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Zápis ze schůze výboru KCHČF

konané dne 24. května  2015 v Perknově

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

Hosté: Dostál J., Hlaváč, Matějáková, Dočkalová, Zdařil, Dostál P. Horák P.

Omluveni: Vent, Kročák,

(viz prezenční listina – příloha č. 1)

1. Zahájení 

    Předseda Tomáš Morbicer zahájil jednání, přivítal všechny přítomné a hosty na schůzi 

výboru. Mgr. Rataj omluvil pana předsedu Kročáka, kterého zval telefonicky a který 

v domnění, že se schůze nekoná, přislíbil působení na výstavě v Litoměřicích.

2. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (Rataj)

Předžalobní upomínka Botík – splněno – bez odezvy – nevráceno – OS Zlín přislíbil po 

uplynutí lhůty k podání dovolání zaslat materiály předané Botíkem – zatím nebylo nic 

doručeno, nutno prověřit doručení rozhodnutí o odvolání připravit elektronický platební 

rozkaz.

Změna standardu – Ing. Havlát s Mgr. Ratajem zajistí provedení změny na ČMKU – úkol 

průběžně plněn – v jednání s ČMKU

Úkol kontroly DR u Ing. Sobolíka – úkol nesplněn, samostatná zpráva.

3. Hodnocení plnění finančního plánu 2015 (Pavlíková)

Finanční plán průběžně plněn.

Ekonomka informovala o stavu finančních prostředků klubu.

Zaplacen Ing. Župka, vše za KCHČF průběžně placeno.

- Bola v řešení.

Pobočka dává na zvážení návrh na udělení čestného členství panu Čelišovi.

4. Stav členské základny, včetně rozboru plateb na další období (nezaplaceno přes 300) 

(Brzkovská)

Písemná zpráva příloha č. 2 zápisu.

Jednomyslně schváleno přijetí 3 nových členů od 1. 6. 2015 za členy přijati:

1. Ing. Piatnica Tomáš (r. 1973) – pob. Východočeská – č. legit.15030 
2. Kroupa Zdeněk (r. 1951) – pob. Středočeská – č. legit.15031 
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3. Ing. Dvořák Zdeněk (r. 1961) – pob. Jihomoravská – č. legit.15032

Přehled členů podle poboček

Pobočka Počet Aktivních členů Z toho – mají placeno 
pouze do r. 2014 

Středočeská 216 85 
Jihomoravská 196 47 
Východočeská 176 45 
Jihočeská 149 51 
Severomoravská 125 30 
Severočeská 86 29 
Západočeská 59 21 
Zahraničí 11 3 
Celkem 1 018 311 

Nutno obeslat 311 členů, kteří nezaplatili členství na rok 2015.

Stav Matriky ke dni 24. 5. 2015 

Aktivní členové (zaplaceno na rok 2014 a výše) 1 018 členů 

Neaktivní členové (zaplaceno do konce roku 2013) 67 členů budou přeřazeni do vyřazených

Vyřazení členové 488 členů zaplatili naposledy v r. 2012 a dříve

Přihlášky 5 členů

5. Zhodnocení spádových schůzi a řešení připomínek (Javůrek)

Místopředseda Javůrek konstatoval, že až na Jihočeskou pobočku, která nedodala zápis do 

současné doby (do 24. 5. 2015 – konání schůze výboru ani do dne 5. 6. 2015 sepisování 

zápisu), všechny pobočky poskytly zápis a usnesení svých spádových schůzí ve stanoveném 

termínu. U Jihočeské pobočky je to opakované pozdní předložení resp. nepředložení zápisu 

spádové schůze. Pro potřeby jednání výboru dne 24. 5. 2015 poskytla jednatelka výboru JČ 

pobočky, matrikářka Ing. Brzkovská svojí pracovní verzi zápisu spádové schůze JČ pobočky.

Výbor se podrobně zabýval podněty z jednotlivých poboček:

Jihomoravská pobočka:
Z diskuze - Kauza Porubský.  Hledat viníka u toho, kdo umožnil ověření vloh psa bez vědomí 

výboru klubu. Výbor musí vyvodit závěr a postihnout viníka.

