
Z á p i s 
ze schůze Výboru KCHČF 

dne 26. srpna 2016 
 
Přítomní: podle prezenční listiny: 
Tinka, Kerda, Rataj, Hermann, Brzkovská, Pavlíková, Matějáková, Suchánek, 
DR 
Dostál J., Morbicer, Hlaváč, 
od 12.30 h Havlát 
 
Hosté: 
Dostál P. – mezinárodní sekretář, Ing. Horová a p. Kateřina Haisová ZČ pobočka, Lachout J. 
JČ pobočka (za p. Uchytila) a Petr Brziak SvČ pobočka. 
 
p. Holásek člen JM pobočky a dlouholetý chovatel. 
V průběhu jednání vystoupil pan Bína, který se dostavil k předání diskusního příspěvku. 
 
Omluven:  
Havlát – příjezd ve 12.30 h 
Uchytil (zastupuje Lachout – přijede s ostatními členy výboru JČ pobočky), 
Iveta Dočkalová – kronika 
 
+ od 14.00 h členové výboru Jihočeské pobočky 
Uchytil, Sobolík, Staněk, Fanta. 
 
 
1. Zahájení – předseda Tinka.  

Jednání výboru zahájil předseda klubu Josef Tinka, přivítal přítomné členy výboru, DR a 
hosty, včetně Ing. Horové. Navrhl změnu programu, aby byly informace o přípravě MDrK 
předřazeny před ostatní zprávy, aby se mohl vrchní rozhodčí a ředitel vzdálit ke kontrole 
jednotlivých pracovišť. 

 
Následně přednesl Josef Hlaváč informace o připravenosti MDrK a organizační zajištění 

schůze výboru. Požádal o ukončení výboru nejdéle do 15.00 h. Podle jeho názoru je vše 
k zabezpečení MDrK připraveno. 
 
2.    Informace o korespondenčních hlasováních (p. Rataj) 
 Mgr. Rataj informoval členy výboru o výsledcích třech korespondenčních hlasováních 
výboru KCHČF od minulého jednání. 

1. hlasování – změna termínu výstavy Chotoviny na 3. 6. 2017 
Pro: Rataj, Hermann, Kerda, Tinka, Suchánek, Havlát, Pavlíková, Brzkovská. 
Proti: Matějáková 
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Zdržel se – nehlasoval: 0 
Pro 8                   Proti 1                      Zdržel se 0     Schváleno 

 2.  hlasování – změna termínu MJD na 24. a 24. 9. 2016 
Pro: všichni                                                                  Schváleno 

 3. hlasování – dopis pro JČ pobočku 
Pro: Rataj, Havlát, Tinka, Kerda, Hermann, Matějáková, 
Proti: 0 
Zdržel se – nehlasoval: Suchánek, Pavlíková, Brzkovská 
Pro 6                   Proti 0                      Zdržel se 3     Schváleno 
 
 
3. Kontrola zápisu z jednání výboru dne 22. května 2016 (Tinka, Rataj). 
 
-  Příprava dopisu pro holandský klub – nadbytečné vyžadování DKK 
Nesplněno z 31.1. 2016 

- Dopis v češtině připravil Mgr. Rataj, Ing. Dostál provedl zestručnění a připojil 
k informacím pro zahraniční kluby o změně orgánů, sídla klubu atd. Vše již odesláno 

Splněno 
 
- Brziak – nutno zařídit náhled do matriky – u pana Župky zprostředkuje a zajistí Tinka 

Nesplněno 
Nutno zaurgovat u Ing. Župky – provede Tinka 
 

-   Uchytil znovu přístupová hesla – žádal Rataj 
Splněno  
Nutno ověřit u Uchytila – Ing. Župka mu něco přeposílal. 
 

