
Zápis ze schůze 
Výboru KCHČF dne 29. 1. 2017 

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

konstruktivně diskutovat. 
 
2. Kontrola a oprava zápisu ze dne 27. 11. 2016 
 
V bodě 2.B zní první odrážka správně takto: 
 
- „Brziak – nutno zařídit náhled do matriky – u pana Župky zprostředkuje a zajistí Tinka 

Nesplněno do 26. 8. 2016 
Nutno zaurgovat u Ing. Župky – provede Tinka 
Po urgenci u Ing. Župky splněné. P. Brziak potvrzuje, že má přístup do matriky.“ 

 
Z důvodu chybného čtení přípravy zápisu došlo při přepisu k administrativní chybě, kdy 
splněný úkol byl nadále veden jako nesplněný. 
Jiné chyby nebyly při kontrole zápisu zjištěny. 
 Ing. Matějáková se pověřuje opravou chyby na webových stránkách. 
Výbor souhlasí se změnou a úpravou zápisu. 
 
3. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (Rataj-Tinka) 
 
� Do příští schůze připraví p. Matějáková podmínky pro umístění reklam na web. 
 Nesplněno – Ing. Matějáková zpracuje písemně a rozešle členům výboru, aby mohlo být 

projednáno v lednu na příštím výboru. 
Splněno – rozesláno členům výboru 
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.  
 
� Rataj a Havlát zkompletují propozice a přihlášky pro výstavní komisi ČMKU. 
Splněno, překontrolováno, schváleno ČMKU. 
 
� Vyznamenání – bude splněno v únoru. 
 V souvislosti s vyznamenáními navrhuje předseda Tinka navrhnout na vyznamenání 
také Ing. Morbicera. 

Výbor projednal a vyznamenání pro pana 
Ing. Morbicera – schvaluje  

a pověřuje jednatele podáním příslušných návrhů na ČMMJ (společně s Zdařilem, Štichem a 
Barochem). 
 Následně navrhuje předseda Severočeské pobočky p. Brziak propůjčení vyznamenání 
Ing. Ventovi. Výbor souhlasí a ukládá p. Brziakovi připravit pro Mgr. Rataje podklady pro 
podání návrhu. (v době sepisování návrhu oznámeno p. Brziakem, že návrh na vyznamenání 
již podává na Ing. Venta místně příslušný OMS Litomeřice) 
 
� Termíny schůzí budou uvedeny ve zpravodaji – dodají předsedové poboček 
Splněno zasláno do zpravodaje, zveřejněno na webu. 
 
� Zpravodaj  
Splněno v tisku 
 
� Vyúčtování dotací 

1. KÚ JM kraje splněno a v termínu předloženy kopie dokladů 
2. MZe – připraveno k předání, dne 30. 1. 2017 bude odevzdáno (termín zachován) 

 
Mgr. Rataj informoval o dobře připravených podkladech z MDrK a upozorňuje na 
povinnost do 30. 6. 2017 předat výroční zprávu o činnosti, včetně ekonomických 
výsledků roku 2016. 

Pro další období žádá dodání dvou výtisků zpravodaje k vyúčtování dotace a 
k následné žádosti. 

Výbor souhlasí. 
 
4. Informace o korespondenčním hlasování (Rataj) 
 
Mgr. Rataj informoval o korespondenčním hlasování o novém Zápisním řádu KCHČF. Osm 
členů výboru hlasovalo pro přijetí nového ZŘ v navrženém znění, pouze z vyjádření Ing. 
Brzkovské nebylo zřejmé, zda s novým textem ZŘ souhlasí, nesouhlasí nebo se hlasování 
zdržela. 
Nicméně ZŘ byl přijat, zveřejněn na webových stránkách klubu a publikován ve Zpravodaji 
KCHČF. 
 



5. Stanovisko k diskuznímu příspěvku pana Bíny 
 
Diskusní příspěvek pana Bíny, který byl předán na konci poslední výborové schůze 
v listopadu 2016 a který byl rozeslán všem členům výboru, byl všemi členy výboru 
přítomnými na výborové schůzi diskutován.  
Závěr výboru je jednoznačný: Každý člověk má nějaký svůj názor a nelze všechny názory 
všech členů prezentovat na webových stránkách klubu. Na webových stránkách lze 
prezentovat názory výboru klubu, který mezi konferencemi klub řídí. Ostatní kluby zveřejňují 
jen velmi strohé informace. 
Ing. Kerda pověřen zpracováním a přípravou odpovědi, kterou zašle písemně panu 
Bínovi předseda klubu. 
 