K tomu výbor:

Jak vyplynulo z provedených úkonů, druhé OLV v roce 2008 zorganizoval bez vědomí 

výboru klubu, avšak se souhlasem tehdejšího předsedy KCHČF Ing. Sobolík, tehdejší hlavní 

poradce chovu a oblastní poradce Jihočeské pobočky. Není známo, že by náhradní ověření

vloh projednávala chovatelská rada. Tehdejší výbor KCHČF však po zjištění druhého 

nepovoleného ověření vloh rozhodl, že jej neuznává, psi, kteří se ho absolvovali, nelze zařadit 

do chovu pro r. 2009 a všichni psi, kteří se ho účastnili, musí OLV absolvovat v dalším 

řádném termínu (viz zápis z jednání výboru KCHČF dne 14. prosince 2008 – a k tomu článek 

ve Zpravodaji KCHČF 1/2015).

Pro značný časový odstup nelze podle Kárného řádu KCHČF již věc projednat.
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Severomoravská pobočka:
Člen Aleš Suchánek upozornil na výběr poplatků 100,- Kč při výběru do chovu psů, při 

konané poslední Oblastní výstavy v Náměšti na Hané. Člen klubu by platit neměl.

K tomu výbor:

Výbor upozorňuje na ne zcela správný závěr, ohledně placení poplatků při výběru do chovu 

na výstavě. Poplatek za výběr do chovu upravuje sazebník poplatků, kde je uvedeno 

následující:

„VÝBĚR DO CHOVU

Výběr jedince do chovu na základě přihlášky

odeslané do stanoveného termínu:                   100 Kč (sleva pro členy KCHČF ve výši 100%)

Výběr do chovu na základě přihlášky 

odeslané po stanoveném termínu:                      200 Kč“

Tedy na výstavě je vybírán poplatek 100,-Kč pouze od nečlenů, kteří poslali přihlášku 

hlavnímu poradci chovu včas, aby mohl vyplnit potřebné předtisky. Částku 100,- Kč členové

KCHČF na výstavě neplatí, za předpokladu, že přihlášku k výběru do chovu zaslali včas.

Avšak částka 200,- Kč je vybírána za výběr do chovu od člena KCHČF i nečlena, pokud se 

přihlásí na výběr do chovu přímo na výstavě. V takovém případě nedochází ke zvýhodnění 

členů a musí poplatek uhradit stejně jako nečlen.

Východočeská pobočka:
Bez připomínek k činnosti výboru KCHČF.

Středočeská pobočka:
Bez připomínek k činnosti výboru KCHČF.

Navrhuje, aby vrchním rozhodčím na MJD 2015 byl delegován Václav Mudroch, OMS 

Mělník s delegací souhlasí.

K tomu výbor: 

Delegace rozhodčích bude provedena korespondenčně po uzávěrce přihlášek na MFH – viz 

jiný bod programu.

Západočeská pobočka:
Podle názoru spádové schůze Západočeské pobočky nebyl splněn poslední bod f. usnesení, ze 

spádové schůze 2014, ve kterém VČS ZPČ pobočky žádala dozorčí a chovatelskou radu

„o zprávu, kde a kdy splnil podmínky chovnosti pes ČF Hanky Belge a kterými rozhodčími 

byl posuzován!!!“

K tomu výbor KCHČF:

Výbor se touto připomínkou na svém zasedání dne 25. května 2014 zabýval a byl pověřen 

předseda Východočeské pobočky pan Javůrek, kde pes pana Porubského OLV složil, 

zjištěním, kteří rozhodčí jej posuzovali. Posuzován byl, jak uvedl dne 12. 9. 2014, rozhodčími 

Čeliš a Fekiač. 
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Viz doslovná citace ze zápisu výboru KCHČF ze dne 12. 9. 2014 – strana 2, kde je uvedeno:

„místopředseda KCHČF prověří, kteří rozhodčí psa pana Porubského posuzovali, OLV 

splnil ve východočeské pobočce

Splněno  - jednalo se o rozhodčí p. Čeliš a p. Fekiač“

Výbor KCHČF nemá důvod zpochybňovat objektivitu posuzování tohoto psa pány Čelišem a 

Fekiačem. Po nahlédnutí do klubového zpravodaje se OLV ve Východočeské pobočce 

uskutečnilo 16. října 2011 v Bříšťanech.

Všechny zápisy jsou zasílány předsedům poboček a zveřejňovány na webových stránkách 

klubu.

