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Zápis ze schůze výboru KCHČF

konané dne 1. února  2015 v Perknově

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

Hosté: Dostál J., Vent, Hlaváč, Drahota, Horová (za pana Zdařila), Kročák, 

Matějáková, Dočkalová.

Omluveni: Morbicer, Zdařil, Dostál P.

(viz prezenční listina – příloha č. 1)

1. Zahájení 

    Místopředseda Javůrek zahájil jednání, omluvil ze závažných rodinných důvodů předsedu 

T. Morbicera a přivítal všechny přítomné a hosty na schůzi výboru. Zároveň přivítal Ing. 

Horovou, která se účastní schůze na místo předsedy ZČ pobočky pana Zdařila, který se 

omlouvá.

2. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (Rataj)

Předžalobní upomínka Botík – splněno – bez odezvy – nevráceno – žaloba samostatný bod.

Tinka - nutno zatraktivnit soutěže navrhuje změnu statutu soutěží. Výbor souhlasí s možnou 

změnou a ukládá výcvikáři do příštího výboru připravit změny soutěží. Splněno - samostatný 

bod.

Čten dopis ČMKJ o možnosti zpracovat klubové soutěžní řády do 31.12.

KCHČF pořádá MDrK a MFH podle MKP, MJD podle všestranných zkoušek s CAC.

- Jinak KCHČF má zájem o vlastní soutěžní řád, Tinka a Rataj připraví do příštího 

výboru kostru soutěžních řádů.

Navrhuje se úkol zrušit – projednáno s místopředsedou ČMKU a členem předsednictva 

ČMKJ muselo by se jednat o soutěžní řád společný pro všechny kluby ohařů.

Výbor souhlasí se zrušením úkolu.

Morbicer, Javůrek a Rataj připraví písemnou pozvánku pro všechny pobočky do zpravodaje 

do 15. 12. 2014 - splněno

Příprava Zpravodaje č.1/2015 – splněno  

Změna standardu – Výbor se změnou souhlasí, Ing. Havlát s Mgr. Ratajem zajistí provedení 

změny na ČMKU – úkol průběžně plněn – v jednání s ČMKU
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Fena pana Ouředníka Heddy z Malého Boubína je znovu zařazena do chovu – s panem 

Ouředníkem vyřídí Jihočeská pobočka. Splněno – telefonicky ověřeno u p. Ouředníka

Komise pro výběr do chovu – připravit na únorovou schůzi – splněno, samostatná zpráva hl. 

poradce.

3. Hodnocení finančního plánu 2014 a návrh finančního plánu 2015 (Pavlíková)

Celková ztráta za r. 2014 celkem 32.704,- Kč, to je výborný výsledek. Přednesena informace 

o hospodaření KCHČF za rok 2014 a podrobně rozebrány jednotlivé položky.

Výbor schválil hospodaření roku 2014 – příloha č. 2.

Ekonomka informovala o stavu finančních prostředků na účtu klubu a v pokladně k 31. 12. 

2014 stav finančních prostředků k 1. 1. 2014 a 31. 12. 2014 příloha č. 3

Dále informovala o stavu finanční prostředky k 1. 2. 2015 na hlavním účtu (vedlejší účet 

100,- Kč) a v pokladně.

Upozornila na mimořádný příjem 55.000,- Kč z ČMKU za evropskou výstavu v Brně. 

Zasláno na původní účet, a doručeno KCHČF až v lednu.

Přednesla návrh rozpočtu KCHČF na rok 2015 a podrobně rozebrala jednotlivé položky –

příloha č. 4.

Navrhuje se přebytkový rozpočet ve výši 100.000,- Kč k vyrovnání předchozích ztrát.

Předpokládaný příjem 444.000 a předpokládaná vydání ve výši 344.000,- Kč.

Návrh rozpočtu výborem jednomyslně schválen.

Požaduje provedení inventur drobného majetku. Výbor souhlasí.

4. Stav členské základny k 1.1.2015, včetně rozboru plateb na další období (Brzkovská)

Viz písemná zpráva příloha č. 5

Za rok 2014 přijato pouze 65 nových členů.

Schváleno přijetí nových členů:

Kočandrle ZČ

Vraný STČ

Příhoda SM

Šoukal JM

Informovala o obeslání členů s přeplatky (197 členů) společně s ekonomkou.

