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Přítomni: Ing. Radomír Svoboda,  Hana Spalová, MVDr. Jaroslav Švec, Eva Zykánová, Monika Illová, 
Kateřina Klocová, Ing. Jiří Cikryt, Michal Urban, Ing. Jaroslav Horský, MVDr. Jan Kučera (za DR) 
 
 
Schůze začala v 10:00 
 
Program:  
1) Zahájení  -  předseda 
2) Zprávy jednotlivých členů výboru 
 

� Předseda 
� Jednatelka  
� Výcvikářka  
� Ekonom 
� Tisková referentka 
� Hlavní poradkyně chovu 
� Místopředseda 
� Matrikář 
� IT referent  

 
3) Dozorčí rada 
4) Pořádání mimořádné SV v termínu Evropské výstavy 2014 
5) Různé 
 
 

   
ad 1) Zahájení - předseda  
 
Předseda Ing. Radomír Svoboda přivítal členy výboru a popřál jim do mnoho úspěchů v práci pro klub.  
 
 
ad 2) Zprávy jednotlivých členů výboru 
 
Předseda: Nové znění Smlouvy o poskytování chovatelského servisu – doplnit na základě usnesení konference.                 
                 Schváleno všemi hlasy. Jednatelka dopracuje smlouvu a pošle všem poradcům chovu, Ing. Horský 
                umístí na web.  
                Navrhl pověření p. Filípka zajištěním klubové výstavy v Letňanech a pověření p. Filípka jednat 
                jménem klubu v této věci stejně jak tomu bylo v předešlých letech.  
                 Upozornil všechny členy výboru, aby posílali návrhy na program před každou další schůzí výboru 
                jednatelce a ta je zapracuje do pozvánek.  
                Navrhl zřízení podpisového práva pro MVDr. Jana Kučeru k termínovavému vkladu u České 
                Spořitelny.  
 