Z diskuze:

-     Ing. Horová : -  informovala o mem. v Opavě, 

     -  trvalé vyřazování z chovu pro jednu neúčast na kontrole je chybou, výbor klubu není 

přístupný diskusi, 

     - nebezpečí prohry u soudu s ing. Porubským,

      - v Americe míchají ČF do Grifonů.

K tomu výbor KCHČF:

Výbor trvá na pravidelné kontrole chovných psů i fen, fena nebo pes, který se nepodrobí 

kontrole, bude z chovu natrvalo vyřazen – výbor není svolný k výjimkám, v tom má 

diskutující pravdu. Kontrolu si lze s oblastním poradcem nebo okresním důvěrníkem 

dohodnout i mimo spádovou schůzi a není důvod, aby nemohl být jedinec v termínu 

zkontrolován.

Výbor není přístupný k výjimkám a pes Borek z Chatrnosti nikdy řádně nesplnil ověření vloh. 

To konstatoval předchozí výbor, jehož byla diskutující členkou, a uložil Ing. Sobolíkovi 

nezařazovat psa do chovu.

Klub v USA se přejmenoval, použil původně českého fouska na osvěžení krve a následně jej 

použili pro tzv. „převodné křížení“, avšak dnes zde chovají čisté české fousky. Poskytli 

přehled chovných jedinců. K tomu více strana 196 a násl., v knize Ing. Jaromíra Dostála, 

Genetika a šlechtění plemen psů, Nakladatelství Dona České Budějovice, 2007.

-      Kuneš:     -  výbor by měl určit odpovědnost za kauzu „ Botík „

- lysivost je dědičná nebo nemoc ? 

- žádná firma v Americe nic nezjistí, 

- fousci GPS ani el. obojky nepotřebují, 

- Ing. Vlasák a hlavně Procházka jsou škůdci mysl. kynologie.  Kynologie pod vedením 

Procházky je katastrofa.

K tomu výbor KCHČF:

Hledat viníka kauzy Botík po pěti letech není efektivní, za činnosti předchozího výboru 

nedošlo po odstoupení pana Kročáka z funkce předsedy k předání přístupových kódů 

k elektronickému bankovnictví na pana Morbicera, což umožnilo Botíkovi zneužívat bez 

dozoru finanční prostředky na účtu.

Lysivost je dědičná nemoc neboli dědičná choroba. K tomu více na straně 123 a 124 v knize 

Ing. Jaromíra Dostála – Chov psů, genetika v kynologické praxi, Nakladatelství Dona České 

Budějovice, 1995. Případně studie MVDr. Lojdy.
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Diskutovat o tom co v USA zjistí nebo nezjistí lze do nekonečna, avšak moderní vědecké 

metody neuvěřitelně posouvají možnosti lidského poznání. Co se nám zdálo před deseti lety 

nemožné, je dnes běžnou technikou. Diskutující pochopitelně může mít i pravdu, ale také 

nemusí, a pokud se výzkum neudělá, nelze jeho výsledek předjímat. Výzkum se plně hradí 

v USA z prostředků Cornellovy univerzity, na nás je pouze zajistit a zaplatit odběr a poslání 

vzorků do USA.

Používání GPS a elektrických obojků vylučuje Zkušební řád ČMMJ.

Osobními invektivami se výbor nebude zabývat.

- Bína   přečetl os. dopis od Mgr. Rataje (rozvrací klub, nebudou komunikovat?)

K tomu výbor KCHČF:

Osobními invektivami se výbor nebude zabývat.

- Thurnwald: - zmírnit a upravit chovné podmínky, protože fousci jsou využíváni jinak 

nežli dříve – myslivost a společnost se vyvíjí a mění (uzákonit užívání ČF na lov 

divočáků)

K tomu výbor KCHČF:

Výbor KCHČF bude respektovat zákony a ty neumožňují české fousky používat k lovu na 

černou zvěř. 

Výbor nesouhlasí se zmírňováním chovných podmínek.

