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Zápisze schůze Výboru KCHČF dne 2. února 2014 v Perknově u 

Havlíčkova Brodu

Účast: dle prezenční listiny – příloha č. 1

Přítomni: Ing. Morbicer, J. Javůrek, Mgr. J. Rataj, Ing. Pavlíková, Ing. 

Matěják, J. Tinka, Ing. Brzkovská, P. Hermann, J. Dostál, L. Vent, J. 

Hlaváč, I. Dočkalová, Ing. P. Dostál.

Omluveni: M. Kročák, Ing. J. Havlát, Mgr. Miroslav Drahota, Ing. 

Matějáková, B. Zdařil,

Neomluveni: nikdo

1. Zahájení (Morbicer) – přivítání členů výboru, členů DR a hostů a 

seznámil s programem dnešního jednání výboru KCHČF. Všichni přítomni 

bylo pro to, aby se schůze řídila programem uvedeným na pozvánce, 

která byla všem doručena. Při zahájení Ing. Morbicer připomněl, že 

v letošním roce nás mimo Evropské výstavy čekají dvě významná výročí a 

to 90 let založení našeho klubu a 50. výročí uznání českého fouska FCI 

jako národní plemeno ohařů.

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

Vedlejší účet zrušen – provedl Mgr. Rataj

Založení účtu u Fio Banka – v jednání 

Předseda Jihočeské pobočky potvrdil zájem uspořádat v r. 2015 MFH ve 

spolupráci s OMS České Budějovice 11., 12. a 13. září 2015. Výbor 

KCHČF souhlasí.

Úkol pro všechny předsedy poboček:

Nutno na spádových schůzích projednat zájem o pořádání 

memoriálů na r. 2016 a 2017 – projedná se na příštím výboru po 

spádových schůzích – na základě nabídek ze spádových schůzí.

3. Stav členské základny k 1. 1. 2014, včetně rozboru plateb na 

další období (Brzkovská)

Stav členské základny k 31. 12. 2013 – 1030 členů

Výboru předloženo ke schválení 8 nových členů KCHČF – výbor souhlasí 

s přijetím.

Stav členské základny k 1. 2. 2014 – celkem 1038

Stč. pobočka 234, JM 191, VČ 172, JČ 151, SM 121, SČ 90, ZČ 68 a 

zahraničí 11.

156 členů je starších 70 roků.
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Zaplaceno pouze r. 2013 - 445 členů (předpoklad platby na spádových 

schůzích), r. 2014 – 409 členů, r. 2015 – 136 členů, r. 2016 – 33 členů, 

dále uvedla, že někteří jednotlivci mají zaplaceno do konce roku 2026.

Podrobnosti v písemné zprávě, příloha č. 2.

4. Hodnocení plnění finančního plánu 2013 (Pavlíková)

 Ing. Pavlíková informovala o stavu finančních prostředků k 31. 12. 

2013 a k 31. 1. 2014, podrobná informace bude přednesena na 

spádových schůzích.

Na základě stavu členské základny bude poplatek ČMKJ 

10.300,- Kč.

Na základě detailního vyhodnocení hospodaření KCHČF konstatováno, že 

byl překročen rozpočet jak na příjmové stránce o 55 tis. (plán příjmy 263 

tis., příjmy skutečné 318 tis.), tak na výdajové stránce rozpočtu o 88. tis. 

(plán výdaje 263 tis., výdaje skutečné 351 tis.). KCHČF tak skončil ve 

skutečné ztrátě 32.286,- Kč. Přečerpány náklady na cestovné a došlo také 

k přečerpání příspěvků za MRK a MKP. Podrobně ekonomkou vysvětleny 

jak příjmové, tak nákladové položky rozpočtu 2013.

Před projednáváním rozpočtu na r. 2014 předáno slovo 

mezinárodnímu sekretáři Ing. Pavlu Dostálovi, aby přednesl referát o 

videokonferenci s USA.

Účastnil se jí za KCHČF on a Ing. Pavel Horák, člen výboru Stč. pobočky a 

za USA Marta Casteláno vedoucí projektu na Conelově univerzitě, Tara 

Baxter – ze strany USA je ochota zpracovat dědičnost lysivosti, ale 

požadují zaslání materiálu k lysivosti a funkcionáři tamního klubu. 

