
Zápis ze schůze
Výboru KCHČF, která se uskuteční 

v neděli dne 3. února 2019 v 09.00 hod

Přítomní: podle prezenční listiny (příloha č. 1)

Tinka, Rataj, Havlát, Hermann, Brzkovská, Kerda, Suchánek,

Hosté: Dostál J. DR, , Morbicer DR, Brziak, Uchytil, Dočkalová, 

Omluven: Matějáková, Pavlíková, Hlaváč DR, Dostál P.,

Nepřítomná bez uvedení důvodu: Horová,

1. Zahájení – předseda Tinka. 

Jednání výboru zahájil předseda Josef Tinka, přivítal přítomné a projevil žádost věcně a 

konstruktivně diskutovat.

2. Kontrola a oprava zápisu ze dne 25. 11. 2018

Návrh na opravu Matějáková:

Nové banery, desky k memoriálům (1x MFH, 1x MDRK-popis a vítězové, ještě bude předána 

pí. Matějákovou 2x deska s logem klubu)  uskladněny u Ing. Horáka, který zajistí jejich 

rozvoz na příslušné akce v pobočkách a povede zápis o předání a vrácení.

Fena pana Bíny, které byla udělena výjimka se jmenuje Cedra z Březové stráně, viz Zápis 

z CHR.

3. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (Rataj-Tinka)

- Výcvikář připraví pro další roky nová pravidla pro pracovní pohár, včetně 

zakomponovaného SP.

SPLNĚNO        Navrhuje u všech soutěží neuvedených v ZŘ ČMMJ posuzovat 

koeficientem 1.

Výbor schvaluje

- Mgr. Rataj – vyrozumí o stanovisku výboru KCHČF ČMKU  - výbor souhlasí za 
podmínky nejméně tříletého členství v KCHČF. S Ing. Černohubovou projedná Rataj.
Splněno – na výstavě v Praze – souhlasí s členstvím zašle přihlášku do klubu.

- Ing Pavlíková do příští výborové schůze provede analýzu nákladů na schůze výboru.
SPLNĚNO       - informoval F. Kerda – samostatný bod



- Po diskuzi výbor rozhodl uspořádat KV bez KV v novém termínu 1. 6. 2019 při 

oblastní výstavě v Náměšti - Rataj bude informovat o změně termínu ČMKU.

Splněno – telefonicky informována ČMKU – nutno zaslat písemně ev. e-mailem.

- Informace o VH ČMKU -  delegát pouze F. Kerda - vyjádření

4. Informace o korespondenčním hlasování (Rataj) bylo-li - NEBYLO

Pouze o členech – zpráva p. Brzkovská

5. Hodnocení finančního plánu 2018 a návrh finančního plánu 2019 (Pavlíková)

Hospodaření za r. 2018 pokryto z výsledku a z rezervy z minulých let.
F. Kerda informoval v zastoupení ekonomky o nejdůležitějších výdajích klubu. (přehled 

hospodaření za r. 2018 příloha č. 2 – bude rozesláno na pobočky)
Výbor bere hospodářský výsledek za r. 2018 na vědomí.

F. Kerda zhodnotil ekonomické dopady cestovného na jednání výboru. Po diskuzi hlasováno 
o zachování stávajícího modelu jednání výboru KCHČF 4x ročně se schůzí při MFH 
nebo MDrK

Pro: 5                               Proti 0                                   Zdrželi se: 2

Výbor schvaluje jednání v dříve stanovených termínech 4x ročně.

Výbor projednal a schválil návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2019 s vyrovnanými příjmy a 
náklady .

Rozpočet na r. 2019 bude rozeslán na předsedy poboček s informacemi na spádovou schůzi.

6. Stav členské základny k 1.1.2019, 
(Viz příloha č. 4)

Informovala o vývoji členské základy z r. 2018 přijato 63 nových členů
V lednu 2019  + 8 nových členů, v únoru 2019 7 nových členů.
Výbor schvaluje za nové členy KCHČF : Zdeněk Janků, Ing. Ladislav Vacek, Navrátilová 
Barbora, Ing. Alena Šimonová, Ceral Václav, Chaloupek Martin, Bulva Pavel.

