
Zápis	  ze	  členské	  schůze	  CBCFN	  ze	  dne	  	  16.	  4.	  2013	  
	  
Program:	  	   Zahájení	  a	  uvítání	  nových	  členů	  

Volby	   	  	  	  	   	  
Informace	  
Diskuse	  

	   	   	  
Zahájení	  	  
Schůze	  byla	  zahájena	  přivítáním	  členů,	  uvítáním	  nových	  členů	  klubu.	  Sešlo	  se	  18	  členů,	  z	  toho	  3	  
členové	  vedení	  z	  celkového	  počtu	  57.	  Předáno	  bylo	  12	  plných	  mocí	  nepřítomných	  členů.	  Celkem	  30	  
hlasů	  pro	  hlasování.	  (29	  bylo	  minimum!)	  Děkuji	  všem	  zúčastněným	  i	  těm,	  kteří	  se	  omluvili.	  Domnívám,	  
že	  jsem	  po	  delší	  době	  objevila	  restauraci,	  která	  našemu	  účelu	  plně	  vyhovovala.	  Těšilo	  mě,	  že	  schůze	  
přispěla	  i	  k	  novým	  kontaktům	  mezi	  chovateli.	  Na	  podzim	  se	  na	  Vás	  budu	  opět	  těšit.	  
	  
Volby	  
Mohlo	  se	  tedy	  přistoupit	  k	  volbám	  a	  navržení	  kandidáti	  byli	  jednohlasně	  zvoleni.	  Pokud	  se	  nestane	  nic	  
zásadního,	  budou	  další	  volby	  za	  4	  roky.	  
čestná	  předsedkyně:	  Jarmila	  Marková	  
předsedkyně:	  Hana	  Vagnerová	  
místopředsedkyně:	  Lucie	  Hamerníková	  
pokladní:	  Šárka	  Špírková	  
jednatelka:	  Jindra	  Burianová	  
jednatelka:	  Jitka	  Rohanová	  
	  
Důležité	  informace	  ze	  stránek	  ČSCH	  
Vysvětlující	  informace	  o	  vakcinaci	  proti	  vzteklině	  koček	  na	  výstavách	  SCHK	  
Protože	  Státní	  veterinární	  správa	  neurčuje	  povinnost	  vakcinovat	  kočky	  při	  výstavách,	  nemusejí	  být	  
kočky	  trvale	  chované	  v	  České	  republice	  na	  tuzemských	  výstavách	  proti	  této	  chorobě	  očkovány.	  
Vyhlášení	  povinnosti	  vakcinace	  je	  ponecháno	  plně	  v	  kompetenci	  pořadatelů	  akcí.	  	  
Povinnost	  vakcinace	  samozřejmě	  zůstává	  při	  překročení	  hranic	  a	  rovněž	  pro	  kočky	  z	  jiných	  států,	  
vystavované	  v	  ČR.	  
Předsednictvo	  Sdružení	  chovatelů	  koček	  v	  ČR	  se	  touto	  problematikou	  bude	  dále	  zabývat	  a	  případné	  
změny	  budou	  zveřejněny	  na	  webových	  stránkách.	  MUDr.	  Marie	  Říhová	  předsedkyně	  Sdružení	  
Metodický	  list	  Chovatelské	  komise	  SCHK	  k	  uvádění	  výsledků	  povinných	  genetických	  testů	  pro	  plemena	  
BUR,	  KOR	  a	  NFOPodle	  čl.	  3.5.1	  Chovatelského	  a	  registračního	  řádu	  FIFe	  v	  platném	  znění	  je	  třeba	  u	  
všech	  chovných	  koček/kocourů	  uvádět	  v	  jejich	  průkazech	  původu	  (PP)	  nebo	  v	  příloze	  k	  PP	  výsledky	  
povinných	  genetických	  testů,	  které	  musí	  být	  absolvovány	  před	  zařazením	  do	  chovu.	  	  
Jedná	  se	  o	  tyto	  povinné	  genetické	  testy	  pro	  uvedená	  plemena	  
GM2/HEXB	  Gangliosidosis	  (porucha	  nervových	  uzlin)	  AR	  BUR	  	  
GM1/GALB	  GM2/HEXB	  Gangliosidosis	  AR	  KOR,	  GSD	  IV/	  GBE	  1	  Glycogen	  storage	  disease	  AR	  NFO	  
V	  rámci	  Plemenné	  knihy	  (PK)	  SCHK	  bude	  tento	  požadavek	  řešen	  formou	  vydávání	  samostatné	  	  
přílohy.	  Provádět	  jakékoli	  záznamy	  do	  této	  přílohy	  nebo	  její	  změny	  je	  oprávněna	  pouze	  PK.	  
Plemenné	  knize	  se	  odesílají	  kopie	  certifikátů,	  které	  chovatel	  obdrží	  od	  testující	  laboratoře.	  	  
PK	  si	  jejich	  výsledek	  zaznamená	  a	  vystaví	  přílohu	  k	  PP.	  	  
Výsledky	  povinných	  testů	  musí	  PK	  obdržet	  nejpozději	  tak,	  aby	  je	  měla	  k	  dispozici	  při	  vystavování	  PP	  
potomkům	  testovaných	  zvířat.	  Ustanovení	  platí	  i	  pro	  rodičovská	  zvířata,	  která	  měla	  potomky	  již	  před	  
1.1.2013.	  Při	  dalším	  vrhu	  se	  již	  kopie	  certifikátů	  nezasílají.	  
V	  případě,	  že	  budou	  v	  budoucnu	  schváleny	  další	  povinné	  testy,	  PK	  na	  základě	  kopií	  výsledků	  testů	  	  
vystaví	  novou	  přílohu	  nebo	  výsledky	  testů	  doplní	  do	  přílohy	  stávající.	  Původní	  příloha	  musí	  být	  
vrácena	  zpět	  PK.	  Poplatky:Vystavení	  přílohy:	  50,-‐-‐Kč	  	  



