
Zápis ze schůze výboru KCHČF 
konané dne 31. ledna 2016 v Perknově 

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

 
 

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

 
Omluveni:, Vent, Kročák, 
 (viz prezenční listina – příloha č. 1) 
 
 
1. Zahájení  
    Předseda Tomáš Morbicer zahájil jednání, přivítal všechny přítomné a hosty na schůzi 
výboru.  
 
2. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (Rataj) 
 
Změna standardu – Ing. Havlát s Mgr. Ratajem zajistí provedení změny na ČMKU – splněn, 
po dohodě s ČMKU zasláno písemně s razítkem, vše zajistí 
 
 
K tomu po diskuzi ve výboru rozhodnuto, že Středočeská pobočka zajistí první konkrétní 
odběry podle požadavků USA a co nejrychleji zašle do USA, tak, aby bylo možno podat na 
výboru dne 11. 9. 2015. Možnost poslat hotovost k proúčtování. 
Nesplněno – z důvodu přípravy MJD – po ukončení se začne s odběry – po pradě 
s hlavním poradcem chovu vybrána zajímavá rodina s potomky po Aranovi 
z Novoveského lesa (olysalí i neolysalí jedinci různého stáří). 
Další odběry zajistí na spádových schůzích Jihomoravská a Středočeská pobočka. 
Stč. Pobočka – zajistí Ing. Havlát ve spolupráci s Ing. P. Dostálem 
Jihomoravská pobočka oblastní poradce předá koordinátorce odběrů, kterou výbor 
určuje Ing. Matějákovou, seznam jemu známých olysalých jedinců s kontakty na jejich 
majitele. Ing. Matějáková zkontaktuje majitele jedinců k odběru. Odběr olysalých 
jedinců lze provádět i mimo jednání spádové schůze. Ing. Matějáková zajistí na konání 
spádové schůze účast veterinárního lékaře. Popisy a prohlídky psů a fen k odběru zajistí 
skupina pod vedením Ing. Pavla Dostála. 
Všichni poradci chovu poskytnou součinnost koordinátorům. 
 
Případ Botík – dovolání Botíkem nepodáno, Okresním soudem Zlín poskytnuty listinné 
materiály předané soudu Botíkem, předáno Ing. Pavlíkové. Mgr. Rataj informoval členy 



výboru o možnostech vymáhání a nákladech na zastoupení. Mgr. Rataj připraví návrh 
na vydání platebního rozkazu splněno. 

- Zjišťováno na Probační a mediační službě Zlín – není klientem 
- Zaslán doporučený dopis s dodejkou, do 20. Února stanoven termín k úhradě 
- 15. 3. bude podán návrh na vydání platebního rozkazu – již připraven 
- 3. 4. konference rozhodne, zda stáhnout nebo pokračovat 

Výbor s návrhem souhlasí 8x pro, 1x se zdržel 
 
- Stanovy a Organizační řád klubu 
 
Upraveno na základě připomínek z výboru a připraveno k finálnímu pojednání a rozeslání na 
pobočky – po diskuzi vypuštěn odstavec 6, upravit volby funkcionářů všichni voleni na 
konkrétní funkce – do 15. 2. Rozeslat na pobočky. 
 
Dotace pouze na zlepšování výkonu – výše není zatím známá 
 
Vyúčtování za r. 2015 – odevzdáno na MZE dne 28.1. – termín zkrácen do 31.1. – dopis 
doručen 27.1. ze sídla klubu. 
 
Logo otočení loga provedeno – splněno, rozesláno všem členům výboru. 
Rataj rozeslal i hlavičku KCHČF. 
 
Volební řád připlaví Mgr. Rataj do 31. 1. 2016 na schůzi výboru – splněno – po diskuzi 
změna ve volbě funkcionářů – každý na konkrétní funkci – upraví a opraví Rataj a Morbicer, 
do 15.2. rozeslat na pobočky. 
 
Informace o čekatelství na rozhodčí z exteriéru - Mgr. Rataj zpracuje podrobný návod na 
čekatelství – splněno - do 15. 2. rozeslat na pobočky k využití na spádové schůzi. KCHČF 
podpoří každého svého člena, který projeví zájem ucházet se o čekatele rozhodčího z 
exteriéru. 
 
Dopis KBO návrh na novou úpravu zadávání CACT – po projednání Výbor KCHČF 
nesouhlasí s návrhem a navrhuje zůstat u stávající praxe. 
 
