
Zápis ze schůze 
Výboru KCH ČF dne 11. 2. 2018 

 
Přítomní: podle prezenční listiny (příloha č. 1) 
Tinka, Rataj, Havlát, Hermann, Matějáková, Brzkovská, Kerda, Pavlíková 
 
 
Hosté: Dostál J, DR, , Morbicer DR, Dostál P., Brziak, Horová, Dočkalová,  
 
Omluven: Suchánek, Hlaváč DR, Uchytil, 
 
1. Zahájení – předseda Tinka.  
 
Jednání výboru zahájil předseda Josef Tinka, přivítal přítomné a projevil žádost věcně a 

konstruktivně diskutovat. 
 
 
2. Kontrola zápisu ze dne 26.11. 2017 (Rataj) 
 
Doplněna místa na web 
 
 
3. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání + výsledky provedených jednání (Rataj-
Tinka) 
 
 
Rataj připraví smlouvu s Ing. Župkou na 20.000,- Kč (10.000 v únoru, 10.000 po zkušebním 
provozu), specifikace databáze bude v příloze (dodá Dočkalová a Matějáková). 
Domluvit s Ing. Župkou telefonicky podrobnosti ke smlouvě. 
 
Smlouva předpřipravena – Ing. Župka souhlasí s převedením na web, který bude 
obhospodařovat (platit) KCHČF, zároveň by pokračoval v nedokončených kartách. 
 
Diskuze a úkoly z ní vzešlé: 
 
Předělat matriku na web „Largo“ – domluví Matějáková 
 
Dodatek smlouvy na matriku, manuál + přístupová hesla k převedení na web Largo – domluví 
Morbicer, pak připraví smlouvu Rataj 
 
Databázi chovných jedinců (psi a feny) dodělat u Ing. Župky, včetně zkušebního provozu. Po 
zkušebním provozu připravit převedení na web Largo. Smlouvu dopracuje Rataj 
 
 
 
Nutno dořešit jednoho veterináře 

• Prověří se možnosti 



• Možno uzavřít smlouvu s MVDr. Snášilem z Brna 
• Rataj upozorňuje na možnost pouze jednoho snímkování jednoho jedince 
• Do příštího výboru dojednat podmínky 

Úkol trvá, pro všechny členy výboru zjistit veterináře, kteří mají atest na zkoumání DKK pro 
ČF případně ohaře.  
Morbicer zjistí u Petra Novotného postup monitoringu při začátku ověřování DKK.  
 
Diskuze k bodu DKK: 
 
Na základě proběhlé diskuze výbor odsouhlasil jako jediné uznávané místo Kliniku Vltava 
v Českých Budějovicích, 
Do smlouvy doplnit posílání výsledků poradci chovu (všechny) pro feny pak bude 
distribuovat zástupci a příslušným oblastním poradcům. 
 
Nestanoví se jako podmínka pro chovnost a není to povinnost. 
 
Zpravodaj - splněno 
 
Rataj přiveze na příští výbor kroniku a podklady a Dočkalová udělá do kroniky záznam a dále 
bude u ní. Přesunuto na výbor v květnu. 
 
 
4. Informace o korespondenčním hlasování (Rataj) 
 
Vyjma hlasování o nových členech, které eviduje matrikářka Ing. Brzkovská, nebylo od 
minulého výboru korespondenční hlasování. 
 
 
 
5. Hodnocení finančního plánu 2017 a návrh finančního plánu 2018 (Pavlíková) 
 
 
Ing. Pavlíková informovala o výsledku hospodaření klubu za rok 2017, které bylo ziskové, ale 
zároveň upozornila, že bude vracena část poskytnuté dotace do státního rozpočtu, což se 
promítne v roce 2018.  
 
Výbor vzal hospodaření, které je přílohou č. 2 jednomyslně na vědomí. 
 
Pro rok 2018 připravila návrh vyrovnaného rozpočtu. 
Po diskuzi výbor jednomyslně schválil předložený návrh rozpočtu pro rok 2018 
 
 
6. Stav členské základny k 1.1.2018 – p. Ing. Brzkovská 
Příloha  č. 4 
 
K 1.1. 2018 celkem 837 členů 
V roce 2017 přijato 45 členů 
K 1.1. 2018 přijato 12 nových členů k 1.2. 2018 4 noví členové. 
 