Vystavení	  nové	  přílohy	  v	  případě	  zavedení	  nových	  povinných	  testů,	  příp.	  opravy	  výsledku	  testu	  při	  
chybě	  laboratoře:	  zdarma	  ̈Vystavení	  duplikátu	  přílohy	  v	  případech	  ztráty,	  podstatného	  poničení	  
přílohy:	  100,-‐	  
	  
10.	  prosince	  2012	  
Ústřední	  odborná	  komise	  chovatelů	  koček	  ČSCH	  -‐	  Předsednictvo	  SCHK	  na	  svém	  zasedání	  dne	  
4.12.2012	  vzalo	  na	  vědomí	  odstoupení	  Ing.	  Martina	  Šandy	  z	  pozice	  místopředsedy	  a	  po	  následné	  
diskusi	  odvolalo	  z	  funkce	  předsedkyni	  MUDr.	  Marii	  Říhovou,	  která	  poté	  i	  rezignovala	  na	  členství	  v	  
Předsednictvu.	  Novým	  předsedou	  byl	  všemi	  hlasy	  zvolen	  Ing.	  Martin	  Šanda,	  místopředsedou	  všemi	  
hlasy	  MVDr.	  Martin	  Urban.	  Zápis	  ze	  zasedání	  bude	  zveřejněn	  na	  obvyklém	  místě	  webových	  stránek,	  
informaci	  obdrží	  i	  jednotlivé	  ZO	  společně	  s	  dalšími	  informacemi	  ohledně	  přípravy	  konference	  
odbornosti,	  ročních	  statistik,	  členských	  známek	  apod.	  
	  