- Razítka – vybrána – výměnu zajistí Ing. Pavlíková a rozešle 
Splněno 

 
- Setkání klubů – Tinka nemůže – účast Ing. Matějáková členka výboru – změnu účastníka 

na ČMKU provede Rataj 
Splněno – účast Ing. Matějáková – rozeslala výstup 
 

- Po změně zápisu ve veřejném rejstříku oznámit změnu názvu, sídla a orgánů na 
- Obvodní soud Praha 1 - Splněno 
- Mze k dotacím - Splněno 
- Jihomoravský kraj k dotacím - Splněno 

 Splněno + FU Praha 1, převedeno na Prahu 4 
 

- Výběry do chovu 
Kačina 21. 5. 2016 – provedeno Ing. Havlát, Ing. Kalivoda, Mgr. Rataj 

Splněno 
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KV Náměšť 25. června 2016 – výběr do chovu zajistí Vysloužil, Fekiač a Tinka 

Splněno 
 
Spec. výstava MVP Mladá Boleslav 14. 8. 2016 – posuzování Ing. Sobolík, výběr do chovu 
Ing. Havlát, Ing. Kalivoda – podle možností Mgr. Rataj nebo Ing. Horák, 

Splněno 

Výbor schvaluje přednesený návrh rozhodčích a pověřuje výcvikáře Aleše Suchánka zasláním 
delegace na ČMKJ. 

Splněno 

Zpravodaj – vše splněno 

Po zápisu do veřejného rejstříku upravit přístup na účet klubu z Morbicera na Tinku (karta 
k účtu již předána). 

Splněno – vydána nová karta a provedena na bance změna adresy klubu 

Kartičky titulů po výstavě z Kačiny rozeslány dopisem, Sobolíkovi doporučeně a Porubskému 
předáno na soudu. 
 Splněno 

Nejpozději cca do 10. srpna 2016, kdy bude finální návrh klubových výstav zasílán na 
ČMKU. 

Splněno  
 

Předání funkce oblastního poradce chovu pro JČ pobočku 
Nesplněno 

Jedná se o nerespektování rozhodnutí orgánů KCHČF. Ing. Sobolík byl opakovaně vyzván 
k předání materiálů oblastního poradce – do dne konání schůze nepředal nikomu. K tomu p. 
Lachout uvedl, že má zprávy, že na schůzi výboru materiály Ing. Sobolík doveze. 
Na to vystoupil předseda DR J. Dostál a navrhl, pokud Ing. Sobolík skutečně materiály 
poradce chovu dnešního dne přiveze a předá, aby se za jeho proviněním udělala tlustá čára a 
více se to neřešilo.  
Na to Mgr. Rataj uvedl, že s názorem p. Dostála souhlasí, ale osobně nevěří, že by dnes Ing. 
Sobolík cokoliv přivezl a předal. Pokud tomu tak bude, nic nebrání výboru usnesení o 
jmenování kárné komise zrušit. 
Po diskuzi místopředseda Ing. Kerda navrhl jmenování kárné komise KCHČF 
k nerespektování rozhodnutí výboru Ing. Sobolíkem. 
Hlasováno o jmenování KK: 
Pro – 7 
Proti - 1 – Brzkovská 
Havlát v době hlasování nepřítomen. 
Kárná komise výborem schválena 
Následně Ing. Kerda navrhl personální obsazení kárné pobočky členy z JM, StČ a VČ 
pobočky – momentálně nejsilnějších poboček. Navrhuje, aby KK pracovala ve složení: 
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Ing. Martin OPLT – předseda JM pobočky, člen KCHČF od 2003 
Ing. Pavel HORÁK – člen výboru Stč. pobočky, člen KCHČF od r. 2005 
Josef ČEČETKA – člen VČ pobočky, člen KCHČF od r. 1972 
Hlasováno o personálním složení navržené KK místopředsedou Kerdou: 
Pro – 7 
Proti - 1 – Brzkovská 
Havlát v době hlasování nepřítomen. 
Kárná komise výborem schválena ve složení: Oplt, Horák Čečetka. 
Mgr. Rataj připraví usnesení o jmenování KK a připraví pro jednání KK potřebné materiály. 
 
4. Stav členské základny, včetně rozboru plateb na další období (pí. Brzkovská, pí. 

Pavlíková) 
Zpracována písemná zpráva (viz Příloha č. 1) 
Za rok 2016 zatím přijato celkem 50 nových členů (oproti r. 2015 o 11 členů více). 
Aktuální stav členů 921 členů zaplaceno na r. 2016 a více. 75 členů zaplaceno do konce r. 
2015 (např. majitelky chovných psů p. Panenkové nebo MVDr. Svoreňová). 
Nutno řešit, oblastní poradci musí kontrolovat majitele chovných fen podle matriky, hl. 
poradce musí kontrolovat chovné psy – jinak nutno uzavřít smlouvu o poskytování 
chovatelského servisu. 
 