K 31. 1. 2015 celkem 1002 členů.

V pobočkách: STČ 215, JM 190, VČ 171, JČ 150, SM 119, SČ 87, ZČ 59, Zahraničí 11.

5. Zvýšení členských příspěvků od 1. 1. 2015 (postup při výběru čl. příspěvků)  

(Pavlíková, Brzkovská)

Odesláno 193 dopisů (+ 2x email do Holandska), podle pokynů v dopise již do 1. 2. 2015 

doplatilo 71 členů. 4 členi se odhlásili, 2 zemřeli. (viz příloha 5)

Na předsedy poboček budou před spádovkami zaslány aktuální informace.
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6. Hodnocení chovu za rok 2014 (štěňata, linie, kontroly, výběr do chovu, chovní jedinci) 

(Havlát)

Podle poradců chovu za rok 2014 celkem 67 vrhů a 400 štěňat. Podle plemenné knihy budou 

informace až v polovině března, protože teprve koncem února se uzavírá chovatelský rok 

2014.

Nebyl zaznamenán problém s odbytem.

V chovu působí 106 psů. Informace o nových chovných psech předány oblastním poradcům a 

paní Matějákové ke zveřejnění na web.

Seznam chovných psů bude upřesněn po provedení jarních kontrol osrstění psů.

7. Hlavní akce roku 2015 (klubové výstavy, rozhodčí, výběry do chovu –členové komisí, 

kontroly –termíny)

KV s KV - Kolesa 6. 6. 2015 rozhodčí Havlát, Herman

Výběr do chovu Fekiač, Kalivoda + 1 z VČ výboru.

KV bez KV - Olomouc 14. 6. 2015 rozhodčí Vysloužil ml., Sobolík,

                                   Výběr do chovu Herman, Štich + 1 z SM výboru.

SV při NVP Mladá Boleslav 20. 7. 2015 rozhodčí Štich

                                  Výběr do chovu Havlát, Kalivoda, Rataj

MVP České Budějovice pouze výběr do chovu – bude domluveno v září na výboru.

8. Klubové akce pro rok 2015 (celostátní, kvalifikace 2015) (Tinka)

Je předpoklad, že do nominace na MRK se dostane až 8 českých fousků. 

Jihočeské derby 8. – 9. srpna 2015 v Českém Krumlově nutno opravit na stránkách.

3. 5. 2015 klubové PZ Opava

11. – 13. 9. 2015 MFH – České Budějovice

19. – 20. 9. 2015 MJD – Mělník

9. Spádové schůze (podklady zprávy z bodů 3 až 8, postup při výběru čl. příspěvků) 

(Javůrek)

Aktuální informace zpracuje místopředseda Javůrek a rozešle elektronickou poštou, panu 

Kročákovi v listinné podobě prostřednictvím České pošty.

10. Postup klubu při aplikaci nového OZ (Rataj)

Do zářijového výboru připraví návrh stanov, společně s Pavlem Hermanem diskutovali i nad 

nutnými změnami ostatních normativů klubu, zejména organizačního řádu. Požádal náměty 

na změny org. řádu zasílat Pavlu Hermanovi, společně vyhodnotí a připraví i změny těchto 

norem.

Do konce června 2016 jsou podání (uvádějící do souladu normativy s NOZ) osvobozena od 

soudních poplatků.

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

Rataj 
Případ žaloba Porubským
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- Informace o odpovědi právníkovi - 8x pro odpověď, 1x nevyjádřeno

- Shodně pro zveřejnění - 8x pro zveřejnění, 1x nevyjádřeno

- Jednání dne 27. 1. u právního zástupce Ing. Porubského – (za KCHČF se účastnili 

Rataj, Havlát a Herman) dohodli jsme se, že nelze akceptovat požadavky Ing. 

Porubského na uchovnění psa Borka z Chatrnosti.

- Advokát bude informovat, zda podá žalobu či nikoliv, ale na 99% bude žalobu 

podávat.

- Ing. Sobolík nemá žádné podklady o OLV z r. 2008 a 2009.

- K tomu informoval p. Kročák, že na požádání pana Ing. Porubského mu písemně 

potvrdil, že on jako tehdejší předseda KCHČF schválil konání II. OVL v roce 2008, 

při němž Borek z Chatrnosti uspěl. Tehdejší výbor KCHČF však toto II. OLV nikdy 

neuznal jako platné a neumožnil uchovnění psů, kteří je absolvovali.

