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Zápis ze schůze výboru KCHČF

konané dne 12. září 2014 v Hradci nad Moravicí okr. Opava

Přítomní: Morbicer, Javůrek, Rataj, Havlát, Herman, Pavlíková, Matěják, Tinka, Brzkovská, 

Hosté: Hlaváč, Dočkalová, Matějáková, Dostál J., Dostál P., J. Sikora

Omluveni: Kročák, Zdařil, Drahota,Vent.

(viz prezenční listina – příloha č. 1)

1. Zahájení (Morbicer)

    Předseda zahájil jednání a přivítal všechny přítomné na schůzi výboru KCHČF s tím, že na 

závěr jednání přivede Ing. Dostál delegaci z USA a poradkyně chovu z Holandska představí 

svůj program.

2. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (Rataj-Morbicer)

Oprava z minulého zápisu

– nesprávně uvedena výzva u ČMKJ, když KCHČF byla adresována výzva k opravě ZŘ 

z ČMKU, přesně DR ČMKU.

Výbor souhlasí s opravou zápisu, provede Mgr. Rataj i na webu (p. Matějáková).

MEMORIÁLY SPLNĚNO 

Pro následující roky zajištěno pořadatelství vrcholných memoriálů

r. 2015 – MFH -OMS České Budějovice a JČ pobočka

r. 2016 – MDrK - OMS Vyškov a JM pobočka

r. 2017 – MFH - OMS Mladá Boleslav a Stč. pobočka – garant Ing. Jaroslav Havlát

K tomu Mgr. Rataj uvedl, že MJD se v roce 2015 uskuteční se spolupráci s OMS Mělník, 

2016 s OMS Praha západ a 2017 domluví v Olomouci.

Výbor KCHČF jednomyslně schválil pořádání memoriálů v uvedených letech v uvedených 

pobočkách. 

Nutno zveřejnit ve zpravodaji KCHČF. 

Nesplněno – úkol zrušen

Ing. Morbicer navrhuje článek do zářijového vydání časopisu Myslivost k 50. Výročí 

uznání ČF – zpracuje hlavní poradce chovu –

Nesplněno – úkol trvá

Vyšlo formou rozhovoru ve Světě myslivosti. Nutno zveřejnit ještě v Myslivosti nejlépe č. 12, 

distribuce koncem listopadu.

Ing. Morbicer navrhuje projednat s ČMKU odstranění poznámky „přeloženo 

z francouzštiny…“ a odstranění chyby „poměr hlavy“ a „předseda Dostál“ – zajistí na ČMKU 

Rataj.

Z toho vyplývá úkol pro CHR v souvislosti s plemenným standardem:
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Chovatelská rada projedná a překontroluje – informace o výsledku na výboru v listopadu 

2014

úkol trvá

Vyznamenání pana Vacka – návrh předseda Svč. pobočky – na příští rok

úkol trvá

Západočeská pobočka -  oblastní poradce p. Štich konstatoval, že avizovanou zprávu od ing. 

Havláta neobdržel. Zprávy sestavoval ze svých záznamů. Mgr. Rataj ověří, proč 

nebyla zaslána zpráva hl. poradce – telefonicky ověřeno, zpráva byla zaslána

elektronickou poštou stejně jako všem ostatním poradcům chovu.

Splněno

místopředseda KCHČF prověří, kteří rozhodčí psa pana Porubského posuzovali, OLV splnil 

ve východočeské pobočce

Splněno  - jednalo se o rozhodčí p. Čeliš a p. Fekiač

Úkol pro předsedu KCHČF zabezpečit, aby mohla ing. Dana Brzkovská vkládat na hlavní 

účet u FIO a zařídit výběr z vedlejšího a hlavního účtu pro Ing. Pavlíkovou.

Splněno  

Jake Overon z Nového Zealandu získal finanční prostředky pro odběry spermatu a na dovoz 

inseminačních dávek. Má zájem o tyto psy 

Oskar od Jemiluk. Son of Cid.  Brown male, 4 May 2008 (5 years old). 

Ben z Debce. Also Son of Cid. Brown, 23 July 2006 (7 years) 

Lesan z Koblova (Line 1 brown)

Brok z Vobícek  (Line IX white) 

Cvik z Debce (Line X brown)

Výbor souhlasí s odběry spermatu u navržených psů, za předpokladu souhlasu chovatelské 

rady. 

Splněno - chovatelská rada souhlasí

Nominace rozhodčích na MDrK Hradec nad Moravicí 12. – 14. září 2014

Splněno  

Nominace rozhodčích na Jihočeské derby  ZV + ZSVP – dne 9. – 10. 8. 2014

Splněno  

Návrh delegace rozhodčích na IV. Memoriál Jaromíra Dostála (CACT) 20. – 21. 9. 2014 

Nepřevázka, okr. Mladá Boleslav

Splněno  

Do 31. 7. 2014 připravit statut Jihočeského derby (zodpovídá Brzkovská) zaslat Mgr. 