Jednatelka: Došlá korespondence - Ministerstvo vnitra ČR vzalo na vědomí změnu stanov KCHJ ČR                                                         
                                                          -  Kynologický spolek Litoměřice nám nabízí možnost uspořádat klubovou 
                                                        nebo speciální výstavu v rámci Krajské výstavy psů všech plemen 
                 O uspořádání naší výstavy v rámci KV Litoměřice nemá klub zájem, jednatelka v tomto smyslu 
                 odpoví.  
                 Informace z předsednictva ČMKU – Zápis předsednictva, usnesení č.8/4/12- Otevřený dopis 
                   o porušení řádu KCHJ ČR – P ČMKU postoupil ČMKJ, případ byl ČMKJ řádně  uzavřen, P ČMKU   
                 souhlasí s vyjádřením ČMKJ.        
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Výcvikářka: Připraví článek pro propagaci pracovních soutěží v zahraničí.                                     
                  Navrhuje od roku 2013 zvýšit startovné na pracovních soutěžích: MRK + Klubová honičská soutěž    
                  1500,-,  Speciální barvářská soutěž, Klubová barvářská soutěž, Pohár Středočeské pobočky a Pohár  
                Vysočiny 1000,-. Pro nečleny klubu + 100% navýšení. Sváleno všemi hlasy.                   
                 Výcvikářka zajistí souhlas příslušných OMS s konáním klubových soutěží v roce 2013.                  
                 Výbor ukládá výcvikářce vypracovat nová pravidla pracovního poháru a pravidla vyhodnocení 
                 nejlepšího jezevčíka na zahraničních soutěžích. 
                 Budou zakoupeny ceny na MSBLJ – nože (10500,- Kč) a 2 poháry pro nejlepšího českého psa 
                 na MFV a MSBLJ. Výbor schválil všemi hlasy. 
                  Rozhodčím na slovenské soutěže, pokud je schválí výbor klubu, bude proplaceno KCHJ ČR cestovné 
                 na hranice ČR. Schváleno všemi hlasy. 
                 Byla navržena a schválena výcviková rada v tomto složení: 
                 - Petr Adam – SČ 
                 - Jan Kesner – VČ 
                 - Petr Srostlík – SM 
                 - Jiří Švec – ZČ 
                 - Jindřich Šimara – JM 
                 - František Bábík – JM 
                 - Josef Odehnal – JČ 
                 - Ing. Kamil Šebek – Stř.Č. 
                 Výcvikářka informovala o plánovaném konání výcvikové rady. 
                 Navržena a schválena delegace rozhodčích na klubové soutěže: 
                 MRK – vrchní rozhodčí MVDr. František Šimek 
                             rozhodčí: Václav Kučera, Roman Malec, Pavel Košan, Jitka Košanová, Miroslav Bican,  
                             Ing. Horský Jaroslav, MVDr. Jaroslav Švec, Dieter Honzálek 
                 KBS -   vrchní rozhodnčí: MVDr. Jan Kučera 
                             rozhodčí: Michal Urban,Vratislav Dvořák, Stanislav Procházka, Jiří Čech 
                 Na Pohár Středočeské pobočky je přihlášeno málo psů, v letošním roce se nebude konat. 
                 Požádala všechny OMS o průběžné zasílání tabulek ze zkoušek loveckých psů plemene  
                 jezevčík.  OMS Jindřichův Hradec požaduje úhradu nákladů. Upozornila je na Zkušební řád 
                  pro zkoušky loveckých psů platný od 1.1.2008, str.20 bod 9: Pořadatel zašle do 14 dnů po obdržení 
                  dokumentace zkoušek od vrchního rozhodčího:1)ČMMJ,2)výcvikářům klubu 1x sadu soudcovských 
                 tabulek.               
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                             
Ekonom: Převzal funkci, v bance předání agendy proběhne. 
               Účetnictví povede pí.Hana Krčilová, Křenkova 902, Nové Město na Moravě, tel.737824000, 
               mail: hanka.kh@seznam.cz. Schváleno všemi hlasy. 
               Výbor klubu ukládá všem členům výboru posílat vyúčtování nákladů a výloh včetně čísla účtu 
               nejdéle čtvrtletně v přehledné formě.    
               Ekonom požaduje vyúčtovat rozhodčí do 1 měsíce (seznam, cestovní příkazy, dohody o prove- 
               dení  práce, srážková daň, čísla účtů). 
               Výbor klubu ukládá Ing. Horskému vypracovat ve spolupráci s ekonomem, hlavní poradkyní 
               chovu a výcvikářkou vzor dohody o provedení práce. 
 
Tisková referentka: Upozorňuje na uzávěrku příštího zpravodaje 31.8.2012. 
               Konstatována špatná kvalita tisku zpravodaje a ročenky. Výbor ukládá tiskové referentce jednat 
               s Českou poštou o slevě za tisk zpravodaje a ročenky pro špatnou kvalitu a pozdní dodání. 
               Vybrána nová tiskárna BM POINT s.r.o. Brno, výbor schválil všemi hlasy uzavření smlouvy. 
               Redakční rada navržena a schválena v tomto složení: Ing. Michaela Přibáňová Ph.D 
                                                                                                   Ivana Pečimúthová 
                                                                                                   Bc. Markéta Chodilová  
 



Zápis ze schůze výboru KCHJ ČR 
Jevíčko, hotel Alster, 11.8.2012 

 
 

 

