
O p i s ! 

U s n e s e n í 

Konference KCHČkonané dne 3. dubna 2016 

 v Perknově 
I. Konference KCHČF -   v o l í  

A: Orgány konference 

 A1: Pracovní předsednictvo ve složení: 
Ing. Tomáš Morbicer, Josef Javůrek, Ing. Jaroslav Havlát, Jaroslav Dostál, Mgr. 
Jaroslav Rataj, 
 
 A2: Mandátovou komisi ve složení 
Ing. Dana Brzkovská, Ing. Michal Matěják, Ing. Jaroslav Novotný 
 
 A3: Volební komisi ve složení 
Ing. Tomáš Morbicer, Jan Kubec, Martin Oplt 
 
 A4: Návrhovou komisi ve složení 
Mgr. Jaroslav Rataj, Josef Tinka, Ing. Jaroslav Havlát, Pavel Hermann a Ing. 
Pavel Horák 
 
B: na dobu 5 let orgány klubu 
 

B1: Výbor KCHČF ve složení  
Předseda KCHČF pan Josef Tinka 
Místopředseda KCHČF pan Ing. František Kerda 
Jednatel KCHČF pan Mgr. Jaroslav Rataj 
Hlavní poradce chovu KCHČF pan Ing. Jaroslav Havlát 
Zástupce hlavního poradce KCHČF pan Pavel Hermann 
Člen výboru KCHČF ekonom paní Ing. Eva Pavlíková 
Člen výboru KCHČF matrikář paní Ing. Dana Brzkovská 
Člen výboru KCHČF výcvikář pan Aleš Suchánek 
Člen výboru KCHČF tiskový referent paní Ing. Drahomíra Matějáková 
 



B2: Dozorčí radu KCHČF ve složení: 
Předseda DR KCHČF pan Jaroslav Dostál 
Člen DR KCHČF pan Ing. Tomáš Morbicer 
Člen DR KCHČF pan Josef Hlaváč 
 
 

II.  Konference KCHČF-   s c h v a l u j e 

• Změnu názvu spolku, který zní: Klub chovatelů českých fousků, z. s. 
• Změnu sídla spolku, který bude nově sídlit na adrese Lešanská čp. 

1176/2a, 141 00 Praha 4 Chodov, a doručovací adresu do místa bydliště 
jednatele 

• Stanovy KCHČF ve znění navrženém výborem KCHČF, se zapracováním 
nového názvu spolku, doručovací adresy a nového článku 15, 

• Organizační řád KCHČF ve znění navrženém výborem KCHČF, se 
zapracováním změn vzešlých v diskuzi, 

• Volební řád ve znění navrženém výborem KCHČF, 
• Postup výboru KCHČF ve věci trestního oznámení a všech kroků 

spojených s vymáháním škody způsobené bývalým ekonomen Kamilem 
Botíkem, 

• Na podkladě přednesených diskusních zpráv závěr, že lysivost u českých 
fousků je prokázaná dědičná genetická vada, a proto se nadále zakazuje 
příbuzenská plemenitba na společného předka vyřazeného z chovu pro 
lysivost, 

• Čestné členství pro pana Josefa Čeliše. 

 

III.  Konference KCHČF -b e r e   n a   v ě d o m í 

 
• Zprávu předsedy KCHČF Ing. Tomáše Morbicera. 
• Zprávu místopředsedy KCHČF Josefa Javůrka. 
• Zprávu jednatele KCHČF Mgr. Jaroslava Rataje. 
• Zprávu výcvikáře KCHČF Josefa Tinky. 
• Zprávu hlavního poradce chovu Ing. Jaroslava Havláta. 
• Zprávu zástupce hl. poradce chovu Pavla Hermana. 
• Zprávu člena výboru matrikářky Ing. Dany Brzkovské. 



• Zprávu tiskového referenta KCHČF Ing. Michala Matějáka. 
• Zprávu ekonomky KCHČF Ing. Evy Pavlíkové o hospodaření KCHČF. 
• Zprávu předsedy Dozorčí rady KCHČF Jaroslava Dostála. 
• Zprávu mezinárodního sekretáře KCHČF Ing. Pavla Dostála o spolupráci a 

výzkumu v USA a rozšiřování plemene ČF ve světě. 
• Informaci o soudním sporu s Ing. Mariánem Porubským, ohledně uznání 

chovnosti psa Borka z Chatrnosti. 

 

IV.  Konference KCHČF    u k l á d á  

• Výboru zabývat se přednesenými diskusními příspěvky. 
• Výboru KCHČF na prvním zasedání výboru jmenovat oblastní poradce a 

chovatelskou radu. 
• Odstoupivším funkcionářům předat do první výborové schůze svěřenou 

agendu. 
• Výboru KCHČF zaslat rejstříkovému soudu schválené stanovy, změnit 

název a sídlo klubu ve veřejném rejstříku a provést ve veřejném rejstříku 
aktualizaci statutárních zástupců KCHČF. 

• Informovat o provedených změnách názvu, sídla a statutárních orgánů 
MZe, jakožto poskytovatele dotace pro rok 20016. 

• Výboru KCHČF učinit všechny kroky k vymožení výjimky z kupírování 
prutů českých fousků, tak aby nebylo nutné u plemene český fousek 
ponechávat nekupírované pruty. 

• Výboru KCHČF a Chovatelské radě KCHČF využívat v chovu českých 
fousků řízený chov za využití liniové plemenitby bez snižování chovných 
podmínek psů a fen českých fousků. 

• Zabezpečovat pravidelné vyhodnocení dědičnosti výkonu a exteriéru. 
• Všem zvoleným členům výboru a dozorčí rady podepsat čestné prohlášení 

osvědčující skutečnost, že nebyli v minulosti trestáni pro majetkovou 
trestnou činnost a není proti nim vedeno trestní řízení. 

• Výboru KCHČF, Chovatelské radě KCHČF a všem oblastním pobočkám 
aktivně přistupovat k odběrům krve na výzkum DNA českých fousků v 
USA. 

• Výboru KCHČF, Chovatelské radě KCHČF a všem oblastním pobočkám 
prostřednictvím členů výborů poboček a okresních důvěrníků nadále 



pokračovat v kontrolách osrstění všech chovných jedinců na lysivost 
v období do 31. 3. a v kontrolách osrstění chovných fen při vrhu. 

• Výboru KCHČF zorganizovat pro rok 2018 Světový pohár českých fousků 
na Konopišti. 

• S ohledem na náklady spojené s vymáháním dlužné částky vzít zpět žalobu 
podanou u Okresního soudu ve Zlíně na bývalého ekonoma Kamila Botíka 
o 17.000,- Kč. 

 

 

Podpisy členů návrhové komise: 

 

 

   

Mgr. Jaroslav Rataj v. r.                              Ing. Jaroslav Havlát v. r. 

 

 

Ing. Pavel Horák v. r.                  Josef Tinka v. r.             Pavel Hermann v. r. 

 

 

Za správnost opisu odpovídá  

Mgr. Jaroslav Rataj, jednatel KCHČF, z. s. 