Ratajovi, který zahrne JČ derby do souhrnné klubové dotace na rok 2015. (bude schvalováno 

na výboru v září).
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Nutnost zpracovat statut do 31. 7. a předat Mgr. Ratajovi k žádosti o dotaci 2015 –

upozorněna na nutnost předání transparentního vyúčtování JČ derby Jihočeskou pobočkou 

nebo organizátorem)

Nesplněno – Jihočeská pobočka nechce žádné peníze z dotace MZe (v tom případě je 

nutné přepracovat žádost o dotaci)

Obdobně je nutno řešit delegaci rozhodčích na KVZ v Klatovech a korespondenčně delegaci 

rozhodčích na KVZ odsouhlasit – dohodnout s p. Půlkrábkem. Odsouhlaseno a zasláno na 

ČMKJ a zároveň výbor rozhodl, že pro další léta VZ Klatovy nebudou klubovou akcí.

Splněno  

Ing. Brzkovská zpracuje dotazník zaslaný z ČMKU a odešle zpět na ČMKU a učiní poptávku 

na reklamní předměty.

Splněno  

- Ing. Matěják

Zpravodaj uzávěrka 30. 6. do 31. 7. 2014 nutno rozeslat.

Do 30. 6. 2014 nahlásí předsedové poboček termíny OLV!!!

Splněno  

Pan chovatel Jiří Půža má problémy s majitelem, kterému prodal štěně, který mu vyčítá, že 

mu prodal křížence, což mu prý bylo řečeno na výstavě v Českých Budějovicích, a že jej prý 

podvedl, protože pes má na rodokmenu napsáno Registr. 

Výborný článek ve zpravodaji Iveta Dočkalová

Mgr. Rataj prověří u p. Dvořákové možnost převodu databáze z ČMKJ

Splněno

Otázka nominačních soutěží bude řešena směrnicí Myslivecké rady ČMMJ, klub by měl 

vyjádřit jasné stanovisko – bude řešeno v září.

Ing. Morbicer informoval, že OMS Severní Moravy se vyjádřil, že podporuje zachování 

kvalifikace a její přesunutí na podzimní období. Výbor KCHČF při projednávání této 

otázky není zcela jednotný, avšak převažuje názor na uspořádání podzimní kvalifikace.

Splněno  

Morbicer

Navrhuje řešit otázku stanov a přechodná období nového občanského zákoníku přesunem 

konference na podzim 2015, - bude řešeno na výboru v září.

K tomu Mgr. Rataj uvedl, že na Ministerstvu spravedlnosti se připravuje rozsáhlá novela 

nového občanského zákoníku a jedním z novelizačních bodů má být zrušení dvouleté lhůty

k přejmenování spolků, a tedy nebylo by nutné dělat konferenci v roce 2015 a stačí ponechat 

řádnou konferenci v roce 2016, která v zákonem požadované lhůtě odsouhlasí změnu stanov, 

jak to požaduje nový občanský zákoník.

Splněno  - schváleno jednomyslně – konference se uskuteční v roce 2016 v jarním 

termínu.
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3. Projednání a schválení upraveného Zápisního řádu KCHČF na základě připomínek ČMKU

A. Schválení zápisního řádu

Výbor byl informován o dopise SVS, který byl Mgr. Ratajem vyžádán a který 

konstatoval, že ZŘ KCHČF není v rozporu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání a 

veterinárním zákonem. 

Po projednání a úpravě článku Xa. a zapracování změny ZŘ ČMKU schválené 

předsednictvem ČMKU Výbor KCHČF jednomyslně schvaluje nový Zápisní řád KCHČF a 

ukládá Mgr. Ratajovi, zaslat nové znění zápisního řádu včetně příloh na DR ČMKU. 

Nový zápisní řád bude platit až po odsouhlasení DR ČMKU.

Zveřejněn bude až po obdržení souhlasu.

B. Schválení opatření v chovu

Výbor Klubu chovatelů českých fousků o. s. (dále jen „KCHČF“), jako nejvyšší orgán 

klubu řídící chod KCHČF mezi konferencemi, na svém zasedání dne 12. září 2014 v Hradci 

nad Moravicí   r o z h o d l ,  že potomci, kteří mají do třetí generace v průkazu 

původu uvedeného psa českého fouska Borek z Chatrnosti, člp/cf/58236/08, nebudou 

v České republice vybíráni do chovu, neboť tento pes řádně nesplnil chovné podmínky 

stanovené KCHČF.

Schváleno: 8 pro, 1 se zdržel.

4. Stav členské základny, včetně rozboru plateb na další období (Brzkovská, Pavlíková) 

K 12. 9. 2014 pouze 993 členů KCHČF – 464 vyřazeno z evidence

Ze 151 obeslaných uhradilo dlužné členské příspěvky 79 členů. 72 členů přeřazeno do 

neaktivních.

Více písemná zpráva matrikářky, včetně rozboru přijímání nových členů v minulých letech a 

rozboru nových členů podle poboček.

