chovu. 

Úkol ukončen 

       - 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. 

 Situace se zlepšila, ale pokud nebudou jednatelé (nebo pověřené osoby) ukládat údaje 

nových členů a aktualizovat údaje průběžně, mohou být jednotlivým osobám až do vyjasnění 

situace pozastaveny služby PK. 

 Úkol ukončen 

       - návrh webové aplikace, jejímž prostřednictvím by bylo možné podávat žádosti o PP.

 Vzhledem k nepřítomnost p. Vaňka nejsou nové informace. 

 Úkol trvá 

       -  Generální zasedání FIFe 

 Přehled projednávaných návrhů je zveřejněn na webu SCHK       

  

Ad 3/ účast chovatelské odbornosti na Celostátní výstavě drobného zvířectva ČSCH Chovatel 2016 

 V únoru 2016 byla na zasedání ÚV ČSCH přislíbena účast naší odbornosti formou doprovodné 

akce – propagační expozice v rozsahu do max. 50 zvířat. Vzhledem k připomínkám, které byly ze 

strany vystavovatelů koček vzneseny po loňské výstavě (souběžně s CV Chovatel 2015 proběhla na 

výstavišti v Lysé n. Labem mezinárodní výstava koček), potřebuje ale ÚOK vyjasnit některé 

podmínky této expozice. Pan M. Urban byl proto pověřen jednáním s gen. sekretářem ČSCH, resp. 

výstavním výborem. 

http://www.schk.cz/schk/dokumenty/GA2016.pdf
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Ad 4/ Registrace do Spolkového rejstříku 

 Na webu ČSCH je zveřejněn přehled stavu zapsání pobočných spolků k 4.10.2016. Na 

aktualizaci pracuje sekretariát ČSCH, budou zohledněny informace o nefunkčních organizacích 

chovatelů koček. Žádáme ale ty organizace, které ještě svou registraci neprovedly (registrace má 

být ukončena nejpozději do konce r. 2016), aby urychleně dodaly podklady k registraci nebo pokud 

neplánují v aktivní činnosti pokračovat, aby informovaly své členy a umožnily jim plynulý přechod 

do jiných organizací.  

Informace o registraci byly opakovaně odeslány organizacím a jsou zveřejněny na webu ČSCH.  

 

Ad 4/ Různé 

-  ÚOK byla oslovena tajemnicí Komise pro práci s mládeží při příležitosti konání Celostátního 

kola 48. ročníku OMCH v Rumburku. Bylo rozhodnuto neposkytnout finanční ani jiný věcný 

příspěvek z důvodu špatných zkušeností z minulého ročníku OMCH, ale mladým chovatelům, kteří 

se v odbornosti chovu koček umístí na předních místech, bylo nabídnuto volné klecné na některou 

výstavu koček, pořádanou organizací SCHK. Odbornost má zájem do budoucna nastavit spolupráci 

tak, aby vyhovovala oběma stranám. 

Celostátního kola OMCH 10.-14.8.2016 v Rumburku se v odbornosti chovu koček zúčastnilo 6 

soutěžících, vítězem se stala Denisa Kovaříková v 1. věkové kategorii a Tomáš Vlasák ve 2. 

Věkové kategorii. Srdečně blahopřejeme! 

- VH ČSCH se bude konat 26.11.2016 v Praze v hotelu Duo. Delegáti za odbornost budou 

stanoveni (souběžně se koná MVK v Lysé n. Labem). 

- ÚOK předala podklady pro tvorbu rozpočtu ČSCH pro rok 2017 tak, jak byly schváleny 

konferencí odbornosti. V této souvislosti byla diskutována struktura a objem finančních částek. 

- po dobu stále trvající 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. 

 

 

 

Příští zasedání ÚOK:  bude stanoveno 

     

 

         

Zuzana Maršíčková                            

místopředsedkyně SCHK-ČSCH          

http://www.cschdz.eu/registrace-csch-oz.aspx