- Ing. Zeman: - lysivost je u všech plemen, 

- Botíka kryl Hlaváč

K tomu výbor KCHČF:

Lysivost se skutečně projevuje u mnoha, zejména hrubosrstých plemen. Skutečnost, že to tyto 

kluby tuto situaci neřeší, není problémem KCHČF. Českého fouska však nemůžeme nechat na 

lysivost vyhynout a jsme povinni pokračovat v opatřeních proti lysivosti. Na rozdíl od jiných 

plemen, která mají zemi původu jinde než v České republice, je širší chovatelská základna 

v zemi původu než v ČR a lze realizovat dovoz nových chovných jedinců, což KCHČF u 

fousků nemůže využít.

KCHČF nebude řešit lysivost jiných plemen, to nám nepřísluší.

Takové nařčení by měl pan Ing. Zeman dokázat, pokud je výboru známo, v té době byl také 

členem DR KCHČF.

- Pulkrábek:  - výzkum DNA ať si platí Američané, 

- osvěžení krve je normální křížení,

- výstava v Klatovech je 20. 6. 2015

K tomu výbor KCHČF:

Výzkum DNA je v USA plně hrazen Cornellovou univerzitou. KCHČF nese pouze náklady 

na odběr a transport krve do USA.

Osvěžení krve bylo provedeno přesně podle regulí FCI a skutečně se jednalo o to, že na dvě 

feny českého fouska byl v jednom případě připuštěn chovný pes NKO a v jednom případě 

chovný pes NDrO. Štěňata jsou po dobu 4 generací zapisována do registru a potomci mohou 

být pářeni výhradně s českými fousky, kteří nejsou zapsáni v registru. Z odborného hlediska 

se skutečně jedná o řízené křížení.
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- Homola st.: - připomínky k Zápisnímu řádu – upravit základní normu jak s řízeným 

chovem ? -  míchá se I/IX, I/X, IX/ X – je to křížení, přilívání krve                    jiných 

plemen není křížení?

- kupírování : je zásadně proti – v řádu doplnit jestli se musí nebo nemusí 

kupírovat

- kdy, kde, jak a kým byl ČF Hanky Belge zařazen do chovu

K tomu výbor KCHČF:

Podle Zápisního řádu KCHČF používá klub metodu řízeného chovu, a to chov liniový – čili 

tzv. liniovou plemenitbu. V chovu českého fouska se jedná o čistokrevné linie, a proto 

v případě mísení linií nelze hovořit o křížení, nýbrž o mezi liniové plemenitbě. Navíc u linií I, 

IX a X je problematické hovořit i o mezi liniové plemenitbě, neboť linie IX a X jsou 

odštěpeny od linie I a ve všech liniích se nachází řada společných předků.

Osvěžení krve dvěma psy (1x NKO a 1x NDrO) bylo provedeno na základě rozhodnutí 

tehdejšího výboru KCHČF a podle všech regulí FCI a nelze jej zpochybňovat, neboť přineslo 

určitý chovatelský (ale také výkonnostní) přínos do II. a VII. linie. Každé jiné další 

„přilévání“ cizí krve by bylo skutečně nedovoleným křížením. Výbor KCHČF však nemá 

informace, že by k uvedenému v současné době docházelo.

Plemenný standard plemene český fousek jednoznačně stanoví, jak se má krátit prut. Je však 

otázka, že v některých zemích (Švýcarsko, Belgie) je zakázáno i kupírování prutů a takový 

pes se nesmí zúčastnit ani výstavy (v ČR se to týká pouze kupírování uší). Proto lze do 

některých států vyvážet pouze štěňata s nekupírovaným prutem. S ohledem na rozdílnost 

tvaru a délky prutů by bylo problematické stanovit do plemenného standardu „standardní 

délku, způsob nesení a tvar prutu ČF“ setrvává KCHČF na stávajícím plemenném standardu 

typickém pro kontinentální ohaře tedy krácený prut.

Pes Hanky Belge byl uchovněn hlavním poradcem chovu Ing. Havlátem v roce 2014, po té, 

co pes splnil všechny podmínky pro zařazení do chovu a uhrazení stanovené částky nečlenem 

KCHČF panem Porubským. Pes měl řádně splněny všechny podmínky pro zařazení do chovu, 

včetně řádné účasti na OLV v roce 2011 ve Východočeské pobočce.