Dotace KCHČF
- Jsme zařazeni mezi příjemce dotací pro rok 2015 

- Zatím není známá výše dotace ani, zda vyhověli jedné nebo oběma žádostem.

Případ Botík 
- Výzva zaslána

- Žádány materiály ze soudu, bylo slíbeno jejich zaslání pro projití lhůty k dovolání (2 

měsíce po doručení dovolání – zatím nebylo doručeno).

- K tomu p. Vent doporučuje vyhodnotit ekonomiku vymáhání.

- Výbor schválil návrh na vydání platebního rozkazu.

Korespondence s panem Bínou
- Přečteny vytisknuté dopisy pana Bíny a odpovědi Mgr. Rataje v pořadí jak, byly 

zpracovány a doručeny tedy D1, Od1, D2 a Od 2 (přílohy 6 až 9). 

- Po kategorickém závěru se již pan Bína neozval a i v případě, že by se ozval, by byl 

pouze na výboru přečten jeho další text.

K tomu Ing. Matějáková uvádí jako jednu z možností vytvoření složky pana Bíny na 

stránkách klubu – výborem neprojednáno.

Dále Mgr. Rataj přednesl

Informace od mezinárodního sekretáře Ing. Pavla Dostála, který se pro nemoc omluvil.

- Zopakoval pozvání do USA – datum není ještě přesně stanoven.

- Podle posledních zjištění je cena zpáteční letenky do USA cca 17.000,- Kč pro jednu 

osobu.

- Cena ubytování pro dvě osoby na jednu noc je asi 100 US dolarů (50 dolarů na osobu).

Herman

- Pošle zdravotní listy na kontrolu fen – upozorňuje na nutnost dohlédnout na kontroly 

osrstění.

- Bude poslán po kontrole seznam všech vyřazených jedinců.

Tinka

- Soutěže navrhuje pro soutěž počítat psovi pouze jednu (nejlepší bodově) zkoušku 

v případě, že pes absolvuje stejné zkoušky vícekrát. V případě titulu na dalších 

zkouškách, započítat z další zkoušky pouze bodové hodnocení za získané čekatelství. 
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V případě rovni bodů se bude o pořadí rozhodovat podle zkušebního řádu, (chovnost, 

věk, atd.).

Výborem schváleno

- Výběr do chovu provádět zásadně až po té, co pes nebo fena získá ve věku nejméně 12 

měsíců ocenění na výstavě (V nebo VD). Není však podmínkou, aby se účastnil pouze 

výstavy, kde je prováděn výběr do chovu, lze i jinde a dříve. Výbor souhlasí

Matěják

- Zpravodaj bude rozeslán do 15. 2. 2015.

Pavlíková 

- Přednesla pozvání na Klubovou výstavu KCHČF se zadáním titulu KV v Kolesech a 

žádá o podporu výstavy na pobočkách.

Ing. Horová

- Navrhuje a doporučuje uzavřít korespondenci s panem Bínou – vítá jako možné řešení 

návrh paní Matějákové o vytvoření „balíku korespondence pana Bíny“ na webových 

stránkách.

- Žádá zasílání materiálů i na svoji e-mailovou adresu.

12. Informace z Dozorčí rady

DR provedla kontrolu účetnictví a nezjistila žádné závady ve vedení účetnictví, vše řádně a 

přehledně vedeno. DR upozornila při pořádání různých akcí na rozdílné nákupní ceny zvěře. 

Následně pan Hlaváč pohovořil krátce o přípravě MDrK 2016.

13. Diskuse a různé

Místopředseda navrhl, aby DR provedla kontrolu evidencí vedených Ing. Sobolíkem 

v termínu do 24. 5. 2015.

Výborem schváleno – provedení kontroly zajistí předseda DR.

14. Závěr  

Příští schůze 24. května 2015 od 10.00 hodin v Perknově – bude zaslána pozvánka 

s programem.

Zapsal:                                                                                                      Ověřili:

Mgr. Jaroslav Rataj                                                                          Josef Javůrek

                                                                                                   Místopředseda KCHČF                                                                          

                                                                                                         Jaroslav Dostál

                                                                                                    Předseda DR KCHČF