27.	  března	  2013	  
Od	  1.1.2013	  vstoupilo	  v	  platnost	  zrušení	  možnosti	  národních	  členů	  FIFe	  zpřísňovat	  podmínky	  k	  použití	  
koček	  k	  chovu	  s	  výjimkou	  zdravotních	  důvodů.	  Ruší	  se	  tedy	  ustanovení	  Chovatelského	  řádu	  ČSCH-‐
SCHK	  ve	  všech	  bodech,	  ve	  kterých	  se	  hovoří	  o	  absolvování	  výstavy	  se	  známkou	  výborná	  ve	  třídě	  
otevřené	  jako	  o	  podmínce	  chovnosti	  (Kapitola	  V,	  bod	  3	  Chov.	  řádu).	  Výjimku	  tvoří	  pouze	  podmínky	  
zdravotní,	  předepsané	  Chovatelským	  a	  registračním	  řádem	  FIFe,	  obsažené	  v	  Kapitole	  VI	  našeho	  
chovatelského	  řádu	  (povinné	  vyšetření	  na	  kýlu	  u	  všech	  chovných	  zvířat,	  sestup	  varlat	  u	  kocourů,	  
audiometrický	  test	  u	  bílých	  koček)	  a	  v	  Metodickém	  listu	  uvedeném	  tamtéž	  (povinné	  genetické	  testy	  u	  
vyjmenovaných	  plemen).	  Tyto	  zůstávají	  v	  platnosti.	  	  
Kočka	  s	  průkazem	  původu,	  řádně	  zaregistrovaná	  v	  naší	  plemenné	  knize	  je	  tedy	  po	  dovršení	  
věku	  12	  měsíců	  automaticky	  chovná	  za	  předpokladu,	  že	  tomu	  nebrání	  jmenované	  zdravotní	  
důvody.	  	  
V	  platnosti	  zůstávají	  nadále	  také	  body	  Chovatelského	  řádu	  ČSCH-‐SCHK	  týkající	  se	  věku	  koček	  k	  jejich	  
chovatelskému	  použití	  a	  body	  o	  příbuzenské	  plemenitbě.	  	  
Rozhodnutí	  Výstavně	  posuzovatelské	  komise	  ČSCH-‐SCHK	  
Výstavně	  posuzovatelská	  komise	  se	  na	  svém	  zasedání	  23.3.2013	  zabývala	  možným	  porušením	  
Výstavního	  řádu	  FIFe	  ze	  strany	  organizátora	  Mezinárodní	  výstavy	  koček	  v	  Praze	  dne	  9.	  3.	  2013.	  
Předmětem	  zkoumání	  byla	  skutečnost,	  že	  přes	  veterinární	  přejímku	  na	  výše	  zmíněné	  Mezinárodní	  
výstavě	  koček	  nebyl	  do	  prostor	  výstavy	  vpuštěn	  kocour	  CH	  Shafran	  Dikaya	  Krasa,	  RU	  majitelky	  Bc.	  
Hany	  Kadlecové.	  Ostatní	  kočky	  téže	  majitelky	  (jmenovitě:IC	  Geisha	  De	  Lourdes,	  C,	  IC	  Umbra	  Rosa	  
Alpha	  Neva,	  CZa	  York	  FormuaUspekha,	  RU)	  byly	  následně	  výstavním	  výborem	  na	  výstavu	  puštěny	  a	  
soutěžily	  ve	  svých	  třídách	  (důkaz:	  dokumenty	  poskytnuté	  organizátorem	  výstavy,	  1.	  OK	  Praha	  -‐
výstavní	  katalog,	  výsledková	  listina,	  seznam	  zvířat,	  která	  neprošla	  veterinární	  přejímkou).	  Výstavně	  
posuzovatelská	  komise	  požádala	  o	  stanovisko	  také	  Komisi	  pro	  zdraví	  a	  pohodu	  zvířat,	  protože	  účast	  
koček,	  které	  mohou	  přenášet	  parazity	  a	  jiné	  nákazy,	  nese	  zároveň	  zdravotní	  riziko	  pro	  všechny	  ostatní	  
přítomné	  kočky.	  Stejný	  názor	  má	  i	  Komise	  pro	  zdraví	  a	  pohodu	  koček	  ČSCH-‐SCHK.	  
Usnesení:Výstavně	  posuzovatelská	  komise	  ČSCH-‐SCHK	  se	  usnesla,	  že	  výše	  zmíněná	  událost	  na	  
Mezinárodní	  výstavě	  koček	  v	  Praze	  dne	  9.3.2013	  je:a)	  porušením	  článku	  3.8.	  Výstavního	  řádu	  FIFe	  a	  
ČSCH-‐SCHK,	  který	  říká:	  
3.8	  Příznaky	  onemocnění	  během	  výstavy.	  Pokud	  zjistí	  veterinární	  lékař	  působící	  na	  výstavě	  během	  
přejímky	  zvířat	  nebo	  později	  v	  průběhu	  výstavy	  u	  vystavované	  kočky	  příznaky	  jakéhokoliv	  
onemocnění,	  tato	  kočka	  i	  všechna	  další	  zvířata	  daného	  majitele	  nebo	  majitele,	  žijícího	  s	  ním	  ve	  
společné	  domácnosti,	  musí	  okamžitě	  opustit	  výstavní	  prostory;	  	  
b)	  zároveň	  bylo	  ohroženo	  zdraví	  ostatních	  koček	  přítomných	  na	  výstavě	  možným	  přenosem	  parazitů	  z	  
koček	  Bc.	  Hany	  Kadlecové.	  Proto	  Výstavně	  posuzovatelská	  komise	  dospěla	  jednomyslně	  k	  tomuto	  
rozhodnutí:	  
Následující	  výstava	  1.	  OK	  Praha,	  která	  je	  plánována	  na	  2.	  a	  3.	  11.	  2013	  bude	  pořádána	  s	  podmínkou,	  že	  
nedojde	  k	  jakémukoliv	  porušení	  platných	  předpisů	  FIFe	  a	  ČSCH-‐SCHK.	  Pokud	  bude	  ustanovení	  
jakéhokoliv	  relevantního	  předpisu	  FIFe	  nebo	  ČSCH-‐SCHK	  na	  této	  výstavě	  porušeno,	  nebude	  1.	  OK	  
Praha	  umožněno	  pořádat	  další	  výstavy.	  Porušení	  povinností	  organizátora	  ve	  vztahu	  ke	  zdravotním	  
rizikům	  pro	  zúčastněné	  kočky,	  zejména	  ustanovení	  čl.	  	  



