Zápis ze schůze
Výboru KCHČF dne 28. 5. 2017
Přítomní: podle prezenční listiny (příloha č. 1)
Tinka, Kerda, Rataj, Havlát, Hermann, Suchánek, Matějáková, Brzkovská, Pavlíková.

Hosté: Dostál J. DR, Hlaváč DR, Dostál P., Brziak, Horová, Neradilová,
Poradci chovu: Kalivoda, Fekiač, Štich, Kudrna, Horák,
Omluven: Morbicer DR, Uchytil, Dočkalová, Lachout, Vysloužil,Homola,

1. Zahájení – předseda Tinka.
Jednání výboru zahájil předseda Josef Tinka, přivítal přítomné a projevil žádost věcně a
konstruktivně diskutovat.
2. Kontrola zápisu ze dne 29. 1. 2017
V zápise je chybně a omylem uveden jako přítomný také výcvikář, Aleš Suchánek, který se
však na jednání výboru dne 29. 1. 2017 řádně omluvil. Přítomno tedy bylo pouze šest členů
výboru.
Oprava zápisu z jednání výboru KCHČF dne 29. ledna 2017 provedena ručně.

3. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (Rataj-Tinka)
Ing. Matějáková se pověřuje opravou chyby na webových stránkách.
Splněno
Po diskuzi členů výboru přijato rozhodnutí, že je nutné vše pečlivě propočítat a pak
zvážit případné výhody a přínosy. Při zakomponování inzerce se automaticky zvyšuje
DPH. Odloženo na projednání příští výborové schůze. Rataj a Matějáková
prověří možnost registrace a její podmínky na MK.
Plněno průběžně:
V případě souhlasu MK nutno zasílat cca 20 výtisků na knihovny, přesunuto na
jednání výboru v září podle aktuální cenové situace při tisku a rozesílání zpravodajů.
Vyznamenání – splněno v únoru.
Čten dopis jednatelky ČMMJ,
1

Morbicer – předání zajistí klub
Štich – předání zajistí klub na MFH
Baroch – předání zajistí klub na MFH
Jednatel informoval jednatelku ČMMJ o převzetí vyznamenání.
Poznámka k aktuálnímu stavu: Na KV s KV v Chotovinách dne 3. 6. 2017 informoval p. Jiří
Štich, že na Ohradu pojede, proto bylo domluveno s jednatelkou ČMMJ předání vyznamenání
pro pana Šticha na Ohradě.
Zpracování a odeslání odpovědi panu Bínovi
Splněno
Rozeslání rozhodnutí odvolacího orgánu předsedovi KK a členům KK a Ing.
Sobolíkovi.
Splněno
Souhrnná zpráva pro spádové schůze.
Splněno
K ujednocení podmínek OLV
V souvislosti s projednáváním podmínek OLV vyvstala otázka, zda může do příslušné
kolonky v PP provádět záznam i jiný funkcionář pobočky než poradce chovu. Např.
z důvodu nemoci se poradce chovu neúčastní OLV. Může činit záznamy do příslušné
kolonky PP například předseda pobočky?
Po diskuzi úkol pro Mgr. Rataj učinit dotaz na ČMKJ a předsedu Pavla Štangla s touto
otázkou.
Splněno – řešeno s ČMKU. Řídí se normativy jednotlivých klubů, není-li
v normativech klubu striktně řečeno, že může vyplnit pouze poradce chovu a je-li
povoleno vyplnění i jinému funkcionáři klubu, může tento zápis provést i pověřený
předseda pobočky (obdoba zápisu komise pro výběr do chovu – ne každý člen komise
je i poradcem chovu, ale je výborem určen k provedení výběru, který v PP potvrdí).
MVDr. Svoreňová již není členkou KCHČF – Ing. Havlát musí uzavřít smlouvu o
chovatelském servisu.
Splněno – bude uvedena věta, že do doby uzavření smlouvy o poskytování
chovatelského servisu nebude pes doporučován ke krytí.
4. Informace o korespondenčním hlasování (Rataj)
Nebylo korespondenční hlasování vyjma přijímání nových členů KCHČF.

5. Spádové schůze a detailní rozbor připomínek a námětů výboru KCHČF k projednání.
(F. Kerda) – řazeno podle poboček
STŘEDOČESKÁ
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Spádová schůze odhlasovala a odsouhlasila tyto návrhy k projednání výborem
klubu:
•

Návrh na projednání možnosti nového formátu klubového zpravodaje

•

Zachovat MJD jako KVZ s každoročním pořádáním

•

Doporučení k omezení počtu krytí chovných psů na 3 krytí za rok

•

Dotaci na nákup pohárů na KZV 2017 na Mělnicku 500 Kč

•

Dotaci na nákup pohárů na MFH 2017 na Benešovsku 1500 Kč

•

Zavedení povinnosti účasti mladých ČF na jarních svodech

•

Udržení stávajících chovných podmínek pro psy a feny

JIHOMORAVSKÁ
Členská schůze schvaluje:
Zadávání titulů pro ČF CACT resp. Res. CACT jen na VZ a vrcholných zkouškách
MRK a MKP.