Přijetí nového člena KCHČF od 1. 9. 2016: 
MVDr. Alena Truhlářová, pobočka VČ, okr. Pardubice – schváleno. 

 
 

5. Projednání klubových soutěží a memoriálů pro rok 2017 + výhled na další období 
(p. Suchánek) 

Výbor projednal a schválil termíny klubových soutěží a zkoušek: 
MJD – OMS Olomouc, Senice na Hané, 23. – 24. 9. 2017 (CACT) 
MFH – OMS (bude upřesněno do 10. 9.) 15. – 17. 9. 2017 (CACIT) 
VČ pobočka 
KZV ohařů – OMS Pardubice, 6. 5.2017 MS Sopřeč, okr. Pardubice (CACT) 
KPZ ohařů - OMS Pardubice, 9. 8.2017 MS Horní Roveň – Litětiny, okr. Pardubice (CACT) 
SOUTĚŽ O POHÁR STAROSTY ČERNČICE  
KPZ+KZVP - OMS Pardubice, 19. a 20. 8. 2017 MS Černčice, okr. Náchod (CACT) 
Stč. pobočka 
KZV – OMS Mělník, Církvice, 13. 5. 2017 (CACT) 
Svč. pobočka 
KPZ + VP – OMS Litoměřice, 15. a 16. 7. 2017 (CACT) 
SM pobočka 
KPZ – OMS Opava – 30. 4. 2017 (CACT) 
Před sepsáním a dopsáním zápisu korespondenčně projednáno a schváleno. 
JM pobočka 
KPZ – Uherské Hradiště, Dolní Němčí konec května (CACT) 
 
Výcvikáři zaslat souhlasy jednotlivých OMSů. 
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Výhled na rok 2018 
MJD – OMS Mladá Boleslav, Ledce 29. a 30. září 2018 (CACT) 
Světový pohár ČF – OMS Benešov – Konopiště 22. a 23. září 2018 (CACIT) 
Dořešit s Klubem hrubosrstých ohařů přesunutí MDrK na 7. až 9. září 2018 
Nutno jednat s p. Blažkem a Novotným. 
Projedná Suchánek a s Blažkem Rataj. 
 
Nutno zvážit rozsah disciplín Světového poháru ČF 2018 
Přicházejí do úvahy 2 varianty 

1. Pohár sv. Huberta – lov vůdce se psem, + SVP se stopou živé zvěře, 
2. PZ bez lovení srstnaté a vlečky se srstnatou zvěří + SVP se stopou živé zvěře, 

Nutno korespondenčně vykomunikovat do příští schůze. Je nutno zaslat do Belgie do konce 
roku 2016, bude-li požadován CACIT. 

 
6. Projednání výstav na další období 2018 a dále (informace pí. Matějáková) 

Výstavy na rok 2017 odeslány na ČMKU podle schváleného plánu z 22. 5. ve znění 
korespondenčního hlasování. 
Pro rok 2018 určitě KV s KV Náměšť na Hané – OMS Olomouc 
Západočeská pobočka – zájem o výstavu v roce 2018 
p. Matějáková bude jednat s Jihočeským kynologickým klubem o podmínkách. 
Do příští schůze zjistit podmínky a možnosti ZČ a Jihočeský klub. 
Náměšť ve spolupráci s OMS Olomouc je daná. 

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

Výbor projednal a schvaluje podání žádosti o dotace NNO na MZe a pověřuje Mgr. Rataje 
podáním žádostí na MZe. 
Výkon – 95.000,- Kč 
Výzkum DNA – 60.000,- Kč. 
Podle vypsaných dotačních titulů nechává na uvážení zpracovatele, zda podá jednu žádost 
nebo dvě samostatné. 

 
8. Projednání zveřejňování informací na webu (p. Tinka, pí. Matějáková) 

Výbor se zabýval možností umístění reklamních banerů na webové stránky klubu. Do příští 
schůze připraví p. Matějáková podmínky pro umístění reklam na web. 