Stanoveno co všechno musí být předmětem výzkumu, odhadovány

náklady cca 40-50.000,- Kč pro českou stranu. Podrobnosti viz písemná 

zpráva – příloha č. 3 a zpracovaný harmonogram úkolů, příloha č. 4.

Po projednání rozpočtu schválen návrh rozpočtu pro rok 2014 – podrobné 

informace budou dodány na spádové schůze.

5. Zvýšení členských příspěvků od 1. 1. 2015 (postup při výběru čl. 

příspěvků)  (Pavlíková, Brzkovská)

Následně výbor projednal návrh na zvýšení členských příspěvků:

Členský příspěvek roční 300,- Kč

Členský příspěvek člen nad 70 roků roční 100,- Kč

Zápisné pouze 1x 200,- Kč (to se však bude platit i při obnovovaném 

členství, např. člen byl v období 2005 až 2009 člen KCHČF, následně 
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přestal hladit členské poplatky a členství mu zaniklo, žádá-li o přijetí 

v roce 2014, zaplatí členský příspěvek 200,- Kč – pouze na rok 2014 a 

zápisné 100,- Kč. V roce 2015 to bude členský příspěvek 300,- Kč – bude 

je možno uhradit až na 3 roky, a k tomu zápisné ve výši 200,- Kč).

Hlasování:

Pro: 7                                     Proti: 1 

Návrh na zvýšení schválen.

Nutno na spádových schůzích zabezpečit výběr pouze na r. 2014.

Ekonomka připraví pro spádové schůze ekonomickou zprávu a žádá 

ji na místě přečíst celou a nevytrhávat věty ze souvislostí.

6. Hodnocení chovu za rok 2013 (štěňata, linie, kontroly, výběr do 

chovu, chovní jedinci) (Havlát)

Na místo nepřítomného hlavního poradce chovu přednesl zprávu jeho 

zástupce Pavel Herman:

Pobočka          doporučení                     kryto fen            vrhů             

štěňat              nezabř. fen

Středočeská         21                                   22                     19                

113                   4

Východočeská     26                                   18                     14                  

75                   3

Jihomoravská       14                                   14                     12                  

70                   1  

Severomorav.      18                                    13                     12                  

65                   2

Jihočeská             17                                    18                     12                  

65                   6

Severočeská          7                                      6                        3                  

21                   1

Západočeská         6                                      5                        3                  

21                   2

Celkem                                                                                75                   

430

Průměrný počet štěňat ve vrhu je 5,73 štěňat, nezabřezlo 21,1% krytých 

fen.

Informoval výbor o jednotlivých psech, po nichž feny nezabřezly (viz 

písemná zpráva).

Vrhy po 52 chovných psech, bylo využito v reprodukci 51,48% chovných 

psů – došlo ke zlepšení situace v rovnoměrnějším využití psů.



4

Více podrobností písemná zpráva – příloha č. 5.

Úkol pro CHR:

Do příštího výboru stanovit a projednat komise pro výběr do chovu na rok 

2014.

7. Hlavní akce roku 2014 (klubové výstavy, rozhodčí, výběry do 

chovu –členové komisí, kontroly –termíny)

Návrh rozhodčích na výstavy byl rozeslán již v minulém roce, nelze 

předpokládat, že pořadatelé vyhoví. (požadavek na úhradu – viz směrnice 

ČMKU). 

Do příštího výboru stanovit a projednat komise pro výběr do chovu na rok 

2014. Hlavní poradce zašle oblastním poradcům zprávu pro spádové 

schůze poboček (zaslat do konce února).

8. Hodnocení výcvikového roku (klubové akce, celostátní, 

kvalifikace 2014) (Tinka)

Rok 2013 velmi úspěšný po stránce výcvikových úspěchů na MRK 

(Uherské Hradiště) a MKP (Praha západ). Pro rok 2014 není v nominaci 

takové zastoupení. Bodově se umístil i p. Staněk s Brokem z Vobícek, neví 

se, zda nastoupí. (v nominaci pouze Ing. Novotný, Ing. Havlát)

Jihočeské Derby – p. Staněk garant, vše projedná s Mgr. Ratajem 

podle výsledku projednávání zkušebních řádů. Mgr. Rataj navrhuje 

zpracování statutu soutěže (v případě schválení nových zkušebních řádů) i 

s možností zahrnutí do žádosti o dotace na rok 2015. 