ZÁPADOČESKÁ
c) doporučuje –
1.

Zastavit dotace pro výzkum lysivosti v USA ( předešlé výzkumy nepřinesly
požadované výsledky – Brno, Slovensko, Holandsko a nebyla dodržena původní
zpráva, že na tento výzkum z klubu půjdou jen náklady na odběr a transport krve do
USA )

2. Upravit podmínky pro uchovnění jedinců, v případě, že nebudou upraveny podmínky
pro získání chovnosti, umožnit chovnost na základě doporučení alespoň 2 poradců
chovu a výcvikářů a rozhodnutí chovatelské rady jedincům, kteří prokazatelně do
chovu patří a nemohli splnit podmínky pro uchovnění – jedinci, kteří splňují vrozené
vlastnosti
3. Zvážit možnost, aby si každý člen KCHČF mohl zvolit, ve které pobočce bude členem
d) ukládá –
1. Došetřit a zveřejnit výsledky OLV konané v jihomoravské pobočce v roce 2016 z
důvodu nejasného výsledku hodnocení 2 jedinců

SEVEROMORAVSKÁ
Spádová schůze ukládá:
výboru pobočky přednést na Výboru KCHČF návrhy
ponechání určité finanční částky na pobočkách KCHČF
ponechání MFH a MJK jako tradiční soutěž hrubosrstých ohařů
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-

výsledky zkoušek uvádět do zpravodaje č. 2 následujícího roku

JIHOČESKÁ
Návrh usnesení spádové schůze Jihočeské pobočky KCHČF ze dne 18. 3. 2017
- Jč pobočka nesouhlasí, aby MJD byl postaven na úroveň MDrK a MFH
Jč pobočka požaduje:
- aby Ing. Sobolík byl oblastním poradcem chovu a mohl by tak být poradcem i p.
Kudrnovi, který by se do budoucna na tuto funkci připravoval za jeho asistence.
- aby chovatelé neprodávali štěňata Ing. P. Dostálovi za účelem dalšího prodeje
-objasnění smluvního zajištění a finanční podpory studia S. Neradilové v USA
(výzkum lysivosti)
- prověřit porušení zápisního řádu při výběru do chovu v Českých Budějovicích ve
věci složení výběrové komise, a neumožnění výběru jedinců, kteří neměli klubovou
výstavu
- Prověřit klasifikaci OLV v Jihomoravské pobočce (pomlčky místo známek). Psi
s pomlčkou z povahy nemohou OLV již opakovat a nemohou jít dále do chovu ČF.
VÝCHODOČESKÁ
Navrhuje výboru KCHČF Memoriál Jaromíra Dostála postavit na úroveň Memoriálu
Františka Housky a Memoriálu Dr. Josefa Kuhna, každý rok konat jednu z těchto akcí.
SEVEROČESKÁ
Zápis nebyl ani po urgenci 15. 5. 17 do dne jednání výboru předán.
K tomu na místě předseda SvČ, Petr Brziak uvedl, že na spádové schůzi nebyly vznášeny
požadavky k výboru KCHČF, řešilo se zajištění jimi pořádaných akcí. Přislíbil zaslání zápisu.

Na základě přednesených připomínek ze spádových schůzí po proběhlé diskuzi výbor
KCHČF
1. Zjistí finanční možnosti vydávání nové formy klubového zpravodaje
2. Na základě doporučení CHR schvaluje omezení krytí chovných psů na nejvýše 3
krytí ročně.
3. Souhlasí s udržením stávajících chovných podmínek a s pořádáním MJD jako
každoročních KVZ.
4. Nesouhlasí se zadáváním titulů CACT a Res. CACT jen na VZ a vrcholných
zkouškách MRK a MKP.
5. Nesouhlasí se zastavením výzkumu v USA – výzkum v USA nelze směšovat
s předchozími výzkumy.
6. Nesouhlasí se ZČ pobočko navrhovanou úpravou chovných podmínek.
7. Odkazuje ZČ pobočku na platný organizační řád, článek
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8. Nebude došetřovat OLV v JM pobočce, vysvětleno na předchozích jednání výboru a
provedena změna metodiky OLV.
9. Nesouhlasí s ponecháním částky z členského příspěvku na pobočce, - pobočce se
nechávají prostředky z OLV, co pobočka potřebuje, výbor hradí z rozpočtu klubu.
10. Souhlasí u uveřejňováním výsledků zkoušek ve zpravodaji č. 2.
11. Odmítá trvale řešit požadavky JČ pobočky o ustanovení Ing. Sobolíka oblastním
poradcem chovu.
12. Upozorňuje, že v případě vývozu štěňat do USA nejde o prodej štěňat Ing. Dostálovi,
nýbrž o právní vztah mezi chovatele v ČR a zájemcem o štěně v USA, který pomáhá
ZDARMA Ing. Dostál zajistit a zprostředkovat.
13. Na výzkum v USA byla 2x žádána podpora z MZE a pro rok 2017 se ji podařilo
zajistit. Včetně nákladů na služební pobyt v USA.
14. Není nutno prověřovat porušení zápisního řádu KCHČF při výběru do chovu,
s postiženými bylo vyřešeno vstřícnou nabídkou, byť nešlo o chybu KCHČF nebo
výboru KCHČF.
15. Nebude opětovně prověřovat OLV v JM pobočce, bylo předmětem jednání výboru a
vyústilo to ve změnu metodiky OLV, kterou výbor schválil.

