
Zápis z konference odbornosti chovatelů koček ČSCH  konané dne 20.2.2010

Konference delegátů Sdružení chovatelů koček v České republice se konala v sobotu 20. února 
2010 v zasedací místnosti  ČSCH v Praze  Kobylisích od 10.00 hod.  Na konferenci  byli  přítomni 
zástupci 37 ZO s celkovým počtem 63 hlasů, konference byla schopna usnášení.

Předseda  SCHK  Ing.  Bohumír  Mahelka  se  konference  ze  zdravotních  důvodů  nemohl 
zúčastnit,  proto  řízení  převzala  místopředsedkyně  MUDr.  Marie  Říhová.  Po  zahájení  konference 
přečetla  pozdravný  dopis,  který  nepřítomný  Ing.  Bohumír  Mahelka  adresoval  všem  účastníkům 
konference.
Zapisovatelem byl  zvolen Ing.  Martin  Šanda,  skrutátory Mgr.  Zuzana Maršíčková a   p.  Stanislav 
Lehký.
K zápisu z minulé konference nebyly žádné připomínky, byl schválen všemi hlasy.
MUDr. Říhová přednesla zprávu předsednictva o činnosti SCHK za rok 2009. Oznámila, že SCHK 
sdružuje 50 specializovaných ZO a 1 odbor smíšených organizací.
Delegáti byli  informováni o vzniku dvou nových ZO – Pilsen Cat Club a ZO Praha – Západ a o 
ukončení činnosti ZO Praha 4/13. 
K 30. 1. 2010 mělo SCHK 1624 dospělých členů a 126 mladých chovatelů.
Hospodaření SCHK za rok 2009 skončilo v přebytku 294 000 Kč, za členské příspěvky bylo ČSCH 
odvedeno 200 000 Kč.
Nově bylo u FIFe zaregistrováno 202 chovatelských stanic, vystaveno 334 transferů. Bylo vydáno 
5 243 průkazů původu, což představuje 10 % nárůst  vzhledem k počtu PP vydaných v roce 2008. 
Počty vydaných průkazů původu podle plemen:
1. Britské kočky 1721
2. Mainské mývalí 1021
3. Perské 554
4. Ragdoll 443 
5. Sibiřské 190 
Bylo potvrzeno celkem 1121 titulů, z toho nejvíce šampionů a mezinárodních šampionů. Kromě toho 
bylo přiznáno 15 trvalých chovností kočkám, které splnily podmínky přiznání dle Chovatelského řádu 
ČSCH-SCHK.

Zprávu  výstavně-posuzovatelské  komise  přednesl  Ing.  Martin  Šanda.  Oznámil,  že  Linda 
Knýová a Darina Tarabini úspěšně složily zkoušky posuzovatele kategorie III a máme tedy 2 nové 
posuzovatelky. V roce 2009 také složili zkoušky:
Eric Reijers – kategorie II – a je posuzovatelem pro všechny kategorie
Gražyna Malaga – kategorie III – je posuzovatelkou kategorií I, II, III.
V současné  době  má  ČSCH 12  mezinárodních  posuzovatelů,  z  toho  6  s kvalifikací  pro  všechny 
kategorie, celkem 9 posuzovatelů žáků, z toho 6 na svou první kategorii a 3 si rozšiřují kvalifikaci o 
další kategorie.
Bylo apelováno na organizátory výstav, aby striktně dodržovali pravidla ČSCH, SCHK a FIFe pro 
pořádání  výstav.  Organizátoři  výstav  byli  upozorněni,  že  ČSCH  je  se  společností  Almika  s.r.o. 
(výhradním dovozcem krmiva Royal Canin) v dlouhodobém soudním sporu, a proto taková spolupráce 
není  ze strany ČSCH vítána.  (Členové předsednictva,  kteří  se 2.3.2010 sešli  s  novým tajemníkem 
ČSCH, dr. Smrčkem, toto téma znovu otevřeli a byli jím ujištěni, že z jeho strany žádné překážky event.  
sponzorování výstav koček zmíněnou společností kladeny nebudou.)
Byl  připomenut  požadavek,  aby  všechny  tiskové  materiály,  které  jsou  vydávány  v souvislosti 
s výstavou koček SCHK (letáky, plakáty, katalog, diplomy atd.) obsahovaly název ZO, loga ČSCH, 
SCHK a FIFe.
Nové znění Výstavního řádu SCHK vyjde v IZ č. 1/2010, v dalším čísle budou zveřejněna kriteria pro 
pořádání výstav.