 
6. Projednání odvolání Ing. Sobolíka 
 
Mgr. Rataj informoval výbor o průběhu kárného jednání a o podaném odvolání Ing. Sobolíka, 
mimo jiné konstatoval, že byť bylo odvolání zasláno na adresu sídla klubu do Lešanské a 
teprve následně ČMKJ asi s pětidenním zpožděním zasláno jednateli, bylo předáno k poštovní 
přepravě poslední den lhůty a je nutno na něj pohlížet jako na včas podané. 
Předseda Tinka zrekapituloval průběh kárného řízení, včetně rozhodnutí kárné komise. 
Následně Mgr. Rataj informoval výbor, že všem členům KK předal k vyjádření odvolání Ing. 
Sobolíka. KK zcela jednomyslně rozhodna v rámci autoremedury odvolání nevyhovět a 
předala věc k rozhodnutí odvolacího kárného orgánu.  
Členové výboru se k odvolání a kárnému rozhodnutí jednotlivě vyjádřili, s výjimkou Ing. 
Brzkovské, která se k věci nevyjadřovala. 
Po provedené diskuzi na návrh předsedy výboru bylo rozhodnuto odvolání jako 
nedůvodné zamítnout. 
Pro: 5                                           Proti: 0                                    Zdržel se: 1 – Ing. Brzkovská 
Mgr. Rataj bude informovat předsedu  KK (lze i ostatní členy KK) a Ing. Sobolíka. 
 
 
7. Hodnocení finančního plánu 2016 a návrh finančního plánu 2017 (Pavlíková) – pro 
nepřítomnost přednesl Ing. Kerda 
Finanční prostředky klubu: 
Informoval o stavu finančních prostředků klubu na hlavním a vedlejším účtu. Dále informoval 
o celkovém hospodaření klubu, kdy oproti plánu byla ztráta: - 18.241,- Kč. 
 
Požaduje rozpočet Klubové výstavy v Chotovinách od p. Lachouta 
Navrhuje určit osobu odpovědnou za předání darů na MRK a MKP. 
Doporučuje do propozic na zkoušky a soutěže dopsat, se kterým klubem máme dohodu o 
udělování CACT a CACIT. 
Do zpravodaje a do tisku určit konkrétní odpovědnou osobu na konkrétní akci. 



Předložen rozpočet, bez započítané dotace z MZe – k tomu Mgr. Rataj sdělil, že dne 14. února 
2017 bude vyhodnoceno II. kolo a navrhuje o rozpočtu nehlasovat a teprve podle výsledků 
dotačního řízení zahrnout do rozpočtu přesné částky dotačních titulů. 
Výbor souhlasí 
Navrhuje udělení odměny 5.000,- Kč Mgr. Ratajovi za zastupování u soudu a ostatní věci 
které zajišťuje. 
Výbor souhlasí 
Pro: 5                                          Proti: 0                        Zdržel se: 1 – Rataj 
 
 
8. Stav členské základny k 1.1.2017, včetně rozboru plateb na další období (Brzkovská) 
viz písemná zpráva matrikářky příloha č. 2 
 
Podle plateb k 29. 1. 2017 celkem 864 členů KCHČF. 
podle poboček: 
StČ – 177, JM – 176, VČ – 152, JČ - 123, SM – 107, SvČ – 67, ZČ – 50, Zahr. – 10 
 
Výbor schvaluje přijetí nových členů: 
Rajterová Martina – SvČ pobočka 
Koliba Lukáš – SM pobočka 
 
9. Hodnocení chovu za rok 2016 (štěňata, linie, kontroly, výběr do chovu, chovní jedinci) 
(Havlát) 
 
V seznamu chovných psů je ke dni konání schůze výboru zařazeno celkem 94 chovných psů. 
V roce 2016 bylo celkem 58 vrhů českých sousků s celkovým počtem 365 štěňat. 
Podrobnou zprávu viz příloha č. 3  

Přehled chovatelské činnosti v pobočkách KCHČF 2016 
 

          Oblast          Vystavená dop.    Krytí      Vrhů     Nezabř.f.       Štěňata 
                           Ř    N     celk.   Ř  N  celk. 
Středočeská      17   2       19    13 1  14    10           5                74        
Západočeská      6    -         6      5  -     5      3          2                15      
 Jihočeská            19  1       20     14 1   15     10      1                72  
Severočeská       6    -          6     6   -     6       4        1                18       
Východočeská   18   1      19     11  1    12    8         2                39   
Jihomoravská    12   -        12     14   -   14    14       -                 85        
Severomorav.    14   -        14    10   -   10      9        -                 56     
CELKEM        92   4      96     73   3    76   58      11              359 

Pro informaci v roce 2013 bylo 75 vrhů a 430 štěňat. V roce 2014 jsme měli zapsáno 
v plemenné knize 67 vrhů a 396 štěňat. V roce 2015 76 vrhů a 473 zapsaných štěňat. 
V průměru bylo odchováno 6,29 štěněte ve vrhu. Z celkového počtu 73 krytých fen jich 15% 
nezabřezlo po různých psech, které uvádím v další části mé zprávy. Příčku nejvyšší, 
v pomyslném žebříčku chovatelské činnosti zaznamenala Jihomoravská pobočka – 14 vrhů a 
85 ponechaných štěňat. Blahopřejeme chovatelům a oblastnímu poradci z jižní Moravy.  
 



