
Zápis ze schůze 26.5. 2018 

Přítomní: podle prezenční listiny (příloha č. 1)

Tinka, Rataj, Havlát, Hermann, Matějáková, Kerda, Suchánek, Pavlíková

Hosté: Dostál J, DR, Hlaváč DR, Uchytil,  Dostál P., Brziak, Horová, Dočkalová, Bína ZČ 

pobočka

Omluven: Brzkovská, Morbicer

1. Zahájení (Tinka)

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

konstruktivně diskutovat. Zároveň upozornil, že není třeba brát na jednání výboru další členy 

pobočky, když předseda je přítomen. Nenamítá nic proti zastupování nepřítomného předsedy 

pobočky, ale nepovažuje za smysluplné, aby si předseda pobočky bral doprovod, když to 

nepotřebuje a neprojednává se nic, k čemu by byl doprovod potřebný. Nicméně připustil účast 

výcvikáře ZČ pobočky pana Bíny na jednání výboru dne 26.5. 

2. Kontrola zápisu z minulé schůze (Rataj)

K minulému zápisu nebyla uplatněna žádná námitka k textaci zápisu.

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

- Smlouva Ing. Župka  - chovní jedinci -  splněno 

- Předělat matriku na web Largo domluví Matějáková – splněno cena 60,-Kč/měsíc –
pouze se přetáhne

- 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. 
Nesplněno samostatný bod

- Kronika – splněno

- Materiály na spádové schůze – splněno

- Smlouvy o krytí a prodeji rozeslány jako příloha zápisu Rataj připraví komentář do 
zpravodaje.



- Vyznamenání Tinka  - v termínu odesláno žádosti KCHČF vyhověno

- Ing Zita Kerpsová – rozšíření aprobace odesláno - splněno

4. Informace o korespondenčním hlasování (Rataj)
Vyjma hlasování o přeložení termínu schůze na dnešní den a o nových členech, které eviduje 
matrikářka Ing. Brzkovská, nebylo od minulého výboru korespondenční hlasování.

5. Spádové schůze a detailní rozbor připomínek a námětů (F. Kerda)

Severomoravská pobočka – 10. 3. 2018

OLV v roce 2018 dne 23.9.2018, příští spádová schůze pobočky dne 9.3.2019

Z usnesení nevyplynuly vůči výboru KCHČF, z. s. žádné požadavky.

Jihomoravská pobočka – 3. 3. 2018

OLV v roce 2018 6.10.2018 v Šitbořicích, MDrJK 14-16.9.2018 v Hrušovanech nad 
Jevišovkou
Z usnesení nevyplynuly vůči výboru KCHČF, z. s. žádné požadavky.

Středočeská pobočka – 4. 3. 2018

OLV v roce 2018 13.10.2018 na Konopišti, 28.9.2018 Klubová výstava, 29-30.9.2018 
Světový pohár ČF.

Z usnesení nevyplynuly vůči výboru KCHČF, z. s. žádné požadavky.

Severočeská pobočka – 3. 3. 2018

OLV 2018 -           , 2.ročník Pohár severočeské pobočky (PZ+VP) 23-24.6.2018 v Huntířově

Návrhy k projednání výborem:

Severočeská pobočka neschvaluje návrh Západočeské pobočky na zmírnění podmínek
z výkonu pro chovné psy.

Stanovisko výboru: Projednáno, výbor bere na vědomí

Východočeská pobočka – 3. 3. 2018

OLV 2018 -            , Speciální výstava KCHČF, z. s. dne 26.5.2018 Bříšťany

Návrhy k projednání výborem:



1- Projednat s ministerstvem zemědělství možnost příspěvku na nákup štěňat ČF

Stanovisko výboru: Na nákup štěňat není možné čerpat dotace, dotace lze využít pro 
smysluplný projekt. Dále MZe poskytuje dotace za výkon, a to pouze českým fouskům a 
českým teriérům, tedy národním plemenům. Výbor nepodporuje zpracování takového 
projektu.

2 – Do přehledů v klubovém zpravodaji uvádět počet štěňat ve vrhu a počet štěňat 
      předvedených

Stanovisko Výboru: z technických důvodů není možné, nelze technicky provázat. Každý 
chovatel by si měl vést přehled sám.

3 – na webu KCHČF uvádět měsíčně počet narozených štěňat ve vrhu včetně jmen 
matky a otce

Stanovisko výboru: zamítnuto, postrádán smysl

Západočeská pobočka  - 3. 3. 2018

OLV 2018 –

Návrhy k projednání výborem: (výbor pobočky ukládá výboru klubu)

1 – Umožnit nově příchozím členům vybrat si, v jaké pobočce klubu budou členem, bez 
ohledu na místo jejich trvalého bydliště, protože to, že není možné si dobrovolně zvolit 
členství, ovlivňuje negativně zájem lidí o členství.