 
9. Informace o MJD (p. Rataj),   

Zabezpečuje OMS Praha západ, výsledky budou zpracovávány ručně. 
Rozhodčí: 

Vrchní rozhodčí – Břetislav Uchytil 

Velké pole –Matějka František, Ing. Prázný (Prázdný), 
Malé pole – Charvát Václav, Mudroch Václav, 
Voda – Bc. Jiří Kubát ml., Jiří Kubát st., 
Barvy – Gruber Václav, Jiroušek Jiří, Semerád Josef, 



6 
 

Drobné – Turek Milan, Baroch Václav, 
Vlečky – Mgr. Rataj Jaroslav, Mužák 

Náhradníci: Slavík,  
Výbor schvaluje a pověřuje delegací na ČMKJ Mgr. Rataje, za předpokladu, že Uchytil není 
ČMKJ potrestán nebo omezen v posuzování CACT soutěží. 
 

10. Elektronické chovné karty (pí. Dočkalová, pí. Matějáková) 
Úpravy a změny v chovných kartách: - výhradně hlavní poradce nebo zástupce hlavního 
poradce chovu. Nikdo jiný. 
Nahlížení do chovných karet: -  

1. Všichni oblastní poradci a zástupci oblastních poradců pod jedinečným 
přístupem 

  2. Všichni členové výboru pod jedním přístupem. 
Rozhodnutí výboru momentálně elektronické chovné karty nezveřejňovat a neposkytovat 
přístup jiným lidem, nutno doladit, každý si zpracuje připomínky a vrátíme se k tomu v lednu 
na schůzi výboru. 
Rataj připraví smlouvu celková cena 15.000 Kč, záloha 2.000 – lze poskytnout. 
Iveta Dočkalová pošle potřebné údaje o autorovi programu. Bude použita obdobná smlouva 
jako na matriku. 

Výbor souhlasí s poskytnutím databáze klubu z USA. 
 

11. Zprávy členů výboru, kronikářka, mez. sekretář, hosté, 
- Matějáková  

Vyslovila požadavek na úpravu některých adres v matrice. Po diskuzi domluveno, že pokud 
některé adresy budou sporné, na vyžádání pan Rataj upraví podle úředních adres. 

Dále žádala o navýšení nákladů na zpravodaj o 2,- Kč na 1 kus s tím, že rozesílání a 
„štítkování“ provede přímo Česká pošta. 
Výbor souhlasí. 

- Suchánek  
Poskytl informace o zaslání dvou HVO. Po diskuzi, vyplynul závěr, že lze zaslat HVO i 
osobě, která není členem KCHČF, ale žádá po předložení všech náležitostí o vydání odznaku 
členu KCHČF (např. člen mysliveckého sdružení, resp. spolku jako překvapení pro jejich 
člena). HVO lze udělit pouze pro člena KCHČF. 
Dotazuje se jak postupovat pokud pes není v seznamu chovných psů v jím zpracovávané 
evidenci vyhodnocení výkonu. Takového pse je nutno nově založit. Josef Tinka upozorňuje 
na nutnou obezřetnost a pečlivost při vytváření nových psů (např. Oskar z Březové stráně = 
také Oskar od Březové stráně). Po špatném zavedení nelze upravit. 

- Pavlíková 
Informovala o stavu finančních prostředků KCHČF. 
Informovala o provedených platbách a o příjmech. 
Po diskuzi výbor zmocňuje Ing. Pavlíkovou a Ing. Matějákovou jednáním o dodatku dodávky 
odznaků – lze jinou barvu. 
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Navrhuje zorganizovat při Světovém poháru i výstavu pro zahraniční účastníky lze pro 
všechny i v pátek. 

- K tomuto bodu vystoupil J. Dostál a navrhuje možnost uspořádat takovou 
klubovou výstavu v Bříšťanech – zázemí obdobné jako v Milovicích. 

Podle jejího názoru by měla být na webu reklama pouze za peníze. 

- Dostál P. 
Informoval o rozeslání dopisu všem klubům o novém výboru, o záměru pořádat v roce 2018 
Světový pohár, i o tom, že DKK není v ČR povinná a proto ji nelze vyžadovat. A v případě 
potřeby je nutno ji ze zahraničí uhradit. Dořeší se e-mailem. 
Semeno Erika od Jezárek uloženo u MVDr. Lázničky. 
Je nutné hledat právní řešení organizace vývozu štěňat do USA. 