Pohár pro nejlepší exteriér – získal Ing. Sobolík a Sobolíková Blanka – předáno předsedovi 
JČ pobočky k předání na spádové schůzi. 
 
Informoval o svém jednání s panem Kudrnou – zástupce poradce chovu JČ pobočky, na jejich 
spádové schůzi mu předá část materiálů, aby mohl jako zástupce fungovat. 
 
10. Hlavní akce výstavy roku 2017 (klubové výstavy, rozhodčí, výběry do chovu –členové 
komisí, kontroly – pořadatelské zajištění, sponzorské zajištění – Havlát, Hermann, 
Brziak, Lachout) 
 
Speciální výstava ČF - Červený hrádek – OMS Chomutov souhlasí s poskytnutím 100,.- 
Kč/pes nebo fena – není zatím úplně rozhodnuto, zda bede pouze speciální výstava KCHČF 
nebo i Oblastní výstava – podáno odvolání na ČMKU. Souhlasí se sponzoringem klubu. 
Rozhodčí: Braťka 
Výběr do chovu: Kalivoda, Štich, Vent  
 
KV s KV Chotoviny – nutno počítat se ziskem pro KCHČF nejméně 100,- Kč/pes nebo fena 
Rozhodčí: Pulkrábek + Štich (podle počtu psů možno rozšířit) 
Výběr do chovu: Havlát, Dědouch Uchytil (nebo Fekiač) 
 
KV bez KV Náměšť není problém 100,- Kč/ pes nebo fena akceptují – osvědčená akce na 
Severní Moravě. 
Rozhodčí: Havlát, Vysloužil 
Výběr do chovu: Hermann, Suchánek, Sikora (případně někdo z výboru SM pobočky) 
 
Milan Fekiač splnil vstupní školení na rozhodčího – účast na Spec. výstavě ČF na Červeném 
hrádku. 
 
Valná hromada ČMKU – dne 25. března 2017 – účast za KCHČF – předseda Tinka a 
místopředseda Kerda. 
 
11. Klubové akce pro rok 2017 (celostátní kvalifikace 2017) (Suchánek, Rataj) 
 
Účast na kvalifikacích není doposud uzavřena. 
 
Stanovení odpovědných osob na klubové akce KCHČF 
MFH..................................................................Rataj 
Klubová výstava Tábor.................................Lachout 
Sp.výstava Chomutov..................................Brziak 
KV Olomouc.....................................................Hermann 
Výběry do chovu.............................................Havlát 
KPZ okr.U.Hradiště........................................Tinka 
KPZ okr.Opava.................................................Herman 
KZV okr.Mělník................................................Horák 



KZV, KPZ okr.Pardubice................................Kerda 
Pohár severočeské pobočky......................Brziak 
Pohár starosty Černčice..............................Kerda 
Pohár starosty městyse Brankovice...........Oplt 
KVZ MJD............................................. .......Suchánek 
OLV všechny pobočky..................................předsedové poboček 
Kl.soutěž exterier.............................................Havlát 
Kl.soutěž nej.výkon, nej.vůdce.....................Suchánek 
 
 
12. Informace o jednání Obvodního soudu Praha 1 – Porubský v. KCHČF (Rataj) 
 
Doručeno usnesení o odmítnutí žaloby. Na OS Praha 1 zjištěno, že žalobce podal odvolání 
proti rozhodnutí – zatím nebylo doručeno. 
Případné informace zašle Mgr. Rataj případně e-mailem členům výboru. KCHČF podporuje 
odmítnutí žaloby. 
 
 
13. Spádové schůze (podklady zprávy z bodů 5 až 12, postup při výběru čl. příspěvků) 
(Kerda) 
 
Do 31.1. zprávy ke zveřejnění na spádových schůzí k místopředsedovi, zpracuje souhrnnou 
zprávu. 
 
Výběr příspěvků jako v loňském roce. Po vybrání příspěvku sepsat seznam s platbami a zaslat 
matrikářce a ekonomce. Peníze rovnou na účet klubu. 
 
