Zápis ÚOK 2/2021
Český svaz chovatelů, z.s., sekce chovatelů koček (SCHK)
Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy
tel.: 734 621 757, fax: 284 681 451,
e-mail: kocky.schk@cschdz.eu http://www.cschdz.eu, https://www.schk.cz
IČO: 00443204, DIČ: CZ00443204, Bankovní spojení: KB Praha 9, č. účtu: 635081/0100

_____________________________________________________________________________________
Zápis ze zasedání Ústřední odborné komise (ÚOK) dne 2. 6. 2021
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
Richard Pánek
Program jednání:
1. Zahájení, volba zapisovatele,
2. Software Plemenné knihy
3. kontrola zápisu z minulého zasedání
4. Stížnosti na paní Janu Kadlecovou
5. Novelizace stanov ČSCH
6. Různé
7. Závěr
Ad 1. - Zahájení, volba zapisovatele,
Jednání zahájil Martin Šanda
Zapisovatelem byl zvolen Zdeněk Krajča
AD 2. – SW plemenné knihy
Pan Richard Pánek prezentoval řešení sw a v diskusi byly projednány požadavky na potřebné funkce.
ÚOK souhlasí, aby byl panu Pánkovi ml. umožněn přístup k databázi plemenné knihy, aby mohl zjistit
strukturu stávající databáze.
Ad 3. – Kontrola zápisu z minulého zasedání
K zápisu 1/2021 nemá nikdo z přítomných připomínky.
Plnění úkolů:
ÚOK schvaluje nákup 3 ks čteček čipů pro pracovní komise a pověřuje Martina Urbana výběrem typu
čtečky – čtečky vybrány, ÚVV nákup schválil, čeká se na dodání - úkol trvá.
ÚOK schvaluje nákup čtečky čárových kódů a pověřuje Zuzanu Maršíčkovou výběrem typu čtečky - čtečka
vybrána, ÚVV nákup schválil, čtečka zakoupena – úkol splněn.
ÚOK pověřuje CHK, aby do metodických listů zapracovala povinnost čipovat všechna koťata v rámci
řízeného chovu – je zapracována možnost nařídit povinné čipování – ÚOK na žádost CHK schvaluje ML s
možností nařídit povinné čipování koček v rámci řízeného chovu – úkol splněn.
ÚOK pověřuje Martina Šandu, aby zajistil vytvoření e-mailové schránky pro korespondenci CHK – emailová schránka chk.kocky@cschdz.eu zřízena, bude zveřejněna na webu SCHK – úkol splněn.
ÚOK pověřuje Dagmar Soukenkovou vypracováním stručného souhrnu změn, které vyplývají z novely
zákona na ochranu zvířat proti týrání pro chovatele koček. Tento bude zveřejněn na webu SCHK – úkol
splněn.
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ÚOK projednala možnosti on-line jednání. Adéla Justová připraví připojení členů – odloženo.
Ad 4. Stížnosti na paní Janu Anastázii Kadlecovou (JAK)
ÚOK ve spolupráci s CHK prověřila činnost JAK jako poradce chovu a neshledala žádné pochybení či
porušení platných předpisů.
Pro případ, že chovatel není schopen spolupráce s některým poradcem chovu, má možnost zvolit si
poradce jiného, viz seznam poradců chovu https://schk.cz/poradci-chovu.html.
ÚOK upozorňuje, že se bude zabývat pouze stížnostmi, které budou podány dle platných předpisů.
CHK probere s poradci chovu etiku jejich práce.
Ad 5. Novelizace Stanov ČSCH
Připomínkování návrhu novely Stanov budou členové ÚOK řešit e-mailovou korespondencí.
Ad 6. Různé
Příprava konference SCHK bude projednána mailem v závislosti na stanovení možného termínu a zjištění
možností ohledně místa konání.
ÚOK nesouhlasí s konkrétními výjimkami ze stanovených podmínek členství, a proto neschvaluje žádost
paní Kučerové o členství v BC SIB.
ÚOK nedoporučuje CHK udělení výjimky paní Lindě Ilijevové z podmínek ke zkoušce na poradce chovu
pro plemeno SIB.
ÚOK pověřuje Martina Urbana, aby členy ÚVV ČSCH informoval, že SCHK trvá na tom, aby Výstavní
řád ČSCH obsahoval ustanovení, že jakákoliv prezentace/účast kočky na výstavách ČSCH se musí řídit
Výstavním řádem FIFe a platnou legislativou ČR..
ÚOK pověřuje Evu Hlaváčkovou, aby s výše uvedeným stanoviskem seznámila členy Legislativní
komise ČSCH.
ÚOK vyhlašuje soutěž NW 2021.
ÚOK pověřuje Martina Urbana, aby členy ÚVV ČSCH informoval, že SCHK nesouhlasí s povinným
odběrem časopisu Chovatel.
Na návrh CHK bude SCHK podávat návrh na GA FIFe týkající se dlouhosrstých burmil, vypracováním
podkladů pověřuje Lenu Venclíkovou.
ÚOK schvaluje nákup skartovačky pro potřeby Plemenné knihy v ceně do 1000 Kč.
V období mezi zasedáními ÚOK:
Projednala zaslané stížnosti.
Schválila změnu zasílání zásilek v souvislosti s navýšením poštovného tak, aby nebyl navýšen poplatek
za odesílání zásilek z PKK.
Projednala návrh smlouvy na dodání SW pro plemennou knihu.
Přijala rezignaci paní Adély Justové na funkci předsedkyně komise pro výběr a implementaci sw PK.
Schválila, aby paní Eliška Spurná zastupovala SCHK při přípravě 53. ročníku soutěže Mladý chovatel.
Vypracování otázek pro vědomostní soutěž MCH bude koordinovat Lena Venclíková.
Určila termín zasedání ÚOK, a to 2. 6. 2021 v 17 hodin v budově ČSCH.
Zabývala se odvoláním paní Pavly Šimkové, odpověď zpracuje dr. Soukenková.
Termín příštího zasedání ÚOK: září 2021, den bude upřesněn.
Ad 7. Závěr
Předseda ÚOK ukončil jednání.
V Praze dne 2. 6. 2021
Martin Šanda, předseda ÚOK
Zapsal: Zdeněk Krajča
Ověřovatelé zápisu: Všichni členové ÚOK

2