DO příštího výboru, tj. 31. 1. 2016 připravit změnu zápisního řádu.  
Provede: Rataj, Havlát, Herman – splněno – projednáno ve výboru doplnit text 
„vedeném u hlavního poradce chovu nebo na webových stránkách klubu,“ (týká se seznamu 
chovných psů. 
Hlasování 8x pro, 1x se zdržel. 
Do 15. 2. rozeslat na pobočky k informacím na spádové schůzi. 
 
Nejlepší exteriér, není vyhodnoceno, zatím 3 přihlášky – splněno uveřejněno ve zpravodaji. 
 
Výbor souhlasí se stanoviskem CHR a setrvává na svém stanovisku, že psi a feny po 
nechovném psu Borek z Chatrnosti nebudou vybíráni do chovu, a pověřuje hlavního poradce, 



aby ve spolupráci s Mgr. Ratajem MVDr. Moravské odpověděli o nevyhovění žádosti o 
udělení výjimky. – splněno 
 
Bude zapracováno do obrany a vyjádření bude zasláno dne 30. listopadu 2015 Obvodnímu 
soudu pro Prahu 1. Výbor souhlasí s vyjádřením k žalobě, tak jak bylo Mgr. Ratajem 
formulováno. – splněno  
 
Problémy při tvoření elektronické databáze chovných karet. Těžká spolupráce. 
Konečný termín do 20. 12. 2015. Bude následně informovat. 

- Informace na jednání výboru dne 31. 1. 2016 -Došlo ke změně IT pracovníka, 
spolupracuje nyní s Ing. Jan Černo cílová částka 15.600,- Smlouva o vytvoření 
databáze, platba až po vytvoření funkční databáze. 

 
Zpravodaj splněno. 
 
 
3. Hodnocení finančního plánu 2015 a návrh finančního plánu 2016 (Pavlíková)  
K 31.12. na účtu dostatek finančních prostředků na zajištění činnosti klubu v dalším období 
Za rok 2015 zisk oproti schválenému plánu 
 
Pro rok 2016 navrhuje vyrovnaný rozpočet. 
Výbor schvaluje jednomyslně a ukládá ekonomce výsledky hospodaření za r. 2015 a rozpočet 
na r. 2016 zaslat na spádové schůze poboček k informaci. 
 
4. Stav členské základny (Brzkovská) 
Rozbor členské základny po jednotlivých letech včetně počtů přijatých členů – počty klesají. 
K 31.1. 2016 celkem 894 členů. 
StČ 184, JM 184, VČ 149, JČ 129, SM 112, SvČ 73, ZČ 53, Zah. 10. 
 
Přijetí nových členů: 
Výbor schvaluje přijetí nových členů KCHČF: 
Ing. Iveta Ocásková – StČ 
Josef Fleischmann – JČ 
Jiří Zemánek – JM 
Karel Morávek – StČ 
Jana Urbanová – StČ 
Miroslav Zdvořáček – JM 
Simona Langerová – JM 
Iva Vodrážková – SvČ 
 
5. Příprava konference klubu (program, řízení, komise, volební řád, nominace)  
(Morbicer) 
 
Program konference KCHČF Perknov 3.4.2016  
1. Zahájení  
Pracovní předsednictvo konference: Morbicer, Javůrek, Havlát, Dostál J, Rataj.  
Řídicí konference: Javůrek  



Zákaz kouření v jednacím sále, přestávka po 45 minutách  
Oběd – jednotný cca ve 12 hod. (předpokládaná doba trvání cca 1 hod.)  
V době přestávek vyúčtovat cestovní náklady u ekonomky klubu. 
  
2. Volba komisí  
Mandátová: Brzkovská, Matěják, (pro mandátovou komisi Rataj připraví presenční listy podle 
poboček nahlášených delegátu k podpisu přítomných delegátů konference)  
Volební: Morbicer + 2 návrhy z pléna (odsouhlasit Volební řád a tím také způsob volby)  
Návrhová: Rataj, Tinka, Havlát, + 2 návrhy z pléna  
 
3. Zprávy funkcionářů klubu  
Současní funkcionáři výboru klubu a DR k období 2011 – 2016  
(rozsah vystoupení 5 – 10 min.)  
 
