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Zápis ze schůze výboru KCHČF

konané dne 30. listopadu 2014 v Perknově

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

Hosté: Hlaváč, Dočkalová, Dostál P., Horová, Uchytil, Dědouch, Kročák.

Oblastní poradci chovu: Kalivoda, Fekiač, Vysloužil, Sobolík, Štich.

Omluveni: Matěják, Zdařil, Drahota, Dostál J.,Vent, Matějáková.

(viz prezenční listina – příloha č. 1)

1. Zahájení (Morbicer)

    Předseda zahájil jednání a přivítal všechny přítomné a hosty na schůzi výboru KCHČF

s tím, že po schůzi chovatelské rady se k jednání výboru připojí i členové chovatelské rady a 

bude probíhat schůze společně. Zároveň přivítal Ing. Horovou, která se účastní schůze na 

místo předsedy ZČ pobočky pana Zdařila, který se omlouvá.

2. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (Rataj-Morbicer)

a) Ing. Morbicer navrhuje článek do časopisu Myslivost k 50. Výročí uznání ČF – zpracuje 

hlavní poradce chovu –

Splněno – článek odeslán do redakce, p. Tichá hodnotila článek jako velmi zdařilý, 

publikace sice přislíbena, avšak nelze úplně ovlivnit. (článek publikován v Myslivosti č. 

12/2014 – doručené 1. 12. 2014)

b) Nový zápisní řád bude platit až po odsouhlasení DR ČMKU.

Zveřejněn bude až po obdržení souhlasu. – Stanovisko ČMKU doručeno elektronicky dne 

28. 11. 2014 – nejsou oprávněni schvalovat. 

Výbor jednomyslně schvaluje, aby byl nový zápisní řád zveřejněn ve zpravodaji a na 

webových stránkách a bude od 1. 12. 2014 účinný.

c) Dotace pro rok 2015  - splněno – samostatný bod

d) Spolupráce s Američany – doručeny dva podepsané výtisky smlouvy

e) Informace o EURO Dog Show Brno – splněno – (informace viz zpráva matrikářky příloha 

č. 2)

- p. Brzkovská a p. Matějáková zajistily propagační materiály použitelné i na jiné akce 

v nákladu asi 14.500,- Kč,

- stánek KCHČF velký úspěch poděkování zaslala ČMKU prostřednictvím p. Tiché,

- účast fousků na výstavě však nebyla velká – nebylo řešeno v souvislosti se stánkem.
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KCHČF nebude p. Brzkovské a Matěkákové hradit náklady spojené s přípravou a účastí ve 

stánku, avšak dohodou o provedení práce jim bude poskytnuta částka ve výši 5.000,- Kč 

(Brzkovská) resp. 3.000,- Kč (Matějáková)

Pro: 5                                  Zdržela se: 1

Výbor schvaluje vyplacení uvedených částek.

f) Elektronické chovné karty – osloven ing. Župka – rozhodnutí o nejvhodnější nabídce

Ing. Morbicer a Iveta Dočkalová informovali o jednání s Ing. Župkou a o jeho nabídce. 

Po projednání výbor jednohlasně schvaluje nadále jednat s Ing. Župkou, jehož nabídka 

je jednoznačně nejvýhodnější a nejkomplexnější.

g) Havlát zašle Ing. Sobolíkovi plemennou knihu - splněno.

h) výbor svolá konferenci na jaro 2016 – v souvislosti se změnou názvu oznámí užívání 

zkratky „z. s.“ na místo „o. s.“.

3. Informace o hospodaření klubu a vyúčtování akcí s dotací MZe (Pavlíková) 

a) Ing. Pavlíková informovala o ekonomické situaci klubu a čerpání rozpočtu

Celkem finanční prostředky KCHČF jsou ve výši podle schváleného rozpočtu.

Ztráta ve výši cca 15.321,- Kč odpovídá návrhu rozpočtu.

Upozornila však, že nebyly čerpány finanční prostředky na spolupráci na výzkum USA.

b) Informovala, že jí bylo doručeno vyúčtování čerpání dotace na MDrK a MJD. Podklady jí 

byly poskytnuty a finanční prostředky byly využity správně v souladu s podmínkami pro 

čerpání dotace NNO.

c) Bude ve spolupráci s matrikářkou oslovovat 205 osob v souvislosti s doplacením členských 

příspěvků již dříve zaplacených. Vyslovovala se pochvalně o členské základně, po dohodě 

s ní vše dobře provedou.

d) V souvislosti s ekonomickou situací klubu informoval Mgr. Rataj o podání odvolání proti 

rozsudku s tím, že Krajský soud rozhodl dne 18. 11. 2014 usnesením, z čehož lze dovozovat, 

že soud odvolání KCHČF zamítl a potvrdil původní odsuzující rozsudek OS Zlín. Za takové 

situace by byl rozsudek pravomocný. Navrhuje předžalobní upomínkou vyzvat Botíka 

k náhradě škody. Nevyhoví-li výzvě k úhradě způsobené škody, navrhuje podat žalobu pouze 

na část pod bodem 2 odsuzujícího rozsudku.