Poznámka – o kolik lidí se jedná? Ing.Horová: jedná se o jednoho zájemce z Prahy, který chce 
pracovat v ZČ pobočce

Stanovisko výboru: Možnost zapojit se do činnosti v jiné pobočce vyplývá z normativů klubu, 
protože se jedná o řízený chov, je vázáno členství na místo bydliště. Vazba na předpisy 
ČMKU a veterinární předpisy.
Pro: 0
Proti: všichni přítomní

Návrh neschválen

2 – Na základě doporučení výboru pobočky umožnit účast člena pobočky na jednání 
výboru KCHČF

Poznámka – důvod? Zastupování pobočky ve výboru KCHČF, nebo jen možnost pozvat si 
hosta?
Ing.Horová: jedná se o možnost, aby výbor pobočky mohl mimo určeného zástupce na 
jednání výboru KCHČF delegovat dalšího hosta(hosty)



Stanovisko výboru: Výbor považuje za nesmyslné, v případě nepřítomného předsedy lze 
připustit účast jiného člena výboru pobočky, to normativy klubu připouští, ale chybí důvod 
dalšího zástupce.
Pro: 0
Proti: všichni přítomní

Návrh neschválen

3 – Projednat, aby každá pobočka měla člena ve výboru KCHČF
Stanovisko výboru:
Jedná se o změnu klubové legislativy, ponechat na jednání konference klubu.

4 – Projednat, aby se každoroční příspěvek klubu na Memoriál Jaromíra Dostála 
přesunul na MFH a MDr.JK, z důvodu, že MJD je na úrovni VZ a není jen pro ČF

Stanovisko výboru: Toto řešení by znamenalo omezenou možnost čerpání dotací, ponechat 
beze změn.
Pro: 0,
Proti: všichni přítomní
Návrh neschválen

Jihočeská pobočka – 3. 3. 2018

OLV 2018 –

Jihočeská pobočka požaduje:
1 – usnesení pobočkové schůze z roku 2017 zveřejnit na webu a ve zpravodaji včetně 
vyjádření výboru KCHČF k jednotlivým bodům

Stanovisko výboru: 
(poznámka- Usnesení výboru pobočky bylo projednáno, přijata opatření, vysvětleno. Na 
spádové schůzi nebylo plnění usnesení pobočky 2017 projednáno ani ho nikdo neměl k 
dispozici!! Zástupce pobočky se zúčastňuje jednání výboru KCHČF, vše vysvětleno Ing.
Havlátem, který byl na spádové schůzi přítomen, přesto v usnesení. Proč platíme cestovné 
zástupci pobočky, když o závěrech z jednání výboru KCHČF není schopen v pobočce 
referovat? Když nefunguje komunikace, proč zahlcovat web a zpravodaj?

Pro: 0
Proti: Všichni přítomní
Požadavek JČ pobočky neschválen

2 – Uveřejnění smlouvy mezi KCHČF a Cornvelovou univerzitou(výzkum lysivosti)

Stanovisko výboru:
Smlouva se zveřejňovat nebude, ale je možnost pro členy KCHČF, z. s., po dohodě 
s jednatelem do ní  nahlédnout.

Pro: 0,



Proti: všichni přítomní 
Požadavek JČ pobočky neschválen
3 – zpracovat pokračování rodových linií ČF za posledních 11 let (poslední zadání je 
z roku 2007)

Stanovisko výboru: Předá se k řešení chovatelské radě, Mgr. Rataj upozorňuje, že materiál 
z roku 2008 byl zpracován Ing. Porubským a je chráněn autorskými právy. Navíc byl vydán 
jako příloha časopisu Myslivost. Samostatné vydání by bylo nákladné.

4 – zpravodaj ve formátu A4

Stanovisko výboru: Z ekonomických důvodů bylo rozhodnuto ponechat zpravodaj ve 
stávajícím formátu. 
Poznámka: V roce 2017 a 2018 projednáno na několika jednáních výboru za přítomnosti 
zástupce pobočky, vysvětleno na spádové schůzi pobočky Ing. Havlátem. 

Pro: 0,
Proti: všichni
Požadavek JČ pobočky neschválen

5 – Upřesnit hodnocení a známkování u disciplíny slídění za živou kachnou (ve 
zpravodaji špatně)

Stanovisko výboru: Hodnocení bylo zpracováno přesně podle požadavku Státní veterinární 
správy a dřívější text byl Státní veterinární správou jako nepřijatelný odmítnut. Pouze 
zveřejněné znění ve zpravodaji je jediné pro SVS přijatelné.

6. Informace o přiznaných dotacích z MZe – podmínky čerpání (Rataj)

Informoval o možnostech čerpání, zašle dispozice nutno uvádět veškeré příjmy a výdaje!!!

Přiznány dotace pouze na výkon ve výši 45 %, zbývající žádosti byly zamítnuty (výzkum 
lysivosti a Světový pohár).

Rozešle scan rozhodnutí a rozpočtu na OMS Znojmo a Mladá Boleslav.

7. Stav členské základny k 25. 5. 2018, včetně rozboru plateb na další období a 
informace o ekonomické situaci klubu (Pavlíková)

Ke dni schůze 895 členů klubu, z toho 217 nemá zaplaceno na rok 2018.

