
Zápis ze schůze výboru KCHČF 
konané dne 11. září  2015 v Hluboké nad Vltavou 

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

 
Hosté: Dostál J., Kročák, Matějáková, Zdařil, 

 
Později dorazili na jednání: Tinka, Hlaváč, Dostál P. a jako zvláštní host Prof. Dr. Laurie B 
Connell  Research Professor School of Marine Sciences Department of Molecular and 
Biomedical Sciences University of Maine 5735 Hitchner Hall Room 288 USA, členka výboru 
Bohemian Wirehaired Pointing Griffon Club of America - došlo k přejmenování klubu. 
 
 
Omluveni: Brzkovská,Vent, Dočkalová. 
(viz prezenční listina – příloha č. 1) 
 
 
1. Zahájení  
    Předseda Tomáš Morbicerzahájil 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 – úkol 
průběžně plněn – v jednání s ČMKU 
 
Nutno obeslat 311 členů, kteří nezaplatili členství na rok 2015. 
Splněno  
 
Zhodnocení schůze Jihočeské pobočky – minule nedodala zápis – do jednání výboru 
nedodán zápis stanoven termín pro poslání zápisu schůze Jihočeské pobočky KCHČF do 
20. září 2015 
 
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). 
 
Po projednání a diskuzi ve výboru výbor souhlasí se zrušením uloženého sperma psa Dar 
Hazenburské stráně. Ing. Pavel Dostál do příštího výboru prověří kvalitu uloženého spermatu 
zbylých psů, v majetku KCHČF a podá zprávu na příštím jednání výboru KCHČF. 



Splněno  
Provedena kontrola spermatu Dara z H S, - velice nízká aktivita spermií kvalita 
ostatních psů prověřena – příloha č. 2 – možno vše využít. 
K tomu výbor ukládá zpracovat co nejrychleji písemnou smlouvu pro nečleny klubu o 
poskytnutí chovatelského servisu. Bude rozeslána všem oblastním poradcům (po písemném 
projednání výborem). 
Splněno 
K tomu výbor jednomyslně pověřil oblastní poradce chovu k uzavírání smluv a jejich 
dodatků s chovateli nečleny, majiteli chovných fen a hlavního poradce chovu k uzavírání 
smluv a jejich dodatků s chovateli nečleny, majiteli chovných psů. Do smlouvy se doplní 
datum zmocnění dne 11. 9. 2015. 
 
Po diskuzi ve výboru bylo rozhodnuto, že nominace rozhodčích na MFH a MJD se uskuteční 
po uzavření přihlášek na MFH tedy 31. 7. a bude projednána korespondenčně.  
Splněno 
 
Výbor ukládá správci webových stránek a tiskovému referentovi odstranit Mgr. Drahotu ze 
seznamu funkcionářů KCHČF.  
Splněno 
 
Do 31. 8. zpracovat a členům výboru rozeslat návrh stanov, organizačního řádu a kárného 
řádu, tak aby mohl být návrh na výboru 11. 9. projednán.  
Splněno samostatný bod 
 
Výbor jednomyslně souhlasí s přípravou dotace na výkon MDrK a MJD pro rok 2016 a 
opětovně připravit návrh na žádost o dotaci v souvislosti s odběrem krve pro výzkum do 
USA.  
Splněno samostatný bod 
 
Souhlas s Klubovými PZ a s MJD na 2016. MJD splněno, KPZ splněno 

 
Zpravodaj – splněno 
 
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. 
 
 
3. Příprava konference klubu 2016 (Morbicer, Rataj) 
 
- Doporučení o existenci Kárné komise 



Výbor se jednomyslně shoduje na zrušení stálé kárné komise a jmenování ad hoc kárné 
komise pro případy, kdy místopředseda dospěje k závěru, že je třeba případ kárně projednat, a 
proto navrhne konferenci novou kárnou komisi již nevolit. 
 