- Tinka 
Přednesl žádost sl. Silvy Neradilové o příspěvek na pobyt v USA na Cornellově univerzitě. 
Výbor souhlasí s poskytnutím příspěvku na zahraniční cestu ve výši maximálně 20.000,- Kč – 
bude zúčtováno. Mgr. Rataj a předseda Tinka dojednají podmínky, na co budou finanční 
prostředky použity a co bude výsledkem pro klub. 

- Rataj 
V souvislosti se soudním jednáním dne 9. 8. 2016 požádal o úhradu cestovních nákladů. 
Výbor schvaluje – nutno předložit cesťák. 

- Havlát 
Materiály oblastního poradce JČ pobočky nepředány, přesto jako oblastní poradce funguje, 
vystavuje doporučení ke krytí. 
V současné době 96 chovných psů. 
 

12. Informace z Dozorčí rady (p. J, Dostál) 
Informoval o dopisu Jihočeské pobočky (nesouhlas s nejmenováním Sobolíka do CHR a 
údajný rozpor s normativy klubu) a o dopisu, který DR Jihočeské pobočce adresovala a podle 
kterého výbor při jmenování CHR nepochybil. 
Kontrola účetnictví bude provedena do příští schůze u ing. Pavlíkové. 

 
13. Informace o vyznamenáních (p. Rataj) 

Na konci minulého volebního období byly doručeny dva návrhy ze ZČ pobočky (p. Zdařil a p. 
Štich) a jeden ze Stč. pobočky (pan Baroch) na udělení vyznamenání, které nebyly výborem 
projednány. Po diskuzi domluveno, že pobočky navrhnou do 15. 11. t. r. vyznamenání svých 
členů, výbor na listopadové schůzi projedná a bude podáno na ČMMJ. 
Jde o vyznamenání ČMMJ I. až III. stupně. 

 
14. Informace o soudním jednání z 9. 8. (p. Rataj) 

Dne 9. 8. od 13.00 h první jednání. Před zahájením jednání soudce seznámil obě strany 
s podstatou sporu. Na dotaz soudce žalobce (Porubský a jeho právní zástupce) kategoricky 
vyloučili možnost smírného řešení, ke kterému soud nabádal. Stanovena žalobci měsíční lhůta 
k prokázání aktivní legitimace žalobce prostřednictvím nabývacích titulů – nebude-li 
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prokázáno, bude akceptována námitka žalovaného, a dále je žalobce povinen přesně 
specifikovat neurčitý petit, aby bylo zřejmé, čeho se určovací žalobou domáhá. Po doručení 
vyjádření a doplnění žalobce bude posláno opět žalovanému KCHČF k vyjádření a navržení 
důkazů. 

 
15. Diskuse a různé 
- Brzkovská 

Upozornila na chybějící kartičky na speciální výstavě v MB.  
K tomu Ing. Havlát, že došlo k nesplnění povinností některým u podřízených na výstavě, on 
kartičky s tituly vyzvedl, přivezl a byly předány Sobolíkovi k podpisu, sebral je a zavázal se, 
že je doplní podle titulů. 
 
Do kdy je pes chovný? Pes je chovný do 9 let, pokud výbor na návrh CHR neudělí 
výjimku.  
 

- Matějáková 
Navrhuje úpravu dopisu pro holandský klub i pes s DKK 4/4 může mít VZ. – K tomu Ing. 
Dostál, že takto to sdělení nebylo formulováno – byly zachována obecná rovina. 
Dotazuje se, jak je to s chybějícím zubem, je li potvrzení od veterináře? Podle názoru Ing. 
Havláta a Pavla Hermanna musí být zub alespoň částečně vidět v době posuzování. Pokud 
není viditelný nelze jedince posoudit jako by byl bez vady. 
 