3.8	  Výstavního	  řádu	  FIFe,	  nesmí	  být	  porušeno	  nejen	  na	  výstavě	  2.	  a	  3.	  11.	  2013,	  ale	  nikdy	  v	  budoucnu,	  
v	  opačném	  případě	  nebude	  1.	  OK	  Praha	  oprávněna	  pořádat	  výstavy	  koček.Ing.	  Martin	  Šanda	  předseda	  
Výstavně	  posuzovatelské	  komise	  ČSCH-‐SCHK	  
	  
Informace	  z	  naší	  organizace	  
Zdravotní	  stav	  naší	  předsedkyně	  paní	  Markové	  je	  stabilizovaný,	  nicméně	  je	  natolik	  vážný,	  že	  se	  do	  
vedení	  organizace	  nemůže	  vrátit.	  	  
Pokladní	  paní	  Jaroslava	  Klimzsová	  k	  31.	  12.	  2012	  ukončila	  členství	  v	  naší	  organizaci	  a	  předala	  
účetnictví	  nově	  zvolené	  pokladní	  paní	  Šárce	  Špírkové.	  	  
Manžel	  paní	  Špírkové	  se	  nabídl,	  že	  pro	  naší	  organizaci	  vytvoří	  nové	  www	  stránky	  a	  přístupem	  pro	  naše	  
členy.	  O	  této	  skutečnosti	  budete	  informováni.	  
Do	  	  31.	  12.	  2013	  je	  třeba	  uhradit	  členský	  příspěvek	  350,-‐	  CZK	  na	  rok	  2014	  na	  náš	  účet.	  
Vstupní	  poplatek	  pro	  nového	  člena	  našeho	  klubu	  je	  500,-‐	  CZK.	  	  
Poplatek	  500,-‐	  platí	  i	  pro	  členy,	  kteří	  nezaplatí	  řádný	  poplatek	  350,-‐	  CZK	  v	  určeném	  termínu.	  
	  