-     Zdařil: příští VČS bude volební – přemýšlet o omlazení výboru pobočky

-     Štich: zařadit jako čekatele na funkci rozhodčího paní Kateřinu Haisovou a pana Jana 

Homolu, aby ten, který dříve splní podmínky poradce chovu mohl tuto                           funkci 

v pobočce vykonávat

K tomu výbor KCHČF:

Zařazení na funkci čekatele na rozhodčího z exteriéru není v pravomoci KCHČF, nýbrž je ve 

výhradní působnosti ČMKU, která jmenuje rozhodčí z exteriéru, přičemž čekatel se musí sám 

přihlásit ČMKU na předepsaném dotazníku, viz Řád pro jmenování rozhodčích ČMKU.  Je 

nutné splnit řadu podmínek stanovených ČMKU. Výbor KCHČF doporučí žádost každého ze 

svých členů, nemůže však iniciovat jejich přihlášení ani přijetí za čekatele.

Oblastního poradce jmenuje Výbor KCHČF.
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Z usnesení ZPČ pobočky ve vztahu k výboru KCHČF:

e.) Žádá výbor KCHČF : 1.) aby zajistil splnění bodu f) usnesení pobočky z 2. 3. 2014

         (dozorčí a chovatelská rada byla žádána o zprávu kdy, kde a jak splnil podmínky 

zařazení do chovu pes ČF Hanky Belge a kterými rozhodčími byl posuzován)

                                          2.) o vysvětlení připomínek k Zápisnímu řádu vyplývajících 

z diskusního příspěvku p. Homoly případně doplnění nebo upřesnění řádu

                                          3.) o zařazení pí. Kateřiny Haisové a p. Jana Homoly jako čekatele 

na funkci rozhodčího, tak aby po splnění ostatních podmínek mohli vykonávat funkci 

krajského poradce chovu nebo jeho zástupce.

K tomu výbor KCHČF:

K bodu e 1) – Výbor KCHČF považuje úkol za splněný, jak již bylo uváděno v minulém roce 

v zápisech výboru KCHČF, pes pana Ing. Porubského, Hanky Belge OLV absolvoval úspěšně 

ve Východočeské pobočce v roce 2011 a posuzován byl rozhodčími Čelišem a Fekiačem, a 

v loňském roce řádně splnil podmínky pro uchovnění stanovené Zápisním řádem KCHČF. 

K bodu e 2) – Výbor KCHČF považuje vzhledem k výše uvedenému připomínky pana 

Homoly st. za dostatečně vysvětlené a setrvává na stávajícím standardu ČF s kupírovaným 

prutem. Vzhledem k tomu, že do některých států nelze štěňata s kupírovaným prutem vyvážet 

není do těchto států možno štěňata kupírovat.

K bodu e 3) – Výbor KCHČF nemůže ani iniciovat zařazení ani zařadit výše jmenované na 

funkci čekatele na rozhodčího z exteriéru. V případě, že oba jmenovaní doručí výboru žádost 

o zařazení, bude tato žádost výborem kladně vyřízena a bude doporučeno jejich zařazení na 

čekatele na funkci rozhodčího z exteriéru. Avšak toto zařazení není schopen výbor jakkoliv 

ovlivnit.

Severočeská pobočka:
Z vystoupení funkcionářů:

Úkoly zakotvené v usnesení z minulé výroční členské schůze byly na úrovni RO splněny. 

Návrh na udělení vůdcovského odznaku př. Vackovi nebyl úspěšný z důvodu legislativní 

nepřiměřenosti. Ocenění bude řešeno v kynologické komisi OMS Litoměřice.

Zevrubně informoval členy o nekončící kauze „Botík“.

Deficit rozpočtu klubu (cca -32000,-Kč)  má být kryt příslibem financí od MZe. 

Jinak bez připomínek k činnosti výboru KCHČF.

K tomu výbor KCHČF:

Tato informace je hrubě zkreslující a Výboru KCHČF není známo, kde ji diskutující vzal!!! 

Finanční prostředky získané z dotace MZe jsou určeny výhradně na pořádání MFH a 

MJD a nelze je využít jiným způsobem než na tyto akce a použití výhradně na tyto akce je 

nutno zpětně MZe dokládat. Tyto prostředky tedy není rozhodně možno použít na saturaci 

dluhu, který vznikl z činnosti bývalého ekonoma KCHČF, pana Botíka.