- Stanovy a Organizační řád klubu 
K organizačnímu řádu zpracovanému Mgr. Ratajem nebyla ze strany členů výboru žádná 
připomínka, u stanov byla do návrhu zapracována připomínka Ing. Morbicera o způsobu 
jednání předsedy, místopředsedy a jednatele. 
Úkol: Stanovy a organizační řád rozeslat na výbory poboček k připomínkám s termínem 
zaslání připomínek do 15. listopadu 2015, následně budou připomínky projednány na výboru 
v listopadu 2015. 
Provede: Mgr. Rataj do 15. 9. 2015 
 
Mgr. Rataj informoval o připravovaném návrhu zákona, kterým se mění OZ, jehož přijetím 
odpadne povinnost uvádět v názvu slovo „spolek“ nebo „z. s.“ – bude platit pro spolky 
založené do 21. 12. 2013, tedy i pro KCHČF. Mgr. Rataj bude sledovat legislativní proces a 
bude-li návrh zákona schválen bude klub používat název „Klub chovatelů českých fousků“, 
zkráceně KCHČF a slova „zapsaný spolek“ nebo „z. s.“ se z návrhu klubových předpisů 
odstraní. 
 
- Stanovení klíče počtu delegátů konference podle jednotlivých poboček 
Výbor rozhodl, že klíč k volbě delegátů bude 1 delegát na každých i započatých20 členů a 
rozhodující pro stanovení počtu delegátů bude stav členské základny ke dni 31. 12. 2015. 
 
- Nominace na funkce ve výboru a dozorčí radě klubu 
Volba kandidátů bude na základě delegací z poboček. Nutno zpracovat volební řád. Přímo se 
volí předseda, místopředseda, jednatel, hlavní poradce chovu a zbývající členové se nevolí 
přímo na funkce. 
 
- Spádové schůze a volby výboru poboček– všechny spádové schůze musí být provedeny 
nejpozději do 6. března 2016, následně musí být předán jednateli seznam delegátů konference 
k obeslání. 
 
Výbor KCHČF bude 31. ledna 2016 
Číslo 1/2016 Zpravodaje KCHČF musí vyjít v počátku roku 2016. 
 
Výbor souhlasí s přeregistrací spolku a navrhuje jmenovitě uvést pouze osoby oprávněné 
jménem KCHČF jednat, tedy předseda Ing. Morbicer, místopředseda Javůrek a jednatel Mgr. 
Rataj. Dále se uvede počet členů výboru 9, a počet členů DR 3. 
 
4. Stav členské základny, včetně rozboru plateb na další období (Brzkovská, Pavlíková) 
 
Pro nepřítomnost matrikářky čtena její písemná zpráva Ing. Morbicerem příloha č. 3 
Počet aktivních členů 872 
Podle poboček JM 179, Stč 176, VČ 149, JČ 130, SM 107, Svč 68, ZČ 53, Zah 10. 
Písemná zpráva – příloha č. 2 
Do neaktivních přeřazeno 129 členů. 
Výbor doporučuje předsedům oslovit vyřazené členy, kteří mají zaplaceno pouze do r. 2014, 
nemusí platit zápisné. 
5. Projednání klubových soutěží a memoriálů pro rok 2016 (Tinka) 



1. 5. 2016 KPZ Opava 
3.-4. 9. 2016 MDrK OMS Vyškov 
17. -18. 9. 2016 – 6. Ročník MJD – OMS Praha západ 
6. - 7. 8. 2016 Jihočeské derby  
- vše řádně odesláno na ČMKJ 
 
6. Projednání a schválení žádostí o dotace KCHČF na MZe (Rataj) 
 
Výbor vzal na vědomí informaci o připravených žádostech o dotace na MZE, souhlasí 
s podáním dotace 

1. Na zlepšování výkonu ČF 
2. Odběr vzorků na analýzu DNA v USA 

A pověřuje Mgr. Rataje k podání žádosti na Mze ve stanoveném termínu (asi do 31.10.) 
 