Číslo	  účtu	  je:	  4200210545/6800	   jako	  variabilní	  symbol	  uvádějte	  číslo	  své	  členské	  legitimace	  a	  
do	  zprávy	  pro	  příjemce	  uveďte	  jméno	  a	  příjmení,	  za	  koho	  je	  platba	  provedena.	  
Využívejte	  konzultantku	  pro	  chov	  paní	  Jitku	  Rohanovou	  tel.:222941795,	  721363092	  
e-‐mail:	  jitka.rohanova@seznam.cz	  	  	  
	  
Dotazy	  ohledně	  plateb	  adresujte	  na	  paní	  Šárku	  Špírkovou	  	  tel.:	  608	  99	  44	  99,	  e-‐mail:	  
sarka.spirkova@seznam.cz	  
	  
S	  žádostmi	  o	  potvrzené	  přihlášky,	  či	  krycí	  listy	  se	  obracejte	  na	  paní	  Lucii	  Hamerníkovou	  	  tel.:	  
603335903	  
'hameja@seznam.cz'	  nebo	  na	  Jindru	  Burianovou	  tel.:	  606892600,	  e-‐mail:	  
daimontcat@seznam.cz	  
	  
S	  žádostmi	  o	  elektronické	  potvrzení	  přihlášky,	  či	  krycího	  listu	  (přeposlání	  např.	  na	  plemennou	  
knihu),	  se	  obracejte	  na	  paní	  Hanu	  Vagnerovou.	  
V	  případě,	  že	  nebudete	  vědět,	  na	  koho	  se	  obrátit,	  obraťte	  se	  na	  Hanu	  Vagnerovou	  
hana.vagnerova@atlas.cz	  tel.:	  	  722	  91	  66	  51	  ,	  buď	  Váš	  problém	  vyřeším	  sama	  nebo	  ho	  přepošlu	  
kompetentní	  osobě.	  Všechny	  zprávy	  a	  pozvánky	  budete	  dostávat	  elektronickou	  poštou,	  
v	  případě,	  že	  nemáte	  e-‐mail,	  posílám	  Vám	  SMS.	  Dávejte	  přednost	  elektronické	  komunikaci	  se	  
všemi	  členy	  vedení	  klubu.	  Prosím,	  pokud	  máte	  e-‐mail,	  sdělte	  mi	  ho	  na	  výše	  uvedenou	  adresu,	  či	  
telefon	  a	  nahlaste	  případné	  změny!	  
	  
Diskuse	  
Někteří	  členové	  se	  vyjadřovali	  ke	  skutečnosti,	  že	  kočka	  nemusí	  absolvovat	  žádnou	  výstavu.	  K	  odchovu	  
koťat	  s	  PP	  stačí,	  že	  PP	  má	  kočka	  i	  kocour	  a	  majitel	  je	  členem	  ZO	  SCHK.	  	  Doporučujeme	  našim	  členům,	  
aby	  1	  výstavu	  absolvovali.	  Zvláště	  pokud	  si	  nejsou	  jisti	  barvou.	  Předejdete	  tak	  zbytečným	  problémům	  
při	  vystavování	  rodokmenů.	  Pokud	  se	  Vám	  narodí	  barvy,	  které	  podle	  rodokmenu	  za	  spojení	  vzniknout	  
nemohou.	  
	  
Návrh	  do	  celostátní	  konference	  do	  30.11.2013:	  	  
1.	  Zrušení	  členských	  známek.	  Domníváme	  se,	  že	  registrace	  jednotlivých	  členů	  na	  stránkách	  SCHK	  je	  
dostatečná.	  Na	  tyto	  stránky	  mají	  přístup	  všechny	  organizace	  a	  mohou	  si	  tedy	  členství	  každého	  
jednotlivce	  ověřit.	  Tím	  odpadá	  další	  potvrzování	  přihlášek	  apod.	  
2.Stanovení	  termínu	  odeslání	  PP	  Plemennou	  knihou.	  
Očekávám	  další	  Vaše	  návrhy.	  
	  	  	  	  
Mnoho	  chovatelských	  úspěchů	  Vám	  přeje	  za	  celý	  výbor	  CBCFN	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Hana	  Vagnerová	  