Nový člen – Antonín Fiala, Králíky – schváleno.
Ing. Brzkovská uplatňuje náhradu 713,- Kč za výrobu 3 ks plakátů, které byly vyvěšeny při 
přednáškách v USA, poté se předaly předsedovi klubu v USA - výbor schvaluje.



8. Informace z chovatelské rady (Havlát, Hermann)
Psi
V současné době evidováno 91 chovných psů
Po kontrolách osrstění nebyl žádný chovný pes vyřazen, u 6 zajištěn stupeň lysivosti 1.

Feny
V současné době evidováno 140 chovných fen
6 fen bylo vyřazeno

9. Informace o přípravě Speciální výstavy KCHČF (Kerda)

Výstava proběhla dopoledne, celkem 57 přihlášených, 3 se nedostavili

10. Revokace usnesení o posuzování DKK a projednání návrhu nové smlouvy

Špatné spolupráce s klinikou Vltava, popsal korespondenci.

Navrhuje MVDr. Musila vše dojednáno, je ochoten případně posílat výsledky poradci chovu.

Po projednání výbor nepožaduje zasílání vyhodnocení, schvaluje MVDr. Radka Musila jako 
jediného posuzovatele pro klub a pověřuje Mgr. Rataje uzavřením smlouvy od 1. 9. 2018.

11. GDPR – projednání podmínek (Tinka, Rataj, Matějáková)

Tinka, Rataj a Matějáková připraví podklady. Na základě jednání s příslušným pracovníkem 
MV, který připravuje a zpracovává agendu zákona o osobních údajích, bude zpracován článek 
do zpravodaje a postačí informace členům. 

12. Příprava MDrK (Suchánek)

Hlavní organizátor Zdeněk Žák, malé propozice rozeslány, zatím málo přihlášek.

13. Příprava MJD (Havlát)

Vrchní rozhodčí Ing. Braťka, - výbor schvaluje

Organizuje sám, Ledce + Lipník, 

Propozice připraveny.

Rozhodčí deleguje podle počtu přihlášených z řad členů KCHČF z blízkého okolí.



14. Informace o KV Konopiště a Světovém poháru ČF Konopiště (Rataj, Dostál P.)

Mgr. Rataj a Ing. Dostál informovali o přípravách výstavy a Světového poháru.

Výbor schvaluje zahraniční rozhodčí ze SRN, Holanska a Slovenska (Dugovič, Knap)

15. Nominace rozhodčích na MDrK,  MJD a SP ČF

Výbor schvaluje delegaci rozhodčích na MDrK předloženou výcvikářem.
K delegaci budou ČMKJ navrženi:

Výbor pověřuje delegací rozhodčích na MJD Ing. Havláta. Nutno zaslat návrh na ČMKJ, 
delegaci pak zajišťuje příslušný OMS.

Výbor schvaluje delegaci rozhodčích na SP ČF
Vrchní rozhodčí Josef Tinka,
Rozhodčí – Havlát, Herman, Suchánek, Uchytil, Hlaváč, Turek, Dvořák, Blažek, Strnad, 
Jiroušek,
Pověřuje Mgr. Rataje zajištěním delegace rozhodčích na ČMKJ a k případnému doplnění 
dalších rozhodčích podle počtu účastníků.

16. Zprávy členů výboru, kronikářka, mez. sekretář (včetně již proběhlých akcí)

Iveta Dočkalová
- kronika předána
- bude komunikovat se Ing. Župkou

Ing. František Kerda
- dává na zváženou na příště zastoupení v Lysé n. L.
- výstavní rozhodčí řešit ekonomicky
- MVDr. Truhlářová zpracuje článek do zpravodaje

Pavel Herman
- Nic

Uchytil
- Dává na zváženou účast na spádové schůzi pobočky
- Informoval o JČ Derby

Petr Brziak
- OLV SvČ pobočky 28. 10. 2018
- 2 skupiny ČF na 24. 6.
- Doporučuje omezit účast veřejnosti při slídění za živou kachnou na SP. Nebezpečí 

úrazu při lovu kachny.
- Žádá příspěvek 2.000,- Kč pro jubilanty – výbor schvaluje, Ing. Pavlíková upozorňuje 

na nutnost hlášení požadavků již při přípravě rozpočtu.



Ing. Jana Horová
- Dodá termín OLV ZĆ pobočky

Ing. Matějáková - Zpravodaj

UZÁVĚRKA 30 .6. 2018
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Výsledky kontrol osrstění chovných psů           15-17
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Přihláška na OLV
Přihláška k výběru do chovu 99

Žádost o udělení Houskova vůdcovského odznaku 101

Přihláška do Klubu chovatelů českých fousků doplnit GDPR 103

17. Informace z Dozorčí rady (Hlaváč)

Kontrola bude provedena ve Znojmě

18. Diskuse a různé

V průběhu schůze k jednotlivým bodům, jiné návrhy nebyly.

19. Závěr  

Příští schůze 14.9. 2018 od 10.00 h ve Znojmě při MDrK –program a místo bude 
upřesněno na pozvánce.

Zapsal: Mgr. Jaroslav Rataj

Ověřili:

Josef Tinka                                                                                         Ing. František Kerda
Předseda KCHČF                                                                              místopředseda KCHČF