Výbor souhlasí se zasláním předžalobní výzvy a případným následným podáním žaloby. 

4. Stav členské základny (Brzkovská)

Viz písemná zpráva v příloze č. 2

K 30. 11. 2014 celkem 1003 členů KCHČF, 

Stč. 215, JM 190, VČ 172, JČ 151, SM 118, SČ 88, ZČ 59, zahraničí 10.
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Od nového roku přijato za rok 2014 pouze 65 nových členů – srovnání s předchozími roky –

znatelný pokles (2013 celkem 70 nových, 2012  77nových členů) největší nárůst v roce 2011 

106 nových členů.

Proveden rozbor nových členů podle poboček a rozbor zaplacených členských příspěvků (p. 

Telička do r. 2026???)

Výbor schvaluje přijetí 3 nových členů od 1. 12. 2014 (Václav Tomeš, Pavel Mikulinec, 

Martin Janíček).

Výbor schvaluje přijetí 2 nových členů od 1. 1. 2015 (Pavel Piták, Ing. Josef Franěk).

5. Klubové zkoušky a soutěže 2015, hodnocení roku 2014 (Tinka)

a) V letošním roce neběžel žádný fousek na MRK a MKP, to neznamená, že máme horší psy. 

Podle jeho názoru je problém více v osobní rovině, než v úrovni psů.

b) Pro rok 2015 nahlášeny tyto soutěže:

MFH – České Budějovice

MJD – Mělník

KPZ – Opava

JČ Derby – CAC ZV + Voda (asi Krumlov – bude upřesněno JČ)

c) vyhodnocení soutěží

A. výkon –

1. Alan ze  Slunné paseky  -   Latina Marek – Nivnice        3558,8 b
2. Arga  od Karlova smrku -   Zehnal  Karel  -  Ostrava       3509,9 b
3. Endy Vlčetínský rybníček – Uchytil Břetislav – Ledenice 2400,6 b

B. vůdce –

1. Alan ze  Slunné paseky  -   Latina Marek – Nivnice        3558,8 b
2. Arga  od Karlova smrku -   Zehnal  Karel  -  Ostrava       3509,9 b
3. Endy Vlčetínský rybníček – Uchytil Břetislav – Ledenice 2400,6 b

Tinka upozornil, že se přihlásili pouze tři psi a vůdci. Nutno zatraktivnit soutěže navrhuje 

změnu statutu soutěží. Výbor souhlasí s možnou změnou a ukládá výcvikáři do příštího 

výboru připravit změny soutěží.

d) čten dopis ČMKJ o možnosti zpracovat klubové soutěžní řády do 31.12.

KCHČF pořádá MDrK a MFH podle MKP, MJD podle všestranných zkoušek s CAC.

- Jinak KCHČF má zájem o vlastní soutěžní řád, Tinka a Rataj připraví do příštího

výboru kostru soutěžních řádů.

6. Žádosti o dotace pro rok 2015 podané na Mze (Rataj)

1. Dotace na zlepšování výkonu ČF – výbor schvaluje a ukládá přepracovat a 

nezahrnovat do dotačního titulu Jihočeské derby 2015 – přepracováno požadováno 

pouze na MFH a MJD.

Výše požadované dotace celkem 95.000,- Kč  tj. max.  cca 36 % (z celkových nákladů) 

s tím, že by dotace byla proporciálně rozdělena mezi obě klubové akce 
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(70.000,- Kč XII. Memoriál Dr. Kuhna, 25.000,- Kč IV. ročník Memoriálu Jaromíra 

Dostála).

2. Dotace na spolupráci s USA – zjišťování lysivosti pomocí DNA – výbor schvaluje

Výše požadované dotace celkem 152.000,- Kč  tj. max.  cca 60 % (z celkových nákladů)

Žádosti podány na MZe dne 18. 9. 2014. Doposud nebylo rozhodnuto.

7. Příprava spádových schůzi poboček (Javůrek)

a) Mgr. Rataj upozornil na nutnost písemných pozvánek na spádovou schůzi – (viz nový 

občanský zákoník)

Morbicer, Javůrek a Rataj připraví písemnou pozvánku pro všechny pobočky do zpravodaje 

do 15. 12. 2014.