- p. Ing. Horová ZČ pobočka 
vyzdvihuje práci Ing. Dostála, jednalo se o velkého a uznávaného odborníka. Jeho poučení by 
měl klub dodržovat. Přiložila jeho materiály a požádala o jejich rozeslání členům výboru. Je 
nutno zabránit příbuzenské plemenitbě. Není možné, aby měl v současné době pes za rok 7 
vrhů. Současně předala zpracovanou přílohu a požádala, aby jí zpracovaná příloha byla 
distribuována spolu se zápisem. (příloha č. 2 zápisu) 
K tomu Mgr. Rataj – poznatky a zkušenosti Ing. Dostála, ať osobní nebo čerpané z jeho 
odborných publikací jsou, klubem využívány. Aby bylo zabráněno příbuzenské plemenitbě, 
smí krýt pes nejvýše 4 feny. V devadesátých letech to bylo 10 fen. To jsou nepochybně 
opatření, bránící příbuzenské plemenitbě. 
Dále k tomu Ing. Havlát – není mu známo, že by v minulých letech měl za rok pes 7 vrhů. 
Dále Ing. Horová požádala výbor, aby mohl člen výboru ZČ pobočky předat svůj diskusní 
příspěvek přednesený na konferenci. 
To mu bylo umožněno – příloha č. 3 zápisu 
 

- p. Jindřich Lachout JČ pobočka 
Výstava v Chotovinách proběhne v nahlášeném termínu na hřišti jako v minulém období. 

 
16. Ve 14.00 h - informace členů výboru Jihočeské pobočky k nejmenování Ing. 

Sobolíka oblastním poradcem – jednání na písemnou žádost výboru JČ pobočky 
O setkání s výborem KCHČF požádali písemně členové výboru JČ pobočky, neboť chtěli 
zdůvodnit, proč nebyl Ing. Sobolík jmenován oblastním poradcem chovu. 
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Uchytil: 
Úvodem vystoupil předseda JČ pobočky Uchytil a poukázal na to, že většina členů JČ 
pobočky se za Ing. Sobolíka staví, že byl téměř jednomyslně zvolen na spádové schůzi. 
Lachout: 
Poukázal jaká je dnes situace v chovu. Je vytýkáno Sobolíkovi, že udělal spoustu věcí špatně, 
ale neshledali, že by byl kdy kárně trestán. Na spádové schůzi byl oblastním poradcem zvolen 
drtivou většinou. Zajímá je, proč nebyl jmenován do CHR, když se jedná o největšího 
odborníka. 
Staněk: 
Doba ohařům neprospívá, má nabídky od jiných klubů (maďarů, výmarů), aby si vzal a cvičil 
jejich štěně. Je nutno propagovat fouska a to Sobolík dělá.  
Fanta: 
Ptá se, proč nebyl Sobolík jmenován oblastním poradcem. 
 
Členové výboru KCHČF postupně (Rataj, Herman, Tinka, Havlát) a dále člen DR (Morbicer) 
jednoznačně zdůvodnili, proč nebyl Ing. Sobolík jmenován poradcem JČ pobočky. 
(vyúčtování výstavy, nepovolené OLV, nerespektování rozhodnutí výboru, neomluvená 
absence na výstavě, kde byl navržen k posuzování, atd.) 

Následoval poměrně emotivní výjev Ing. Sobolíka, že na výstavě na Kačině a v Mladé 
Boleslavi chyběli kartičky, nikdo mu neřekl, že někomu má něco předat, pak dostal výhrůžný 
e-mail od pana Rataje. Všechny předřečníky z výboru obvinil ze lži. 

Po té přečetl Ing. Kerda údajně výhružný e-mail Mgr. Rataje Ing. Sobolíkovi (příloha č. 4 
zápisu) a vyzval jej, aby uvedl, co považuje v dopise za výhružné. Po nastalém tichu byl 
dotázán, zda přivezl požadované materiály oblastního poradce chovu k předání, načež 
odpověděl, že nikoliv.  

Následně Ing. Sobolík prohlásil, že mu vůbec nejde o to, aby oblastního poradce dělal a že 
materiály předá. 

Závěrem se předseda Tinka dotázal, zda někdo navrhuje změnu rozhodnutí výboru. Vzhledem 
k tomu, že žádný návrh nepadl, nebylo o čem hlasovat a rozhodnutí výboru ze dne 22. 5. 2016 
o personálním složení CHR zůstává v platnosti. 

 
17. Závěr 

Příští schůze výboru se uskuteční podle plánu dne 27. listopadu 2016 od 10.00 h 
v Perknově. Bude bez chovatelské rady – pozvánka bude zaslána. 

 
Zapsal: Mgr. Jaroslav Rataj 
 
Ověřili: 
Ing. František Kerda                                                                Josef Tinka 

         Místopředseda KCHČF                                                         Předseda KCHČF 