 3 

Hlavní poradkyně chovu: Konstatuje nutnost zvýšit odměny za posuzování, která se vyplácí za práci 
                rozhodčího z exteriéru při klubových výstavách a výběrech do chovu a při klubových  
                pracovních soutěžích. Hlavnímu rozhodčímu náleží odměna 700,- Kč, ostatním rozhodčím 
                500,- Kč. Při dvou a vícedenních soutěžích  hlavnímu rozhodčímu náleží odměna 1000,- Kč, 
                ostatním rozhodčím 850,- Kč.  
                Pro vedoucí kruhů, zapisovatele a tlumočníky při klubových výstavách, zapisovatele 
                při výběru do chovu a pracovníky výstavních kanceláří při klubových výstavách, za předpo- 
                kladu, že výstavní kancelář je v provozu po celou dobu výstavy odměna 500,- Kč. 
                Odměna nenáleží tomu jednotlivci, který pracuje jako vedoucí kruhu či zapisovatel 
                v souvislostí s přípravou na funkci čekatele na rozhodčího z exteriéru.  
                Schváleno všemi hlasy.                 
                Vzhledem k nárůstu počtu pouze čipovaných psů navrhuje zakoupit 2 čtečky čipů v ceně 
                celkem 5000,- Kč. 
                Schváleno složení chovatelské rady: Hana Spalová - HPCH, poradce pro DLS,  
                                                                                                    předsedkyně chovatelské rady   
                                                                          Ing.Michaela Přibáňová,PhD - poradce pro DRS 
                                                                                                    zástupce předsedkyně  
                                                                          Bc.Markéta Chodilová – poradce pro HLS,HLT,HLK 
                                                                          Ing. Lenka Svobodová – poradce pro DLT,DLK 
                                                                          Radek T. Želina DiS – poradce pro DRT, DRK 
                                                                          Veronika Robertsová – člen chovatelské rady                                                                                            
                Projednán zápis ze schůze chovatelské rady. 
                 Chovatelská rada navrhuje na základě požadavku WUT vyslání rozhodčích na školení WUT v tomto  
                složení: 
                MVDr. Jaroslav Švec 
                Jan Coufal 
                Ing. Michaela Přibáňová,PhD 
                Hana Spalová  
                Výbor schválil všemi hlasy.                                      
                Klubová výstava bude přesunuta zpět do Holýšova, schváleny propozice a nákup korbelů 
                pro tuto výstavu, ředitel výstavy p. Tomáš Říha, redakce katalogu Hana Spalová 
                Projednány a schváleny termíny, místa, data uzávěrek a rozhodčí na klubové výstavy 2013. 
                KV (bez zadání titulu KV)Holýšov 3.3.2013 
                uzávěrka 3.2.2013 
                Jan Coufal – dlouhosrstí standardní 
                Ing. Anna Krejzková – hladkosrstí standardní 
                MVDr. František Šimek – miniaturní 
                Jens Witter (D) – drsnosrstí standardní 
                SV Jevíčko 4.8.2013 
                uzávěrka 10.7.2013    
                Ing. Michaela Přibáňová – hladkosrstí standardní 
                Siejkowski L. (PL) – miniaturní 
                Petr Adam – drsnosrstí standardní 
                Alena Buriánková – dlouhosrstí standardní 
                KV Praha 20.10.2013 
                uzávěrka 20.9.2013 
                Hana Spalová – hladkosrstí standardní 
                De Kunder – Vader (NL) – drsnosrstí standardní 
                Tomáš Říha – králičí všech rázů 
                Miloš Kašpar – hladkosrtí trpaslličí 
                MVDr. Vladimír Piskay (SK) – dlouhosrtí trpasličí 
                MVDr. Katka Novozámská – dlouhosrtní standardní 
                František Pasák – drsnosrstí trpasličí 
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                Veškerou agendu hlavního poradce chovu na této výstavě převezme Ing. Přibáňová 
                Projednáni a schváleni rozhodčí na II. pololetí 2013 
                 NV Mladá Boleslav : Tomáš Říha (HL+DL), Petr Buba (DR) 
                 MV Mladá Boleslav: Hana Spalová (DR), Jan Coufal (HL+DL) 
                 NV Brno: Alena Auerbach (HL+DL), MVDr. Šlapanský (DR) 
                 MV České Budějovice: Ing. Michaela Přibáňová (HL+DL), Ing. Anna Krejzková (DR) 
                 MV Praha: Anja Push, Luděk Müller 
                 Změna oproti již schválenému: 
                 NV Klatovy místo paní Auerbach pan Bušta     
                 Chovatelská rada pracuje na návrhu nové bonitační karty, aby byla co nejvíce popisná. 
                 Stížnost na porušování Výstavních řádů: 
                 KCHJ ČR podal stížnost na porušení Výstavního řádu vystavovatelkami MUDr. S. Růžičkovou 
                 A JUDr. L. Pytlounovou. Klub uvádí, že tyto vystavovatelky 4x porušily Výstavní řád. 
                 Porušení řádu se výše uvedené dopustily v případě přihlašování psů do soutěže párů, soutěže 
                 chovatelských skupin a přihlašování jedinců do rázu s následným přehlášením do jiného rázu 
                 přímo na výstavě. K jednání se dostavili zástupci KCHJ ČR pí. Spalová a Ing. Svoboda, dále 
                 vystavovatelka MUDr. Růžičková. Zástupci klubu objasnili systém kontroly při klubových 
                 výstavách. Z jednání jednoznačně vyplynulo, že pro zařazení do konkrétního rázu je podstatný 
                  výsledek uvedený na bonitační kartě, bez ohledu na to, zda je zapsán do PP. Hlásit jedince je  možné 
                 pouze do toho rázu (plemene), který je uveden na bonitační kartě. Obě strany předaly VK 
                 nové materiály, VK zaujme konečné stanovisko na příštím zasedání po obdržení vyjádření 
                 z výstavních kanceláří.   
                 Každý vystavovatel, který hlásí svého jezevčíka na jakoukoli výstavu, je povinen dodat 
                 aktuální platnou oboustrannou kopii PP, případně příloh. Hlavní poradkyně chovu zajistí 
                 zveřejnění v klubovém tisku, tak jak rozhodla výstavní komise.  
                 Vystavovatelé, kteří mají svého jedince již bonitovaného, nesmějí ho hlásit do jiného 
                 velikostního rázu, než je zapsáno na bonitační kartě. 
 