Termíny spádových schůzí poboček:

Středočeská – 1. 3. 2015 Nepřevázka, restaurace Na statku 10.00 h

Severočeská – 1. 3. 2015 Libotenice, restaurace 10.00 h

Severomoravská – 7. 3. 2015 Potštát – fy Siladi  09.00 h

Jihočeská  - 21. 3. 2015 Pištín 09.00 h

Západočeská - 1. 3. 2015, Merklín, restaurace U Josefa 10.00 h

Východočeská – 7. 3. 2015 Bříšťany, 09.00 h

Jihomoravská – 14. 3. 2015 Dolní Němčí, Sál KD 10.00 h.

8. Příprava Zpravodaje č.1/2015

Úvod – zpracuje Morbicer

Spádové schůze KCHČF 2015 – pozvánka + termíny, místa, čas

Adresář a složení orgánů KCHČF - stejné

Výroční zpráva matrikářky za rok 2014 + Důležité informace z matriky - zpracuje Brzkovská

Zpráva hlavního poradce klubu za rok 2014– zpracuje Havlát

Seznam chovných psů KCHČF pro rok 2015 – zpracuje Havlát

Změny v seznamu chovných psů KCHČF 2015 – zpracuje Havlát

Plán klubových a speciálních výstav KCHČF pro rok 2015 – zpracuje Havlát 

Plán klubových zkoušek KCHČF pro rok 2015 – zpracuje Tinka

Vyhodnocení soutěže o nejpracovitějšího ČF za rok 2014 – zpracuje Tinka

Soutěž o nejlepšího cvičitele ČF za rok 2014– zpracuje Tinka

Nejúspěšnější exteriér 2014 – zpracuje Havlát

Oblastní poradci dodají:

OLV 2014 - Severomoravská pobočka KCHČF 

OLV 2014 - Jihomoravská pobočka KCHČF 

OLV 2014 - Středočeská pobočka KCHČF 

OLV 2014 - Východočeská pobočka KCHČF

OLV 2014 - Jihočeská pobočka KCHČF 

OLV 2014 - Severočeská pobočka KCHČF 

OLV 2014 - Západočeská pobočka KCHČF 

Jubilanti 2015 - zpracuje Brzkovská
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Výstavy 2014 – zprávy, tabulky

Zkoušky 2014 – zprávy, tabulky

Pozvánky na výstavy 2015 – kdo dělá

Pozvánky na zkoušky 2015 – kdo dělá

Výsledky Memoriál Dr. Josefa Kuhna 2014, MRK 2014, MKP 2014

Přihláška k výběru do chovu - rok 2015

Články a reakce našich členů

Ostatní (cokoliv, co se týká KCHČF)

Nový zápisní řádu A5 – zpracuje Rataj

Případ Botík – zpracuje Rataj

Termín dodání příspěvků: 31.12.2014

Do příštího čísla se nechá:

Stručná zpráva o přehledu výsledků zkoušek po jednotlivých chovných psech za rok 2014

Přehled výsledků zkoušek po jednotlivých chovných psech za rok 2014

9. Zpráva chovatelské rady (Havlát, Hermann)

    Klubové výstavy 2015, hodnocení výstav a výběru do chovu 2015 (Havlát)

Ing. Havlát a p. Herman

Chovatelská rada projednala

- Zařazení 12 nových chovných psů do chovu a informace o psech působících v chovu

- Vyřazeno 6 psů z důvodu věku (vrženi 2004) a 1 pes, který nekryje

- K 30. 11. 2014 působí v chovu 100 + 12 nových psů.

- Další psi budou po splnění podmínek chovnosti nebo po zaslání materiálů k uchovnění 

zařazováni do chovu průběžně, poradcům budou zasílány chovné karty a ve spolupráci 

s Ing. Matějákovou budou nově uchovnění psi uveřejňováni na webových stránkách.

- Výstavy KCHČF

6. 6. 2015 KV s KV – Kolesa, rozhodčí Havlát + Herman

13. 6. 2015 KV bez KV – Náměšť, rozhodčí Vysloužil + Sobolík

23.7. 2015 spec. Mladá Boleslav, rozhodčí Štich + případně Pulkrábek (při větším 

počtu psů

-  Projednána a doporučena změna standardu – Výbor se změnou souhlasí Ing. Havlát 

s Mgr. Ratajem zajistí provedení změny na ČMKU

- Soutěž  o nejlepší exteriér pouze 4 jedinci

p. Brzkovská, p. Palánová, a 2x p. Schwing – nemá vyhodnoceno

- celkem k 30. 11. 2014 pouze 64 vrhů a z nich 373 zapsaných štěňat, a podal informaci o 

vrzích v jednotlivých pobočkách.