Počet členů podle poboček k 11. 2. 2018 
 
StČ 178, JM 164, VČ 149, JČ 121, SM 102, SvČ 67, ZČ 48, Zah 9 
 
 
7. Hodnocení chovu za rok 2017 (štěňata, linie, kontroly, výběr do chovu, chovní jedinci) (Havlát) 
 
Pro rok 2018 zatím k dispozici 91 chovných psů a o dalším, který má splněny chovné 
podmínky ví. U těch, co nemají jako nečlenové klubu uzavřenu chovatelskou smlouvu 
s klubem je uvedeno, že je pozastaveno doporučování. Takový pes nemůže krýt. Uspokojivá 
situace v liniích I, III, VII, IX a X. Zlepšení nikoliv vylepšení situace v liniích II a V. Kritická 
situace v linii IV. 
Seznam chovných psů průběžně doplňován. 
Informoval o nově zařazených psech a o psech vyřazených a důvodu vyřazení. 
 
Informoval o chovatelské činnosti klubu a jednotlivých poboček  
Celkem 53 vrhů nezabřezlo 23 fen 
Stč 13 vrhů 72 štěňat ….5,5 průměr ve vrhu 
ZČ   4 vrhy 25 štěňat…..6,25 průměr ve vrhu 
JČ    8 vrhů 56 štěňat….7,0 průměr ve vrhu 
SvČ 4 vrhy 29 štěňat…..7,25 průměr ve vrhu 
VČ  9 vrhů 53 štěňat……5,8 průměr ve vrhu 
JM  8 vrhů 53 štěňat……6,62 průměr ve vrhu 
SM 7 vrhů 48 štěňat…….6,85 průměr ve vrhu 
 
Průměrný počet štěňat ve vrhu byl za rok 2017 průměrně 6,34. 
Zarážející je počet nezabřezlých fen. Nutno apelovat na majitele fen aby nechali dělat před 
krytím stěr a progesteron. Podrobné informace ve zpravodaji a na spádové schůze. 
 
Informoval také o přípravách na MJD v Ledcích jehož je garantem. 
 
 
8. Informace o jednání Obvodního soudu Praha 1 – Porubský v. KCHČF (Rataj) 
 
 Mgr. Rataj upozornil na zápis předsednictva ČMKU ze dne 31.1. 2018 a navrhl 
doplnění důkazu k OS Praha 1.  

- Zápis potvrzuje správnost postupu KCHČF 
 
Výbor    souhlasí              
 
Po jednání výboru doručeno předvolání na jednání OS Praha 1 dne 6. 4. 2018 příloha č. 5, 
návrh bude přednesen při jednání soudu. 
 
 
9. Spádové schůze (podklady, zprávy funkcionářů, postup při výběru čl. příspěvků) (Kerda) 
 
Materiály připraví a rozešle p. Kerda a žádá poslat podklady do konce týdne. Po zpracování 
rozešle všem předsedům poboček. 
 
10. Informace o vyúčtování klubových akcí MZe (Rataj) 



 
Dodáno v termínu do 31.1. 2018 na MZe, včetně CD. 
 
Vratka vrácena na MZe na zaslané číslo účtu. 
 
Problémy s vyúčtováním pozdě předáno od realizátorů projektu. Na lysivost vše dodělával. 
 
Výkon od OMS Olomouc doručeno až po několika urgencích někdy v polovině ledna, nebyla 
možná změna projektu. 
 
Tímto způsobem nelze nadále ve vyúčtování dotací postupovat. 
 
 
11. Zajištění výstavy v Lysé nad Labem 
 
Není zájem o účast na výstavě - nelze zabezpečit pro přemíru dalších akcí. 
 
 
 
12. Zprávy členů výboru, kroniká řka, mez. sekretář  
 
Tinka  

- 23.3. 2018 Sněm ČMKJ – účastní se Ing. František Kerda 
- JČ Derby – budou ZV + VP – zajišťuje Uchytil 
- Ing. Sobolík je řádně zvolený člen výboru JČ pobočky – nutno uvádět v adresáři 

funkcionářů pobočky. Není sice oblastním poradcem chovu, ale do výboru pobočky 
byl řádně zvolen. 

- Informoval o spolupráci s ČZ Uherský Brod – vše zatím v jednání 
- Výbor souhlasí s cesťákem pro jedno vozidlo na schůzi Slovenského klubu chovatelů 
českých fousků. 

- Informoval o přípravách MDrK na OMS Znojmo 
POLE a Voda Hrušovany 
Les u obce Zálesí, delší vzdálenost. 

- Dává na zváženou výbor po Skype.  
 
Kerda – Nic 
 
Pavlíková 

- Upozornila na opětovný problém s vyúčtováním DHL 
 
Matějáková 

- Schválen příspěvek na 1.300,- Kč na dary jubilantům Jihomoravské pobočky (dary ve 
výši 2600,- Kč a ½ uhradí KCHČF). 