Místopředseda: Poděkoval jménem klubu za reprezentaci na Evropském poháru v Maďarsku rozhodčí 
                 M. Illové a vůdcům Ing. R. Svobodovi a L.Fryšovi. 
                 Navrhuje úhradu startovného pro vůdce Z. Leonhardtovou a L.Fryše na Velké ceně norníků 
                 Thüringen, Německo 28,.8.2012 ve výši 150,- EUR. 
                 Schváleno 8 hlasy, 1 proti. 
 
Matrikář: Potřebuje zajistit změnu adresy pro zasílání podrobných výpisů plateb.                 
 
IT referent: Navrhuje tvorbu nového webu, stávající již nepostačuje. 
                Výbor schvaluje zadání tvorby nového webu v ceně cca 20000,- Kč a ukládá Ing. Horskému 
                 zajištění prací na tomto webu. 
                 V souvislosti s tím ukládá jednatelce oslovit bývalou webmasterku pí.Dufkovou a zrušit 
                 s ní smlouvu dohodou.    
 
ad 3) – Dozorčí rada                   
                  Ekonom bude spolupracovat s dozorčí radou. 
                  Předseda DR upozornil na nutnost inventarizace majetku KCHJ ke konci roku. 
  
ad 4) – Pořádání mimořádné SV v termínu Evropské výstavy 2014 
                  Projednána možnost pořádání mimořádné SV při EV 2014 v Brně. Podmínkou je 
                  termín mimo dny, kdy je plemeno vystavováno na EV a NV a místo konání mimo  
                  areál BVV. Pro jezevčíky tedy přichází v úvahu kvůli návaznosti na EV a NV 
                  sobota 25.10.2014. 
                  Pí. Klocová a Ing. Cikryt se pokusí zajisti výstavní prostory na tento termín v dosahu 
                  cca 50 km od Brna.  
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Ad 5) – Různé                  
                  Potřeba zakoupení fotoaparátu pro výcvikářku v ceně do 3000,- Kč 
                  Potřeba zakoupení tiskárny (multifunkční zařízení) pro jednatelku v ceně do 1500,- Kč 
                  + náhradní náplně 
                  Výše poplatků na klubových výstavách: 1.pes 550,- Kč, další pes 500,- Kč, soutěže 150,- Kč. 
                  Nečlenové + 200,- Kč. 
                  Další schůze výboru KCHJ se bude konat dne 6.10.2012 v 15:00 hodin v penzionu 
                  U Skutilů, Tovární 222, Pilníkov, okres Trutnov                                                                  
                                                                                                                      