7. CHR – klubové výstavy 2016, odběr vzorků DNA, návrh J. Kalivody - inseminace 
Odběr vzorků bude realizován až po MJD nejprve na Mělnicku, prověrka zamrazeného 
sperma – zpráva ing. Dostál 
Klubové výstavy nahlášeny na ČMKU 
Květen 2016 Kačina KV bez KV 
Červen 2016 Náměšť (u Olomouce) 
Srpen 2016 při MVP Mladá Boleslav 
 
Na OLV není stanovena dolní věková hranice a OLV lze vykonat i se psem, který nemá žádné 
zkoušky z výkonu. 
 
8. Zajištění MFH (p. Uchytil), informace o MJD,   
- Zahájení a losování v pátek v kempu Bezdrev, 
- slavnostní zahájení na zámku Ohrada, 
- upozornil na těžkosti s delegací rozhodčích, 
- bude 19 psů 
- elektronické zpracování pan Procházka 
- vyúčtování bude zasláno do 15. listopadu 2015 Ing. Pavlíkové!!! 
 
 
9. Elektronické chovné karty (Dočkalová, Matějáková) 
Ve spolupráci s Ing. Župkou jsou připravovány – nutno selektovat vstupní informace, 
pokračováno v projektu. 
 
10. Zprávy členů výboru, kroniká řka, mez. sekretář 
 
Ing. Pavlíková 
Všechny závazky KCHČF řádně uhrazeny 
Na účtech KCHČF je dostatečné finanční zajištění činnosti KCHČF 
Jsme a budeme pro letošní rok v zisku  
 
11. Informace z Dozorčí rady 
 
Přednesen dopis Ing. Sobolíka, kterým se dožaduje zásahu DR,neboť nebyl výborem KCHČF 
delegován na MFH. (příloha č. 4). 
 



Předseda DR Jaroslav Dostál seznámil výbor s odpovědí zaslanou Ing. Sobolíkovi (příloha č. 
5), kterou před odesláním projednal se členy DR. Svůj jednoznačný souhlas s připravenou 
odpovědí před jejím odesláním vyjádřil člen DR Josef Hlaváč. 
 
12. Diskuse a různé 
 
Čten pozdravný dopis z USA. Informace o sledování 200 markrů. Zdravici přednesla i Prof. 
Dr. Laurie B Connell  Research Professor School of Marine Sciences Department of 
Molecular and Biomedical Sciences University of Maine 5735 Hitchner Hall Room 288 USA, 
členka výboru Bohemian Wirehaired Pointing Griffon Club of America– informovala i o 
přejmenování klubu. Příloha zápisu 
 
Rataj 

- Informace o logu, 
Ochranná známka uhrazena do 2017, pak bude nutné prodloužení. Lze používat libovolné 
barvy, podmínkou je tmavý tisk na světlý podklad. Při pohledu na logo se musí pes dívat 
vpravo. Nutnost otočení loga – projednáno s Ing. Matějákem. 

- Poděkování sl. Silvě Neradilové 
Dobře zpracovaná studie, výsledek studie jednoznačně potvrzuje dřívější tvrzení Ing. Dostála 
o dostatečné vzdálenosti a rozdílnosti ČF od NDrO a jiných hrubosrstých ohařů. 
 
13. Závěr   
Příští jednání výboru se uskuteční dne 29. 11. 2015 od 09.00 hodin společně s jednáním 
chovatelské rady v Perknově.  
Bude zaslána samostatná pozvánka – prostory zajištěny. 
 
Zapsal:                                                                                                      Ověřili: 
Mgr. Jaroslav Rataj                                                                         Ing. Tomáš Morbicer 
                                                                                                           Předseda KCHČF 
 

 Josef Javůrek 
                                                                                                   Místopředseda KCHČF                                                                                                          
 
 