- Informovala o provozu nových stránek, pokouší se zachovat maximum z původního 
webu – problematické kvůli novým rozhraním. 



- Na webu není elektronická přihláška je nutný fyzický podpis – bude pouze přihláška 
ke stažení a fyzickému poslání matrikářce. 

- Není propagační materiál, zvážit nějaké objednání i na Světový pohár 
- Zpravodaj podán jako tisková zásilka. 

Brzkovská 
- Nemůže jí být vytýkáno, že ve zpravodaji uvádí jubilanty?  

K tomu výbor zastává stanovisko, že nemůže, a lze jubilanty i nadále zveřejňovat v klubovém 
zpravodaji. 

- Do USA má zpracovat referát o klubu. Co vše lze o klubu říci. 
K tomu výbor zastává názor, že nic z činnosti klubu není nijak utajováno a lze říci vše. 
 
Herman  

- Je nutné po pisatelích do zpravodaje opravovat pravopisné chyby. Nejmenovaný 
pisatel měl ve 26 řádcích textu asi 48 pravopisných chyb. 

- Následně k tomu diskuze jak předcházet a reagovat na pravopisné chyby autorů 
příspěvků. Převažovaly názory, že nelze po přispěvateli jeho příspěvek upravovat a to 
ani gramaticky. 

- Na konci každého tištěného zpravodaje klubu je výslovně uvedeno: „Redakční rada 
neručí za slohovou úpravu. Příspěvky jsou uveřejněny tak, jak je jejich autoři zaslali, 
bez jakékoliv slohové úpravy.“ To postihuje i pravopisné chyby autora nebo autorů, 
nicméně nepopiratelným faktem zůstává, že zpravodaj je distribuován i do knihoven, 
kde je přístupný veřejnosti a takové články s množstvím pravopisných chyb nevrhají 
dobré světlo na KCHČF. Je nutné apelovat na autory, aby psali správně česky. 

 
Havlát 

- Prodejní ceny štěňat za 5.000,- Kč je málo. Odpovídající cena štěněte by měla být 
podle kvality rodičů někdy mezi 8.000 až 10.000 Kč. 

 
Rataj  

- Má poslat smlouvu o krytí a smlouvu o prodeji štěňat jako přílohy zápisu 
 
 
Ing. Horová 

- Přijela si poslechnout výbor. 
- Omluvila se za špatné zpracování OLV ZČ pobočkou, zjedná do budoucna nápravu. 

 
Brziak 

- Žádost o finanční podporu pro jubilanty 
K tomu výbor souhlasí s podporou částkou 1.000 Kč pro oba jubilanty dohromady. 
 
Ing. Pavel Dostál 

- Informoval o vývozu štěňat do USA – upozorňuje, že se zásadně jedná o vztah mezi 
chovatelem a kupujícím v USA, který on pomáhá zprostředkovat. 

- Informoval o cestě do USA od 19.3 do 29.3. 



- Součástí akcí při Světovém poháru by měla být konference, bude pravděpodobně 
zájem o založení mezinárodního klubu. 

K tomu výbor, že se zřejmě bude jednat zatím o formách spolupráce mezi kluby. 
- E-mailem pošle návrhy na dárky do USA – výbor souhlasí se skleněným pohárem 

v hodnotě 1.500,- Kč. 
 
 
Rataj 

- Navrhl vyznamenání pro Josefa Tinku – I. stupeň 
Výbor souhlasí a ukládá jednateli v termínu stanoveném Mysliveckou radou ČMMJ 
navrhnout Josefa Tinku na vyznamenání.  

 
 
13. Informace z Dozorčí rady KCHČF 
 
Jaroslav Dostál 

- Konstatoval, že výbor funguje bez závažnějších problémů. 
- Provedena kontrola u ekonomky klubu  

o Zjištěny chybějící podpisy předsedy 
 
 
 
14. Diskuse a různé 
 

- Žádost o rozšíření aprobace o plemeno ČF - Ing. Zita Krepsová 
 
Výbor              Souhlasí              
 
Doporučuje členství v KCHČF. 
 
Zašle Rataj 
 

- K jednotlivým bodům diskutováno v průběhu projednávané problematiky. 
 

 
15. Závěr   
 
Příští schůze se uskuteční v neděli dne 27. května 2018 v Bříšťanech od 09.00 h. 
 
 
Zapsal: Mgr. Jaroslav Rataj 
 
 
Ověřili: 
 
Josef Tinka                                                                                         Ing. František Kerda 
Předseda KCHČF                                                                            místopředseda KCHČF 
 