MDrK – Opava

Navrhuje se vrchní rozhodčí L. Műller – schváleno

Rozhodčí na MDrK zajistí obě Moravské pobočky + 4 rozhodčí (jedno auto) 

z Jihočeské pobočky – schváleno. Zároveň bude požádáno o delegaci 2 až 

3 rozhodčích ze Slovenské republiky – jména budou upřesněna (cestou 

ČMKJ a ČMKU).

9. Spádové schůze (podklady zprávy z bodů 3 až 8, postup při 

výběru čl. příspěvků) (Javůrek)

Materiály pro spádové schůze rozešle předsedům místopředseda Javůrek. 

K tomu je třeba zaslat i změnu Zápisního řádu KCHČF s barevným 

vyznačením změny. – Zašle Rataj.

10. Návrhy na vyznamenání u příležitosti 90 výročí založení klubu 

(Rataj)

Výbor se usnesl, že se nebude 90. výročí klubu vyznamenáními řešit.
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11. EURO Dog Show Brno, říjen 2014 (Morbicer, Brzkovská)

Ing. Brzkovská podala obsáhlou zprávu o jednání na ČMKU, kterého se 

účastnila. 

Na výstavě nelze nic prodávat. ČMKU poskytne stánek.

Garantem akce Ing. Brzkovská, přípravě bude věnována pozornost 

při následujících výborech KCHČF v květnu a září. 

Více podrobností viz písemná zpráva příloha č. 6.

12. Zprávy členů výboru, kronikářka, mez. sekretář

Mgr. Rataj

 Informoval o přípravě zkušebních řádů – dne 12. 2. bude 

projednávat Myslivecká rada ČMMJ, následně bude rozesláno na 

OMSy. Schvalování na mimořádném Sboru zástupců 14. 3. 2014 

v Neveklově.

 Navrhoval změnu termínu příštího výboru – absence Ing. Havláta a 

Ing. Dostála – výstava v Holandsku – výbor nesouhlasí – schůze 

proběhne v plánovaném termínu 25.5.

 Informoval o účinnosti nového občanského zákoníku a nutnosti dát 

do souladu mimo jiné i stanovy. V této souvislosti navrhuje při 

změně stanov uvažovat nad takzvanou permanentní konferencí. To 

znamená, že pro následnou konferenci v roce 2016 by byl stanovený 

klíč delegátů na základě počtů z r. 2015. Každá pobočka by si zvolila 

stanovený počet delegátů, kteří by se účastnili konference, avšak 

mandát by si podrželi i pro případné korespondenční rozhodování, 

které by Stanovy KCHČF umožnili. V případě zániku členství 

delegáta by bylo právem výboru pobočky doplnit za odstoupivšího 

člena náhradníka, aby se nesnižoval počet hlasů pobočky. Výbor 

s návrhem souhlasí a ukládá zapracovat změnu do návrhu 

stanov, které budou předloženy ke schválení konferenci 

2016, aby byly uvedeny do souladu s požadavky nového 

občanského zákoníku.

13. Informace z Dozorčí rady

DR provedla kontrolu vyhodnocení soutěží a nezjistila žádné závady.

14. Diskuse a různé

- Ing. Morbicer

 navrhuje článek do časopisu Myslivost k 50. Výročí uznání ČF –

zpracuje hlavní poradce chovu,
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 navrhuje projednat s ČMKU odstranění poznámky „přeloženo 

z francouzštiny…“ a odstranění chyby „poměr hlavy“ a „předseda 

Dostál“ – zajistí na ČMKU Rataj.

 Pozvání na schůzi chovatelů ČF na Slovensku – výbor souhlasí, 

aby delegaci zajistila SM pobočka (1 auto).

15. Závěr  

Příští schůze 25. 5. 2014 v 10.00 h V Perknově u Havlíčkova Brodu 

program bude upřesněn pozvánkou.

Zapsal:                                                                                                      

Ověřili:

Mgr. Jaroslav Rataj                                                                          Ing. 

Tomáš Morbicer

                                                                                                              

Josef Javůrek