Počet členů podle poboček:

Stč. 215 členů, JM 189, VČ 168, JČ 150, SM 117, SČ 87, ZČ 58, Zahraničí 9.

Bude osloveno celkem 203 členů, kteří mají zaplaceno na další období v souvislosti se 

změnou výše členského příspěvku – u některých bude nutno doplatit.

5. Informace ekonomky

Ekonomka informovala členy výboru o stavu finančních prostředků klubu na obou účtech a 

pokladně.

Stanovený rozpočet je dodržován.

6. Projednání CACT a CACIT  memoriálů a zkoušek KCHČF v roce 2015 (Tinka)

A. CACIT

MFH - 11. - 13. 9. 2015 ve spolupráci s OMS České Budějovice

B. CACT

KPZ – (klubové podzimní zkoušky) 3. 5. 2015 ve spolupráci s OMS Opava

MJD – KVZ – 19. - 20. 9. 2015 ve spolupráci s OMS Mělník
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JČ Derby – 8. - 9. 8. 2015 ve spolupráci s OMS bude upřesněno

7. Projednání a schválení žádostí o dotace KCHČF na MZe (Rataj)

Mgr. Rataj informoval výbor o zpracování dvou dotačních titulů (budou dvě 

samostatné žádosti)

1. Dotace na zlepšování výkonu ČF – výbor schvaluje a ukládá přepracovat a 

nezahrnovat do dotačního titulu Jihočeské derby 2015

2. Dotace na spolupráci s USA – zjišťování lysivosti pomocí DNA – výbor schvaluje

Výbor schvaluje oba návrhy na podání žádostí o dotaci NNO a ukládá Mgr. Ratajovi obě 

žádosti podat na MZe do 30. 9. 2014.

8. Stav spolupráce s Američany a možnost grantů s Jihočeskou univerzitou (Dostál)

Výbor seznámen se stavem spolupráce s klubem v USA, přivítal hosty z vedení klubu
Gary Poola – prezidenta WPGCA a Ricka Sojdu, sekretáře WPGCA, kteří přednesli zdravici.

Výbor projednal a schválil text smlouvy o spolupráci s WPGCA, kterou předseda 
KCHČF 4x podepsal a předal prezidentu WPGCA, který po schválení výborem WPGCA 
zašle 2 výtisky zpět do ČR.

9. Příprava Spádových schůzi a Konference klubu ve vazbě na nový OZ. (Morbicer, Rataj)

Budeme užívat název Klub chovatelů českých fousků a konference bude až řádná v roce 

2016.

10. Zajištění MDrK (p. Glauber) 

Vše zajištěno OMS Opava je dobrý organizátor

11. EURO Dog Show Brno, (Brzkovská)

Výbor byl informován p. Ing. Brzkovskou o přípravě propagace ČF na Euro dog Show v Brně 

a bere na vědomí její postup.

Výbor schvaluje p. Ing. Drahomíru Matějákovou jako druhou koordinátorku akce.

Výbor souhlasí s možností překročení stanoveného rozpočtu o 10. - 15.000,- Kč za 

předpokladu, že předměty budou dále využitelné.

Výbor souhlasí, aby obě koordinátorky postupovaly při přípravě podle vlastní úvahy v mezích 

stanoveného rozpočtu. 

Budou výbor informovat o výsledku akce.

12. Elektronické chovné karty (Dočkalová, Matějáková)

Bude osloven i pan Ing. Župka a vybere se nejvhodnější nabídka – i s ohledem na 

požadovanou cenu. 

13. Zprávy členů výboru, kronikářka, mez. sekretář

Výbor souhlasí s rozšířením aprobace pro plemeno český fousek u rozhodčího z exteriéru 

pana Formánka.

Ing. Havlát
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K 12. 9. 2014 zapsáno 358 štěňat ČF

Výstavy

KV s KV – Kolesa 6. 6. 2015

KV bez KV – Olomouc 13. 6. 2015

Speciální výstava při NVP Mladá Boleslav 19. 7. 2015 (České Budějovice nebyl zájem)

Na všech bude výběr do chovu + podzimní výstava České Budějovice bude pouze výběr do 

chovu. Stanovit předem (do 30. 11.) komise.

Havlát neposlal plemennou knihu – požadavek Ing. Sobolíka – Havlát zašle Ing. Sobolíkovi 

plemennou knihu.

Matěják

Objednat bola

Jsou k dispozici tašky s logem klubu od pana Čermáka (dar)

14. Informace z Dozorčí rady

Nezjištěny závady

15. Závěr  

Příští schůze společná s chovatelskou radou v Perknově dne 30. 11. 2014 od 10.00 

hodin (chovatelská rada od 09.00 hodin). Pozvánka s programem bude členům výboru a 

chovatelské rady zaslána před jednáním.

Zapsal:                                                                                                      Ověřili:

Mgr. Jaroslav Rataj                                                                          Ing. Tomáš Morbicer

                                                                                                              Josef Javůrek