Pan Botík byl pro trestný čin zpronevěry odsouzen a klub uplatňuje škodu v řízení 

občanskoprávním.
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Jihočeská pobočka:
Do dne rozeslání zápisu ze schůze Výboru KCHČF, to je do dne 23. června 2015 nebyl 

předsedou Jihočeské pobočky KCHČF doručen zápis ze spádové schůze Jihočeské pobočky, 

ač měl být zaslán do tří týdnů po konání spádové schůze pobočky. K připomínkám JČ 

pobočky se vyjádří Výbor KCHČF po té, co dostane od předsedy pobočky zápis obdobným 

způsobem, jako se vyjádřil ke všem ostatním pobočkám.

Zveřejněním stanoviska výboru k jednotlivým bodům ze spádových schůzí poboček v zápisu 

ze schůze výboru 24. května 2015, který bude rovněž uveden na webových stránkách 

KCHČF, považuje podněty ze spádových schůzí (s výjimkou Jihočeské pobočky, k nimž se 

vrátí po zaslání zápisu předsedou na některé další výborové schůzi – doufejme, že příští) za 

vyřízené a nebude již diskutujícím zasílat stanoviska výboru.

6. Zpráva CHR – výsledky kontrol lysivosti, zajištění výběru do chovu, postup pro výběr 

jedinců na výzkum do USA, a další (Havlát, Hermann)

Písemná zpráva příloha č. 3 zápisu.

Vyřazeni 

Na žádost majitele: Adar z Havlovky, Chad z Malého Boubína, Akim z Kosinova dvora

Úhyn: Sam z Kyjovic, Gero z Pošné

Zdravotní důvody: Endy z Jetenovických polí

Lysivost 1: Nevyřazováno

Ire z Křepických vrchů, Char od Tyrše, Ricky z Kyjovic, Chňap od Pitné vody, Ir 

z Třebotovických luhů, Luk z Aufrízu, Alan z Kudrnova dvora

V seznamu pro rok 2015 je 99 chovných psů.

V seznamu pro rok 2015 je 173 chovných fen

Středočeská – 37

Jihomoravská – 31

Severomoravská – 30

Východočeská – 29

Západočeská – 12

Jichočeská -24

Severočeská – 10

Vyřazeno pro lysivost 2 a vyššího stupně 6 fen, a to: 

Borka z Křenovských luk, Holiday ze Šimárníku, Edita z Vlčetínských rybníček, Poly 

z Bělečských strání, Fatty z Břevnicka, Bora z Mutických vršků.

Ke kontrole se nedostavilo 9 fen, tyto jsou automaticky vyřazeny.

Kastrace 3 feny a 1 fena uhynula.

Problém s evidencí v Jihočeské pobočce chybí tři feny (oproti loňské kontrole).

K 24. 5. 2015 se narodilo 37 vrhů štěňat a 25 fen je ještě nakryto
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Podle poboček:

StČ. 10 vrhů + 1 fena nakryta

SvČ 3 vrhy + 2 feny nakryty

JM 6 vrhů + 4 feny nakryty

VČ 7 vrhů + 5 fen nakryto

ZČ 3 vrhy + 1 fena nakryta

JČ 3 vrhy + 8 fen nakryto

SM 5 vrhů + 4 feny nakryty

Komise pro výběr do chovu po diskuzi a projednání výborem se stanoví takto:

KV Náměšť na Hané – výběr do chovu: p. Hermann, p. Štich, p. Suchánek
Mladá Boleslav – výběr do chovu: Ing. Havlát, Ing. Kalivoda + 1 (asi Rataj)
České Budějovice  - výběr do chovu: Ing. Havlát, p. Štich +1
Výbor souhlasí s uvedenými komisemi.

Na CHR Ing. Havlát – navrhl pro spolupráci s USA vytipovat v každé pobočce 3 feny 
s lysivostí pro odběr vzorků.
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.

Na CHR p. Fekiáč – navrhl
- Hardy a Lesan z Koblova zařadit do I. Linie (bratři)
-  Don Krupá a Don z Dočkalova dvora zařadit ze III. do IV. Linie

Chovatelská rada a výbor KCHČF souhlasí s přeřazením psů.

Na CHR Ing. Sobolík – navrhl a doporučuje zrušit u p. Lázničky uskladněné spermie po psech 
Dar z Hazenburské stráně, Alan od Tří stromů a Dar z Tiské hájenky. CHR souhlasí a 
doporučuje vytipovat další psy, kterým by se odebralo sperma a následně se zamrazilo u jiné 
kliniky.
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.