- Chovatelská rada schválila opětovné zařazení feny Geny z Křepických lesů, majitel J. 

Procházka, jejíž kontrolu provedl p. Dědouch, do chovu, neboť fena byla řádně a 

v termínu řádně zkontrolována, pochybením oblastního poradce Jihočeské pobočky 

byla vykázána jako nezkontrolovaná.

Výbor souhlasí se stanoviskem CHR a vrací fenu zpět do chovu.
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- Projednala žádost o výjimku z podmínek chovnosti pro psa Endy z Vlčetínských

rybníček a udělení výjimky nedoporučila, neboť pes by byl do I. linie, kde působí 

velký počet psů.

Výbor souhlasí se stanoviskem CHR a neuděluje psovi výjimku z podmínek 

chovnosti.

- Projednala návrh Josefa Tinky na změnu Zápisního řádu a změnu nedoporučuje.

Výbor souhlasí se stanoviskem CHR a nepodporuje změnu ZŘ.

- Projednala žádost p. Ouředníka o znovuzařazení jeho feny Heddy z Malého Boubína, 

majitel: J. Ouředník do chovu, která nebyla zkontrolována při vrhu a při pravidelné 

kontrole stavu osrstění. CHR nedoporučuje její znovuzařazení do chovu.

Výbor nesouhlasí se stanoviskem CHR a vrací fenu zpět do chovu 

s odůvodněním, že při kontrole vrhu, která nebyla provedena, došlo k pochybení 

oblastního poradce chovu nebo okresního důvěrníka a byly vydány PP štěňatům, 

aniž byla provedena kontrola osrstění feny při vrhu, což je nežádoucí a porušení 

ZŘ. Při kontrole osrstění při vrhu mohla být provedena kontrola i osrstění feny v 

jarním termínu, neboť by to bylo ve shodném termínu jako kontrola feny při 

vrhu. Fena pana Ouředníka Heddy z Malého Boubína je znovu zařazena do 

chovu – s panem Ouředníkem vyřídí Jihočeská pobočka.

- Fena Blackie od Jemčinských dubů – Majitel nezajistil řádně kontrolu osrstění 

chovné feny - CHR žádost majitele na vrácení feny do chovu nedoporučila.

Výbor souhlasí se stanoviskem CHR a fena je pro nesplnění podmínek vyřazena z 

chovu.

- Chovatelská rada projednala návrhy Jihočeské pobočky přednesené Ing. 

Brzkovskou

a) Fena, o které majitel ví, že nebude třeba 2 roky na ní chovat, tak aby se nemusela 

podrobit kontrole. Ale pokud ten daný rok bude chtít fenu krýt, tak aby do 31. 3. 

Byla zkontrolovaná. Aby nebyla NAVŽDY vyřazená z chovu a mohla se znovu 

vrátit do chovu.

Chovatelská rada nesouhlasí, doporučuje trvat na pravidelných každoročních 

kontrolách.

Výbor souhlasí se stanoviskem CHR a trvá na znění ZŘ a pravidelných 

každoročních kontrolách osrstění.

b) Majitel feny č.f. (český občan) kryje fenu českého fouska v zahraničí. Štěně 

(štěňata) sem doveze, nohou být štěňata v budoucnosti v ČR uchovněná?

Podle názoru CHR je možné. Výbor souhlasí se stanoviskem CHR a k tomu 

dále výbor dodává, je-li krytí provedeno na základě doporučení ke krytí 

zahraničním psem, štěňata se narodí v ČR, nepůjde o dovoz, ale zahraniční 

krytí a takovým štěňatům bude vydán PP v ČR a mohou být po splnění všech 

dalších podmínek chovná.

c) Je možné dovézt do ČR chovného psa (fenu) českého fouska ze zahraničí?

Podle názoru CHR je to možné, dovážený jedinec musí splňovat podmínky pro 

zařazení do chovu stanovené KCHČF jeho zápisním řádem.

Výbor souhlasí se stanoviskem CHR.
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- Komise pro výběr do chovu – připravit na únorovou schůzi.

10. Zprávy členů výboru, kronikářka, mezinárodní sekretář

Kročák – informoval o očekávané změně ve výboru pobočky na spádové schůzi, k tomu Ing. 

Morbicer uvedl, že i po konferenci lze očekávat změna ve vedení klubu a proto by 

doporučoval provést změnu až další rok (2016) při řádných volbách v pobočce.

Jinak vše bez problémů. Na kvalifikaci byla dospělá divoká zvěř.