4. Stanovy a Organizační řád klubu, včetně jejich odsouhlasení  
Doporučuje se seznámení pouze s navrhovanými změnami – pobočky měly na spádovkách  
Projednání povede Rataj  
 
5. Diskuse  
(rozsah vystoupení max. 5 min.) 
  
6. Oběd  
 
7. Schválení volebního řádu a Volba orgánů klubu   
 
8. Usnesení  
Nutné připravit návrhy, které budou v průběhu konference doplňovány  
Zajistit tiskárnu tak ať zápisy Všech komisi podepsány všemi členy před ukončením jednání  
 
9. Závěr  
 
Výbor souhlasí s návrhem programu a postupu konference 
 
 
6. Hodnocení chovu za rok 2015 (štěňata, linie, kontroly, výběr do chovu, chovní jedinci) 
(Havlát) 
 
Za rok 2015 zapsáno podle poradců 484 štěňat ze 79 vrhů, podle PK 473 štěňat ze 76 vrhů. 
Prověří kde je rozdíl a kdo se upsal – mělo by souhlasit. 
V chovu 99 psů a 178 fen. 
 
Problém IV. linie. 
 
 
7. Hlavní akce roku 2016 (klubové výstavy, rozhodčí, výběry do chovu –členové komisí, 
kontroly –termíny) 



 
 Výstavy byly schváleny ČMKU – řešeno minulý výbor. Pro letošní rok naplánován výběr do 
chovu v ČB na podzimní výstavě. Vzhledem ke změně zápisního řádu lze od r. 2017 zrušit. 
Pro 2016 zveřejněno ve zpravodaji a tak se uskuteční. 
 
8. Hodnocení výcvikového roku (klubové akce, celostátní, kvalifikace 2016) (Tinka) 
Provedeno vyhodnocení zkoušek účastnilo se 402 psů. Nejsou výsledky ze všech OMS, ale 
nelze čekat s vyhodnocením – ale není úplné. 
Na kvalifikaci na Nominační soutěž MRK přihlášeno 10 fousků – není uzavřeno – KK 
prodloužila termín k podání přihlášky. 
KPZ – Opava 
MDrK - Vyškov 
MJD – Praha západ 
 
Za volební období vydáno 44 bronzových HVO, 24 stříbrných HVO a 9 zlatých HVO. 
(HVO = Houskův vůdcovský odznak) 
 
Výbor souhlasí s dohodou s Klubem hrubosrstých a maďarských ohařů – Rataj zašle 
Blažkovi. 
 
 
9. Spádové schůze (podklady zprávy z bodů 3 až 8, postup při výběru čl. příspěvků) 
(Javůrek) 
 
Nejpozději 15. - 20. února budou všechny materiály rozeslány na předsedy poboček. Na 
místo předsedy SvČ pobočky p. Kro čáka lze všechny materiály zasílat elektronicky na 
pana Luboše Venta zabezpečí předání. 
 
 
10. Postup klubu při aplikaci nového OZ (Rataj) 
 
Vše provedeno, po konferenci nutno provést změny z zápisu ve veřejném rejstříku a dodat 
stanovy 
 
Navrhuje pověřit pana Josefa Hlaváče zastupováním klubu v souvislosti s pořádáním MDrK 
2016 
Výbor souhlasí, předána plná moc Mgr. Rataj – zmocnění jménem KCHČF jednat, o jednání 
informovat a zasílat kopie smluv jednateli k archivaci. 
 
 
11. Zprávy členů výboru, kroniká řka, mez. Sekretář  
Ing. Dostál: 

- Odběr semene do USA – hradí americký klub – za odběr majiteli psa uhradit 5.000,- 
Kč. 

- USA nabízí dovoz semena Erika od Jezárek (IV. linie), zpětně odkoupí štěňata, 
zamrazené semeno uskladnění a uchování bude hradit klub. 

- Holanďané vyžadují kontrolu (rentgen + popis) na DKK. Připravit dopis na klub, aby 
respektovali naše chovné podmínky, s DKK není v chovu ČF výrazný problém. 

 



Mgr. Rataj – informoval o problematice vyúčtování dotace – nedodržena základní zásada 
POŘÁDANÁ AKCE Z DOTACE NESMÍ BÝT ZISKOVÁ  a upozornil na možnost 
vracení dotace nebo části. 
 
12. Informace z Dozorčí rady 
Kontrola provedená dvěma přítomnými členy DR nezjistila žádné závady ve vedení účetní 
evidence. 
Vše vedeno jak má být. 
 
13. Diskuse a různé 
 
K jednotlivým bodům diskutováno průběžně. 
 
14. Závěr   
 
Není plánováno další zasedání výboru, v případě potřeby se výbor sejde před jednáním 
konference. 
Dne 3. dubna 2016 Konference KCHČF v Perknově – restaurace zajištěna. 
 
 
Zapsal:                                                                                                      Ověřili: 
Mgr. Jaroslav Rataj                                                                         Ing. Tomáš Morbicer 
                                                                                                           Předseda KCHČF 
 

 Josef Javůrek 
                                                                                                   Místopředseda KCHČF                                                                                                          
 
 