14. Ujednocení podmínek OLV 
 
Výbor podrobně projednal podmínky pro OLV a provedl dílčí formulační změny (viz příloha 
č. 4) 
Mgr. Rataj zpracuje podle změn čistopis a zašle na vědomí na spádové schůze a k uveřejnění 
na webu klubu. 
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. 
 
15. Zprávy členů výboru, kroniká řka, mez. Sekretář  
 
Havlát – MVDr. Svoreňová již není členkou KCHČF – Ing. Havlát musí uzavřít smlouvu o 
chovatelském servisu. 



 
Matějáková – Dotaz člena pobočky, proč nejsou k dispozici karty fen.  
 K tomu Ing. Havlát sděluje, že karty chovných fen nejsou, protože je nevedeme, máme 
pouze seznam chovných fen vedený u zástupce hl. poradce chovu. 
 
Brzkovská – Oprava tabulky, k dnešnímu dni evidujeme 12 zahraničních členů. 
 
Kerda – připomíná zprávy zaslat místopředsedovi k souhrnné správě na pobočky. 
 
Tinka  - na OLV používat jednotné tabulky – dát ji jako přílohu metodiky opravit v přihlášce. 
Navrhuje vyhodnocení dělat jednotně podle JČ pobočky. 
 
Rataj – Informoval, že vystoupení Ing. Horové o příbuzenské plemenitbě bylo postaveno na 
nesprávném konstatování Ing. Dostála, které v další části svého článku již vysvětloval 
správně. 

- v Návaznosti na sdělení plemenné knihy je nutné provést kontrolu přihlášek vrhu a 
případně aktualizovat aby obsahovaly požadovanou větu. 

- Četl připravenou zprávu Ivety Dočkalové (příloha č. 5) o vývoji elektronických 
chovných karet a o učiněných nabídkách – přesunuto na řešení příští výbor. 

- Četl připravenou zprávu mezinárodního sekretáře (příloha č. 6) o vývozu štěňat 
v minulém roce, o požadavcích na rok 2017 ze světa. Upozornil na nedořešenou 
situaci finančních toků. 

 
Ing. Horová: - Navrhuje, aby MJD byl pořádán jako MFH a MDrK, to znamená, že by každý 
byl jeden rok.  
Pro tento rok je vše naplánováno, plán na r. 2018 se bude tvořit. Lokalita pro MJD 2018 je 
zajištěna. 
Dále se ptá, jak bude řešena stížnost p. Šáchové. – K tomu Tinka, obdržela dopis jako p. 
Ouředník a další s jasnou nabídkou. Je na ní jak s ní naloží. 
 
Uchytil – navrhuje dávat na web nakryté feny – výbor nesouhlasí 
 
 Důvěrníci pro JČ pobočku: 
Uchytil – Budějovice, Český Krumlov 
Dědouch – Pelhřimov a Jindřichův Hradec 
Sobolík – Písek, Prachatice, Strakonice 
Staněk - Tábor  
 
Brziak  – Podána stížnost na ČMKU ohledně oblastní výstavy zatím nezná výsledek, ale 
každopádně speciální výstava ČF bude zajištěna. 
 
 
16. Informace z Dozorčí rady 
Kontrolu dokladů u Ing. Pavlíkové provede do příštího výboru předseda DR Jaroslav Dostál. 



Hlaváč – přednesl kritiku p. Ing. Matějákové a současně i kritiku OLV JM pobočky. 
 
K tomu Ing. Matějáková uvedla, že rozhodčí p. Šesták jí vyhlásil z povahy známku 4. 
 
 
17. Diskuse a různé 
 
Mgr. Rataj navrhl, aby vrchním rozhodčím na MFH byl výborem delegován bývalý 
místopředseda KCHČF Josef Javůrek, se kterým ve spolupráci s KK OMS Benešov připraví 
na příští výbor delegaci rozhodčích na MFH. 
Výbor souhlasí. 
 
Pro rok 2018 je navrhováno uspořádání Světového poháru na Konopišti, předsednictvo ČMKJ 
schválilo soutěžní řád KCHČF a předalo ČMKU a dále pořádání speciální výstavy 
v Bříštanech, resp. Milovicích v pátek dne 28. září 2018, následně ve dne 29. a 30. září 
proběhne soutěž na Konopišti. 
 
 
18. Závěr   
 
Příští výbor v neděli dne 28. května od 09.00 h v Perknově. 
 

Zapsal: Mgr. Jaroslav Rataj – Jednatel KCHČF 
 

Ověřili: 
Ing. František Kerda                                                                Josef Tinka 
Místopředseda KCHČF                                                         Předseda KCHČF 
 