Členství podle poboček:

StČ 175, JM 168, VČ 148, JČ 111, SM 102, SvČ 70, ZČ 45, Zahr. 12

7. Hodnocení chovu za rok 2018 (štěňata, linie, kontroly, výběr do chovu, chovní jedinci) (Havlát)



Pobočka   Vystavená  Krytých  Vrhy  Ponech.   Nezabřez. 

                   doporučení   fen                   št.             Feny 

Západočeská      5             4             3        23                 0 
Severočeská      10            7             6        41                 1 
Jihočeská           20           19           11      73                  5 
Středočeská      22          20           13       83                 5 
Východočeská  14           15            12      63                 3 
Severomorav.   15           12            9        46                 4 
Jihomoravská    19           18           11      68                 5 

Celkem              105          93          65       397             23     

Jak vyplývá z celkového přehledu chovatelské činnosti v uplynulém roce 2018, jsme 
zaznamenali mírný nárůst v počtu vrhů i zapsaných jedinců do plemenné knihy. Dle hlášení 
oblastních poradců chovu je to 65 vrhů a 397 ponechaných štěňat.K tomu byla zapsána dvě 
štěňata z importu ze zahraničí. Celkem bylo v roce 2018 zapsáno 399 štěňat. 
Největší chovatelská aktivita byla zaznamenána ve středočeské  pobočce. Tradičně nejmenší 
počet vrhů a krytí byl v západočeské pobočce.  

Z celkové počtu   krytých fen nezabřezlo 24,73 % fen. Neúspěšné krytí bylo po psech : 
Sir z Langrova dvora                                               1x 
Dyk z Oslavského údolí                                          1x 
Flor z Citoňských luk                                              2x 
Bor z Podřipské stráně                                          1x 
Art z Jamenských Valíků                                        1x 
Argo Farní dvůr                                                       2x 
Andy z Kozamberka                                               2x 
Drak z Chladné stráně                                           2x 
Hron od Pitné vody                                                2x 
Rocki z Hložku                                                         2x 
Car z Březové stráně                                              1x 
Lesan z Koblova                                                      1x 
Chat ze Zvíkovské bašty                                        1x 
Hron z Citoňských luk                                            1x 
Brit z Malé Hranické                                               1x 
Idol z Koblova                                                             1x 
César od Větrné borovice                                        1x 

Celkem                                                                        23 

Průměrný počet štěňat ve vrhu byl 6,1 štěňat. Pro rok 2019 je k dispozici celkem 84 chovných 
psů, kteří jsou zařazeni do VIII. linií. 
Vrhy zapsané v roce 2018 jsou celkem po 39 psech.Z tohoto počtu je 20 vrhů po jednom 
psovi, 24 vrhů je po psech kteří měli dva vrhy a po 7 psech je 21 vrhů. 
Využití psů, kteří byli k dispozici v seznamu pro rok 2018 /94/ bylo pouze 41 %. To 
znamená, že v reprodukci se neuplatnila ani polovina psů ze seznamu z různých důvodů / 
nebyli doporučeni, nenakryli fenu, nezabřezla fena, nezájem ze strany chovatelů atd./ Na 



chovatelské radě, budeme řešit možnost omezení krytí v kalendářním roce s cílem zvýšení % 
využití psů působících v chovu. 
V pobočkách je celkem evidováno přibližně 160 chovných fen. V reprodukci jich bylo v roce 
2018 využito pouze 58 %.  

8. Spádové schůze (podklady, zprávy funkcionářů, postup při výběru čl. příspěvků) (Kerda)

F. Kerda zašle na všechny předsedy poboček ucelenou zprávu o činnosti výboru KCHČF 
včetně hospodaření za rok 2018 a rozpočtu 2019.

9. Informace o vyúčtování klubových akcí MZe (Rataj)

Informoval o problémech a vyúčtováním dotací, zejména M. Bol. vyřešeno až po zásahu Ing. 
Havláta. Vyúčtováno 118.000,- Kč. Výborné vyúčtování od OMS Znojmo.