Ing. Havlát konstatoval, že Ing. Porubský sice zaplatil poplatek za uchovnění psa, avšak nemá 
s klubem uzavřenu písemnou smlouvu, jak vyžaduje Zápisní řád KCHČF a ČMKU.
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).
Provede: Rataj                                           Termín: do 30. 6. 2015

7. Klubová výstava – Kolesa (Javůrek, Pavlíková)

Vše připraveno, posuzovat bude Havlát a Herman, přihlášeno 70 psů. Vstup zdarma, 

parkování 20,- Kč.

Výběr do chovu provedou: Ing. Braťka (rozhodčí a bývalý obl. poradce), Ing. Kalivoda (obl. 

poradce SVČ), p. Fekiač (obl. poradce VČ).
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Delegačenky nebudou již zasílány, všichni jsou s účastí srozuměni. 

8. Zajištění a příprava MFH (Uchytil), zajištění MJD (Horák) nominace rozhodčích

(Tinka)

Pro omluvenou nepřítomnost přečetl Mgr. Rataj zprávu o přípravě MFH (příloha č. 4) 

a návrh rozhodčích na MFH (příloha č. 5). K tomu Ing. Brzkovská uvedla, že jsou navrhována 

jiná jména než na výboru JČ pobočky.

Následně přednesl informaci o přípravě a zajišťování MJD 2015 Ing. Pavel Horák a 

Ing. Pavel Dostál.

Mgr. Rataj informoval o rozdělení dotace na jednotlivé memoriály přesně podle 

rozdělení schváleného (a zaslaného) z MZe. MFH 70.000,- Kč, MJD 25.000,- Kč – zároveň 

informoval, na co nelze dotační peníze využít.

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.

9. Řešení odstoupení p. M. Drahoty z členství i funkce předsedy KK (Morbicer)

Čten rezignační dopis Mgr. Drahoty, jímž ukončil členství v KCHČF. Výbor rozhodl, že 

Kárná komise KCHČF bude i nadále dvoučlenná a v případě nápadu kárného provinění, které 

by musela řešit, bude doplněna o dalšího člena.

Výbor ukládá správci webových stránek a tiskovému referentovi odstranit Mgr. Drahotu ze 

seznamu funkcionářů KCHČF.

Předseda dává na zváženou, zda kárnou komisi jako orgán nadále zřizovat.

10. Postup klubu při aplikaci nového OZ (Rataj)

Mgr. Rataj informoval o nahlédnutí do spisu u Městského soudu v Praze, které se uskutečnilo 

na přání předsedy Ing. Morbicera dne 20. 5. 2015 (do vložky L č. 4580) a konstatoval, že 

vyjma všech změn stanov KCHČF neobsahuje žádné dokumenty. Dále informoval o jednání 

s Ing. Zumrovou, která mu přislíbila potvrzení souhlasu vlastníka (Halali, a.s.) s umístěním 

sídla do objektu Jungmannova čp. 32/25, Praha 1, kde je umístěno sídlo KCHČF.

Dále informoval, že KCHČF je občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 

Sb., které je podle § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považováno za spolek 

podle občanského zákoníku.

Podle novely zákona o soudních poplatcích jsou spolky do 30. června 2016 osvobozeny od 

soudních poplatků.

Po diskuzi výbor stanovil, že řádná konference KCHČF se uskuteční dne 3. dubna 2016

a uložil Mgr. Ratajovi zajistit na konání konference restauraci v Perknově.

Výbor po diskuzi stanovil následující harmonogram prací:

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. Následně bude po projednání a 

zapracování připomínek členů výboru rozeslán na výbory poboček a termínem doručení 

připomínek do jednání listopadového výboru KCHČF. Po zapracování připomínek bude 
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materiál projednán na spádových schůzích poboček a následně projednán a schválen na 

konferenci.

Provede: Rataj, Hermann                              Termín: do 31. srpna

11. Zprávy členů výboru, kronikářka, mez. sekretář 

Rataj:

- Upozornil na jiné logo na propozicích MFH, než v současné době KCHČF užívá, 

avšak v této souvislosti upozornil, že užité logo je chráněno ochrannou známkou na 

Patentovém úřadu. 