MVDr.  Květa  Mahelková přednesla zprávu o činnosti  komise  pro zdraví  a pohodu zvířat. 
Komise  upravuje  řád  ČSCH na ochranu zvířat  při  veřejném vystoupení  a  svodu.  Ve  všeobecném 
výstavním řádu ČSCH nebyly nutné téměř žádné úpravy.



Zprávu chovatelské komise přednesla MUDr. Marie Říhová. Komise se v roce 2009 sešla 4x 
k řešení  běžných záležitostí,  jako jsou kontroly PP zvířat  importovaných z nečlenských organizací 
FIFe, individuální záležitosti chovatelů (předčasné krytí, opožděné hlášení vrhů apod.)
Bylo znovu zdůrazněno,  že  podle  platného znění  zákona  na ochranu zvířat  a  příslušné prováděcí 
vyhlášky bylo omezení chovnosti koček posunuto z 8 let věku na 9 a případné chovné využití starších 
koček umožněno na základě posudku veterinárního lékaře a povolení Chovatelské komise. Komise 
vydala k této problematice metodický list.

Zprávu Disciplinární komise přednesla JUDr. Dagmar Soukenková a konstatovala, že komise 
nemusela  v roce  2009  řešit  žádný  spor  nebo  přestupek.  Pouze  se  zabývala  problémem 
usnášeníschopnosti jedné ZO.

Návrhy k projednání:

Návrh výstavně-posuzovatelské komise na vytvoření výstavní třídy 18 – Registrační třída pro 
účely registrace non FIFe importů s platností od 1. 1. 2011.
Delegátům bylo vysvětleno, že vzhledem k tomu, že dosud používaná třída 13c (ověřovací) se stala 
oficiální třídou FIFe k ověřování barvy, druhu kresby, stupně bílé skvrnitosti apod., je vhodné pro 
ověřování importovaných zvířat před jejich registrací do naší plemenné knihy vytvořit třídu novou, 
specifickou pro ČSCH-SCHK. Vzhledem k nutnosti upravit v tomto smyslu počítačové programy pro 
tvorbu výstavních katalogů bylo datum počátku platnosti stanoveno na začátek příštího roku. Pro účast 
v této třídě bude stále při  přihlášení na výstavu podmínkou předložit výstavnímu výboru povolení 
chovatelské komise, což bylo zdůrazněno v diskusi.
Návrh byl přijat 54 hlasy, 3 hlasy proti, 6 se zdrželo.

Návrh výstavně-posuzovatelské komise na zrušení článku 1.4.c Výstavního řádu SCHK, který stanoví, 
že minimální časový odstup výstav pořádaných v rámci SCHK je 14 dní. Toto pravidlo by mělo vejít 
v platnost 1. 1. 2011. 
Návrh byl přijat 43 hlasy, 8 hlasů proti, 1 se zdržel.

MUDr.  Marie  Říhová  seznámila  delegáty  s rozpočtem  na  rok  2010,  jehož  výsledek  je 
předpokládán s přebytkem 197 000 Kč. Dále byl přednesen návrh rozpočtu na rok 2011 s přebytkem 
245 000 Kč včetně zvýšení členského příspěvku o účelový příspěvek 100 Kč za každého dospělého 
člena. Takto získané prostředky budou určeny mj. na zlepšení informovanosti  členů SCHK. Přijetí 
návrhu  znamená  i  to,  že  každý  člen  SCHK  bude  od  roku  2011  dostávat  Informační  zpravodaj 
chovatelů koček v rámci členského příspěvku.
Návrh byl přijat 37 hlasy, 20 hlasů bylo proti, 5 se zdrželo.
Konference zvolila 5 delegátů na Valnou hromadu ČSCH, která se bude konat 29.5.2010 v Praze: pí 
Janu Knýovou, Mgr.. Slámovou, p. Gorgoně, pí Hlaváčkovou a pí Iltisovou. Delegátem na generální 
zasedání FIFe bude Ing. Mahelka, zástupkyní MUDr. Říhová a  přísedícím Ing. Šanda.
Konference byla ukončena v 15.00.

MUDr. Marie Říhová
          místopředsedkyně SCHK

Zapsal:
Ing. Martin Šanda

     