                                                 
                             
                     
 

V Jevíčku 11.8.2012  zapsala  Eva Zykánová 
 

Usnesení ze schůze výboru ze dne 11.8.2012 
 

Schůze výboru KCHJ ČR 
- bere na vědomí:  

• Usnesení ze schůze chovatelské rady 
• Informace k přípravě na SV Holýšov 2013 
• Informaci o proběhlém jednání na ČMKU o stížnosti na porušování výstavních řádů                       

MUDr. S. Růžičkovou a JUDr.L. Pytlounovou 
• Informaci o práci na návrhu nové bonitační karty 
• Informaci výcvikářky o svolání výcvikové rady 
• Výcvikářka připraví článek pro propagaci pracovních soutěží v zahraničí 
• Zrušení soutěže Pohár Středočeské pobočky  
• Informaci o problémech se zasíláním soudcovských tabulek ze zkoušek 
• Informaci ekonoma o přebírání agendy 
• Upozornění na potřebu inventarizace majetku KCHJ ČR ke konci roku 

 
- schvaluje: 

• Nové znění  Smlouvy o poskytování chovatelského servisu – 1500,- Kč za jeden úkon 
• Pověření p. Filípka zajištěním klubové výstavy v Letňanech a pověření ho jednat jménem klubu v této 

věci stejně, jak tomu bylo v předešlých letech 
• Zřízení podpisového práva pro MVDr. Jana Kučeru k termínovanému vkladu u České spořitelny 
• Novou výcvikovou radu: Petr Adam-SČ, Jan Kesner-VČ, Petr Srostlík-SM, Jiří Švec-ZČ, Jindřich 

Šimara-JM, František Bábík-JČ, Ing. Kamil Šebek-Stř.Č. 
• Delegaci rozhodčích na MRK – vrchní rozhodčí: MVDr. František Šimek, rozhodčí: Václav Kučera, 

Roman Malec, Pavel Košan, Jitka Košanová, Miroslav Bican, Ing. Jaroslav Horský, MVDr. Jaroslav 
Švec, Dieter Honzálek 

• Delegaci rozhodčích na KBS – vrchní rozhodčí: MVDr. Jan Kučera, rozhodčí: Michal Urban, Vratislav 
Dvořák, Stanislav Procházka, Jiří Čech                                                                                     

• Od roku 2013 zvýšení startovného na klubových soutěžích – MRK a Klubová honičská soutěž 1500,-Kč, 
Speciální barvářská soutěž, Klubová barvářská soutěž, Pohár Středočeské pobočky a Pohár Vysočiny 
1000,- Kč,  nečlenové + 100 % 

• Zakoupení cen na MSBLJ – nože v hodnotě 10 500,- Kč 
• Zakoupení 2 pohárů pro nejlepšího českého psa na MFV a MSBLJ 
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• Rozhodčím na slovenské soutěže, pokud je schválí výbor klubu, bude  proplaceno KCHJ ČR cestovné na 
hranice ČR   

• Vedení klubového účetnictví  pí. Hanou Krčilovou 
• Redakční radu: Ing. Michela Přibáňová PhD., Ivana Pečimúthová, Bc. Markéta Chodilová 
• Uzavření smlouvy s tiskárnou BM POINT s.r.o. Brno 
• Tvorbu nového webu v ceně cca 20 000,- Kč  
• Chovatelskou radu: Hana Spalová – HPCH, předsedkyně chovatelské rady a poradce pro dlouhosrsté 

standartní jezevčíky, Ing. Michaela Přibáňová PhD. – zástupce předsedkyně, poradce pro drstosrsté 
standartní jezevčíky, Bc. Markéta Chodilová – poradce pro hladkosrsté jezevčíky standartní, trpasličí a 
králičí, Radek T. Želina DiS – poradce pro drsnosrsté trpasličí a králičí jezevčíky, Veronika Robertsová 
– člen chovatelské rady 