Dědouch – poděkoval za pozvání, je vidět, že výbor KCHČF řádně pracuje, Jihočeská 

pobočka je 1/7 klubu a vzájemná spolupráce prostě musí být.

Uchytil – Připraví propozice na MFH do 6. 6. 2015 malé tištěné.

Výbor KCHČF u příležitosti MFH bude na lovecké chatě u p. Uchytila.

- Základna MFH - Kemp Bezdrev - ubytování, stravování, společenský večer.

lesní práce: MS Háj Týn

pole a voda: MS Mydlovary Dívčice - Terény na MFH se pokouší zajistit na 

lukách, kde by neměl být problém s krytinou a zvěří.

Slavnostní zahájení v sobotu ráno: lovecký zámeček Ohrada u Hluboké nad 

Vltavou

Horová – Vítá rozsudek na Botíka, chválí postup výboru při soudu s Botíkem a doporučuje ve 

Zpravodaji KCHČF informovat členskou základnu o odsouzení Botíka a o tom, že 

škoda bude vymáhána v občanskoprávním řízení.

- pochybuje o vhodnosti trvalého vyřazení z chovu u jedinců, kteří nestihnou 

kontrolu osrstění

- upozorňuje na skutečnost, že z klubu odchází důchodci, lidi nemají čas na výcvik 

psů, musí se mnohdy za cvičením dojíždět, a proto doporučuje zjednodušit 

podmínky chovnosti.

- Článek k 90. Výročí klubu by měl určitě vyjít,

- Vyslovuje pochvalu panu Matějákovi

- upozorňuje na článek Ivety Dočkalové, upozorňovala především na pojem kříženci 

a na základě toho jí i věnovala podepsanou monografii.

Rataj – Informoval o ukončení působení MUDr. Novotného a Mgr. Anderlové v KK ČMMJ a 

o doplnění KK o dva nové členy.

- informoval o stanovení Podmínek nominační soutěže na MRK, bude zachována a

pro rok 2015 by měla být v Západočeském kraji. Každý, kdo se jí chce účastnit se 

musí sám přihlásit má-li nejméně 480 b. a I. cenu na všestranných zkouškách ohařů. 

Je třídenní podle pořadí stanoveného KK. Každý pes se může každé NS na MRK 

účastnit pouze jednou, to znamená, že zjistí-li vůdce psa, který neuspěje první den, 

že vůdce přihlášený na NS až třetí den onemocněl a nemůže se dostavit, nemůže už 

pes, který první den startoval a neuspěl nebo uspěl špatně, startovat třetí den znovu

na místo toho co onemocněl.

- žádá o souhlas se zakoupení inkoustových (barevná i černá) náplní do vlastní 

tiskárny HP 3065A,

Výbor souhlasí s nákupem inkoustových náplní pro Mgr. Rataje
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- pro OMS Benešov zpracoval, jak mají postupovat MS při transformaci na spolky 

a „vzorové“ stanovy, členové výboru žádají zaslání materiálů.

- doporučuje zatraktivnění soutěží a navrhuje dávat pohár prvním třem – bude 

zvažováno při komplexní úpravě připravované výcvikářem Tinkou.

Ing. Pavlíková – Jihočeskou pobočkou předložen doklad o úhradě částky 2000,- Kč – doklad 

vrácen pobočce. 

      K tomu Mgr. Rataj uvedl, že před několika lety se doklady odevzdávaly pokladníkovi, 

neboť na OLV byla čerpána dotace z MZe. Vzhledem k tomu, že s prokazováním 

nákladů byl problém, byla část dotace vracena a již nebyla na OLV žádána.

Bc. Dočkalová – pravděpodobně se nebude moci účastnit zářijové schůze výboru KCHČF 

v roce 2015, kroniku klubu na memoriál zapůjčí důvěryhodné osobě.

11. Informace z Dozorčí rady za DR p. Hlaváč

Provedena kontrola účetnictví, vše doloženo, řádně zaúčtováno, nebylo zjištěno 

žádných závad.

12. Diskuze

K jednotlivým bodům diskutováno průběžně při jejich projednávání.

13. Závěr

Schůze výboru KCHČF pro rok 2015 se uskuteční v následujících termínech

1. 1. února 2015 - 10.00 h Perknov

2. 24. května 2015 – 10.00 h Perknov

3. 11. září 2015 – 10.00 h České Budějovice

4. 29. listopadu – 09.00 h Perknov – společně s CHR

Zapsal:                                                                                                      Ověřili:

Mgr. Jaroslav Rataj                                                                          Ing. Tomáš Morbicer

                                                                                                              Josef Javůrek