6. Informace o přiznaných dotacích z MZe – podmínky čerpání (Rataj)
Mgr. Rataj informoval výbor, že z MZe obdržel klub dvě rozhodnutí, kterými byla přiznána
dotace na
1. Zlepšování kvality a lov. Upotřebitelnosti (memoriály) a
2. Spolupráce s USA – na výzkum DNA
Informoval, že dne 7. 6. 2017 se uskuteční na MZe školení, kterého se účastní on a S.
Neradilová, ohledně účtování projektů.
Současně upozornil, na změny oproti minulým letům při změně financování.

7. Návrh úpravy finančního plánu 2017 (Pavlíková)
Na základě přísunu dotačních finančních prostředků z MZe předložila Ing. Pavlíková nový
návrh rozpočtu klubu pro rok 2017, který počítá s příjmy 435 tis. Kč a výdaji 386 tis. Kč. Zisk
ve výši 49 tis. Kč bude použit ke ztrátě z roku 2016.
Rozpočet příloha č. 2
Výbor schvaluje po diskuzi návrh rozpočtu pro rok 2017, schválený rozpočet je příloha č. 2
zápisu.

8. Stav členské základny k 27. 5. 2017, včetně rozboru plateb na další období
(Brzkovská) viz písemná příloha č. 3
Za období od 1.1. 2017 do června 2017 přijato 26 členů – pokles oproti předchozím letům.
K 28.5. 2017 je podle matriky celkem 874 členů.
Počet členů podle poboček:
Stč 182, JM 180, VČ 151, JČ 123, SM 109, SvČ 67, ZČ 51, Zahr. 11
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Projednání nových členů:
Josef Řezáč – JM, Ing. Tomáš Krátký – StČ, Karel Hoch – JM
Výbor souhlasí s přijetím nových členů.

9. Informace z chovatelské rady (Havlát, Hermann)
V současné době v seznamu celkem 90 psů
Výstavy pro r. 2018
KV s KV – červen Náměšť na Hané
KV bez KV - pátek 28. 9. 2018 – Konopiště při Světovém poháru
Spec. KCHČF – konec května (26.5. 2018) Bříšťany
Výběr do chovu Chotoviny změna:
Havlát, Dědouch, Kudrna
Výběr do chovu Náměšť – beze změn
Chovatelská rada doporučuje omezit krytí psů na tři krytí ročně
V současné době v chovu 149 fen – 10 fen vyřazeno při kontrole osrtění.

10. Projednání obnovy ochranné známky (Rataj)
V červnu končí desetiletá lhůta (již dříve avizováno). Kontaktovala p. Lachouta Staroměstská
agentura, že by zajistila (za poplatek) prodloužení.
Prověřeno na patentovém úřadu, může podat jakákoliv osoba oprávněná za právnickou osobu
jednat. Připravil formulář a bude-li výbor souhlasit, za správní poplatek 2.500,- Kč lze podat
osobně bez agentury a bez poplatku pro ni.
Výbor souhlasí, aby prodloužení ochranné známky zabezpečil za správní poplatek Mgr. Rataj.
Termín do 16. června.

11. Informace o zahraniční cestě a o výzkumu v USA (Neradilová)
Silvia Neradilová připravila prezentaci o svém výzkumu v USA – viz prezenzace – připraví
článek do zpravodaje.