10. Zajištění výstavy v Lysé nad Labem

Výbor nepodporuje účast na výstavě Natura Viva v Lysé n. L. – pokud zajistí Středočeská 
pobočka může, avšak bez nároku na odměny nebo cesťák z pokladny klubu.

11. Zprávy členů výboru, kronikářka, mez. sekretář 

F. Kerda
– vznesl dotaz ohledně GDPR – ostatní kluby přeregistrovávají své stávající členy

K tomu Mgr. Rataj uvedl, že to jedna z možností jak naplnit GDPR, ale není to 
podmínkou, stačí ta forma oznámení, kterou provedl KCHČF ve zpravodaji. 

K tomu Herman uvedl, že se seznámil se studií, která Mgr. Ratajem uvedený závěr 
potvrzuje.

- Ze strany výboru JČ pobočky zaznívá kritika SP na Konopišti – chyběly výsledky.

A. Suchánek 
- JČ Derby bylo nahlášeno dne 12.9. v kynologických akcích je však uvedeno bez titulů.
- titulové akce výcvikáři oznamovat do 31.8., pak schválit výborem a do 15.9. odeslat na 
ČMKJ
- V pátek 1.2. volal Ing. Sobolík a žádal schválit termín na MDrK 2020 11. až 13. září 2020
Výbor termín schvaluje, jde o termín obvykle obsazovaný vrcholnou akcí KCHČF.

- MFH Litoměřice – dodržovat termíny propagace, navrhuje vrchní rozhodčí Braťka, z výboru 
budou posuzovat Tinka, Suchánek, Herman, Uchytil.
- PZ Opava, nelze při KPZ organizovat pro ohaře a zároveň pro ostatní plemena
            Zařídí Hermann.



Rataj
- Přednesl návrh rozhodčích na KZV Mělník 

Vrchní rozhodčí Bohumil Rokos
Rozhodčí: Zachara, Mudroch, Charvát, Wallner,
Náhradník: Svobodová

Výbor schvaluje a pověřuje jednatele podáním návrhu na delegaci rozhodčích.

Dočkalová
Databáze stále není, od listopadu přibyla „funkce L“ – jinak samé výmluvy již dávno mělo 
být podle smlouvy hotovo a stále není.
Po diskuzi domluveno, že Ing. Župku bude nejprve kontaktovat Ing. Morbicer a následně 
předseda Josef Tinka.

Brziak
- Přednesl informace k výstavě a MFH, počítá se se schůzí výboru KCHČF. Vše běží 

podle plánu, výstava bude součástí mysliveckého dne na Červeném hrádku

Uchytil
- Jihočeská pobočka má zájem uspořádat dne 6.6. 2020 klubovou výstavu ČF bez 

zadání KV
Výbor schvaluje.

- Informoval o zájmu pořádat MDrK 11.-13. září 2020 – pravděpodobně OMS Písek
- Informoval, že pan Lachout hledá banery.
- Sám osobně projevil zájem v případu zájmu Středočeské pobočky vypomoci účastí na 

stánku v Lysé nad Labem.

V souvislosti se zájmem JČ pobočky o výstavu v roce 2020 projednány výstavy pro rok 
2020

- KV s KV – červen 2020 Náměšť na Hané – při oblastní výstavě OMS Olomouc
- KV bez KV 6. 6. 2020 – samostatná Písek
- Speciální – září 2020 pro NV Olomouc – projedná Suchánek do příštího výboru –

nutno uzavřít.

Úkol: Rataj pošle zápisy předsednictva ke kartičkám při výstavách

12. Informace z Dozorčí rady KCHČF

DR provedla kontrolu všech dokladů a během kontroly nezjistila žádnou závadu.

13. Diskuse a různé

V průběhu schůze diskutováno k jednotlivým bodům, mino projednávané body nebylo 
diskutováno.



14. Závěr  

Příští schůze výboru dne 26. května v Perknově – bude samostatná pozvánka.

Zapsal: Mgr. Jaroslav Rataj

Ověřili:

Josef Tinka                                                                                         Ing. František Kerda
Předseda KCHČF                                                                              místopředseda KCHČF