K tomu výbor KCHČF pověřuje Mgr. Rataje prověřením možnosti změny loga.

- Informoval o nabídce propisovacích tužek,

- Informoval o možnosti za pouhých 27.000,- Kč propagovat známku KCHČF

Výbor jednomyslně zamítl nákup tužek a propagaci loga.

- Informoval o blížícím se termínu pro projednání dotací a 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.

Zpracuje: Mgr. Rataj                                    do výboru v září

Ing. Pavlíková:

- Informovala o jednání Valné hromady ČMKÚ. 

Výbor souhlasí s proplacením cestovních nákladů (vlak) pro dva delegáty KCHČF 

(Pavlíková, Kerda).

Ing. Dostál Pavel:

- informoval o záměru vývozu psa Oskar od Jemiluk na Nový Zéland

- informoval o odběru vzorků Chara z Hložku na DNA do USA – dědičnost dysplazie

Ing. Dana Brzkovská:

- Elektronické zpracování dohodnou s Morbicerem, vše domluví a sdělí,

- Uvedla, že narazila na matoucí vysvětlení pojmu „výcvikář“, řada lidí si myslí, že 

výcvikář je člověk, který lidem pomůže s výcvikem, vzhledem k tomu, že náplň 

výcvikáře však zajišťování výcviku neobnáší, navrhuje zvážení jiného názvu této 

funkce.

- Telefonovala jí p. Pešáková, která byla na výstavě v Hradci Králové, a zde se 

povídalo, že lidé se tam bojí českých fousků, že se tam traduje, že jsou zlí a kousaví. 

Dává proto na zváženou zvýšit propagaci, že fousek je mírumilovné neagresivní 

plemeno.

Josef Tinka:

- Navrhuje vyhovět Klubu hrubosrstých ohařů a oddělit termíny konání Memoriálu 

Svobody a MFH (MDrK).

Výbor souhlasí, termín MFH a MDrK jsou stabilní.

- Na Slovensku Memoriál Krasňanského 1. - 2. 8. 2015

- Potřebuje souhlas s Klubovými PZ a s MJD na 2016.

Michal Matěják:
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Zpravodaj 2/2015 -  Obsah:

- Úvod – Morbicer

- Adresář – podle rozsahu čísla malý nebo velký

- Zpráva matrikářky - Brzkovská

- Zpráva ekonomky – celá - Pavlíková

- Výsledky jarních svodů – Havlát

- Seznam chovných fen – Hermann

- Změny v seznamu chovných psů (vyřazení, úhyn) – Havlát

- Pozvánky na MFH a MJD

- Výsledky ze zkoušek – komentář a výsledky výstav (klubových)

- Termíny OLV na pobočkách – nutno sdělit

- Zpráva z CHR.

Uzávěrka příspěvků do 30. 6. 2015, termín doručení členům KCHČF okolo 20. srpna 2015.

12. Informace z Dozorčí rady

- Jaroslav Dostál informoval o provedení kontroly u ekonomky, kterou provedl 

s přítomným Josefem Hlaváčem, a nezjistili při ní žádné závady.

- Informoval o uložené kontrole u ing. Sobolíka, se kterým se telefonicky domlouval a 

nic nebyl problém, když jej nakonec urgoval elektronickou poštou, odepsal mu, že nic 

nemá a že klub nemá skartační řád – zpráva viz příloha č. 6.

13. Diskuse a různé

Po zprávě předsedy DR se rozpoutala diskuze nad přístupem Ing. Sobolíka. Konstatovány i 

výhrady členské základny, které zaznívají i na spádových schůzích. Po diskuzi přijal výbor 

počtem 7 členů rozhodnutí, že Ing. Sobolík nebude delegován jako rozhodčí na MFH (proti: 

Brzkovská, zdržel se Tinka).

14. Závěr  

Příští schůze 11. září 2015 od 10.00 hodin při MFH v Českých Budějovicích – bude zaslána 

pozvánka s programem a upřesněním místa schůze.

Zapsal:                                                                                                      Ověřili:

Mgr. Jaroslav Rataj                                                                         Ing. Tomáš Morbicer

                                                                                                           Předseda KCHČF

Josef Javůrek

                                                                                                   Místopředseda KCHČF                                                

                                                                                                         Jaroslav Dostál

                                                                                                    Předseda DR KCHČF