12. Informace o přípravě Klubové výstavy KCHČF (Lachout)
Zástupce JČ pobočky p. Kudrna informoval, že na výstavu je podle pana Lachouta vše
připraveno.
Výbor souhlasí s vyplacením cestovní náhrady předsedovi Josefu Tinkovi, k účasti na
výstavě.
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13. Příprava MFH (Rataj)
Informoval o přípravách, představil návrh propozic: Navrhuje se zvýšení startovného.
Výbor souhlasí se zvýšením startovného:
Startovné 4.000,- Kč - Nečlen
Člen KCHČF 2.000,- Kč (ČMMJ a člen Slovenského klubu)
Zahraniční účastník 150 EURO každý
Výbor schvaluje rozhodčí na MFH:
Vrchní rozhodčí – Josef Javůrek
Rozhodčí: Turek, Dvořák, Šabatka, Blažek, Jiroušek, Rataj (všichni BN), Baroch, Slavík (oba
KH), Štich (ZČ), Tinka (JM), Křížek, Fekiač (oba VČ), Strnad (JČ Písek), Suchánek a
Hermann (oba SM)
Náhradníci: František Matějka (PV) Josef Blummel (PV), Václav Charvát (MB), Josef
Semerád (PZ) Emanuel Doležal (PB)

14. Příprava MJD (Suchánek)
Schůzka k MJD 25. 8. 2017
Výbor schvaluje vrchního rozhodčího Josefa Hlaváče.
Výbor pověřuje výcvikáře Aleše Suchánka zajištěním delegace rozhodčích na MJD

15. Nominace rozhodčích na MFH a MJD
MFH – projednáno a schváleno
MJD – podle ekonomické situace pověřuje výbor provedením delegace výcvikáře klubu Aleše
Suchánka.
16. Zprávy členů výboru, kronikářka, mez. sekretář (včetně již proběhlých akcí)
Kerda
-

Informoval o VH ČMKU
Sleva na národní plemena 25% platí pouze na 1. uzávěrku

Pavlíková
- Obdržela žádost o příspěvek na inseminaci MVDr. Truhlářová
Výbor souhlasí s proplacením
- Obdržela žádost o příspěvek na inseminaci Jiří Kalivoda
Výbor souhlasí s proplacením
- Upozornila na vysoké náklady na cestovné a doporučila spojování cestujících
Suchánek
- Informoval o zrušení Poháru starosty městyse Brankovice – nepodařilo se zajistit
náhradní lokality
- Žádá zaslat termíny a souhlasy s pořádáním Klubových ZV
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Rataj
- Soud s Porubským, žádná informace dne 21.3. 2017 předáno odvolání i s vyjádřením
KCHČF na odvolací soud tedy MS v Praze
- Na ČMKU doručena Porubským stížnost na vyřízení jeho stížnosti, ČMKU již
uzavřela.
- Informoval o možném návratu dvou fousků z Finska.
Brzkovská
- Nesouhlasí s pořádáním Klubových jarních a podzimních zkoušek, pokud tam jen
jeden fousek. To je prostě špatně.
Matějáková
- Zpravodaj – uzávěrka dne 30.6.
o Obsah
Úvod – Tinka
Kontakty
Matrika – Brzkovská
Úmrtí – zpracuje Hermann
Zpráva ekonoma + rozpočet na r. 2017
Zpráva hl. poradce chovu + svody + statistika krytí
Zpráva zást. hl poradce chovu – feny
Návrh výstav na r. 2018
OLV – zašlou předsedové poboček
Mezinárodní sekretář Ing. Dostál
- Informoval o článku v odborném časopise v USA, kde došlo k záměně ČF a
Kothasova grifona,
- Informace o spolupráci s USA + informace o vyvezených štěňatech.
- Důrazně se ohradil proti zápisu z Jihočeské pobočky a žádá uvedení na pravou míru,
že on žádné psy do USA neprodává. Pouze zprostředkovává a zadarmo, pouze za
úhradu cestovních nákladů, prodej štěněte chovateli z ČR majiteli do USA případně
jiných států. O tom jaké štěně od jakého chovatele se do USA vyveze, se rozhoduje
v USA. Nemají zájem vzít tři štěňata z jednoho vrhu nebo více štěňat po jednom
psovi.
- Uráží ho tvrzení, že na tom vydělává a žádá zástupce Jihočeské pobočky, aby správně
a věcně informoval spádovou schůzi pobočky.

17. Informace z Dozorčí rady – Jaroslav Dostál
- nemá žádné body k řešení
- kontrola účetních dokladů bude provedena přímo u Ing. Pavlíkové, po vzájemné
dohodě
- Vyslovuje spokojenost nad funkčností výboru.

18. Diskuse a různé
Diskutováno k jednotlivým bodům, Ing. Horovou velmi zaujal výzkum biopsie ve Švýcarsku
a doporučuje tento výzkum realizovat.
8

19. Závěr
Příští zasedání výboru dne 15. 9. 2017 v 10,.00 h na zámku Jemniště – bude zaslána
pozvánka.

Zapsal: Mgr. Jaroslav Rataj

Ověřili:
Josef Tinka
Předseda KCHČF

Ing. František Kerda
místopředseda KCHČF
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