• Zvýšení odměny rozhodčím na klubových akcích: posuzování 1 den - vrchní rozhodčí 700,-, rozhodčí 
500,-, více dní – vrchní rozhodčí 1 000,- Kč, rozhodčí 850,-   

• Úhradu odměny při práci pro klub - jednorázová odměnu 500,- 
• Zvýšení poplatků na klubových výstavách: 1.pes 550,-, další 500,-, soutěže 150,-, nečlenové + 200,- Kč 
• Rozhodčí na II. pololetí 2013 

NV Mladá Boleslav: Tomáš Říha (HL+DL), Petr Buba (DR) 
MV Mladá Boleslav: Spalová (DR), Jan Coufal (HL+DL) 
NV Brno: Alena Auerbach (HL+DL) 
MV České Budějovice: Ing. Michaela Přibáňová (HL+DL), Ing. Anna Krejzková (DR) 
MV Praha: Anja Push, Luděk Müller 
NV Klatovy místo pí. Aleny Auerbach p. Jan Bušta 

• Delegaci na školení rozhodčích WUT:  MVDr. Jaroslav Švec, Jan Coufal, Spalová Hana, Ing.Přibáňová 
Michaela  

• Propozice na KV(bez zadání titulu KV) Holýšov 
• KV (bez zadání titulu KV) Holýšov 3.3.2013 

uzávěrka 3.2.2013 
Jan Coufal – dlouhosrstí standardní 
Ing. Anna Krejzková – hladkosrstí standardní 
MVDr. Šimek František – miniaturní 
Jeans Witter (D) – drsnosrstí standardní 

• SV Jevíčko 4.8.2013 
uzávěrka 10.7.2013 
Ing.Přibáňová Michaela – hladkosrstí standardní 
Siejkowski L. (PL) – miniaturní 
Petr Adam – drsnosrstí standardní 
Alena Buriánková – dlouhosrstí standardní 

• KV Praha 20.10.2013 
uzávěrka 20.9.2013 
Hana Spalová – hladkosrstí standardní 
de Kunder – Vader (NL) – drsnosrstí standardní 
Tomáš Říha – králičí všech rázů 
Miloš Kašpar – hladkosrstí trpasličí 
MVDr. Vladimír Piskay (SK) – dlouhosrstí trpasličí 
MVDr. Katka Novozámská – dlouhosrstí standardní 
František Pasák – drsnosrstí trpasličí 

• Uspořádání mimořádné SV při EV 2014 v Brně 
• Proplacení startovného 150,- EUR vůdcům vyslaným KCHJ na Pohár norníků 26.8.2012Thüringen 

Německo 
• Zřízení podpisového práva k termínovanému účtu u České spořitelny MVDr. Janu Kučerovi 
• Zakoupení fotoaparátu pro výcvikářku v ceně do 3 000,- Kč 



Zápis ze schůze výboru KCHJ ČR 
Jevíčko, hotel Alster, 11.8.2012 
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• Zakoupení tiskárny pro jednatelku v ceně do 1 500,- Kč + náhradní náplně 
• Zakoupení 2 čteček čipů v hodnotě 5 000,- Kč 

 
- ukládá: 
       Jednatelce           

• Sledovat unesení ČMKU, která se týkají KCHJ, dávat do programu schůzí výboru klubu a do zprávy 
jednatelky do Zpravodaje 

• Oslovit bývalou webmasterku a ukončit s ní smlouvu dohodou 
• Rozesílat pozvánky na schůze výboru 14 dní pře termínem konání a zapracovat do nich návrhy na  

program od jednotlivých členů výboru  
• Odpovědět Kynologickému spolku Litoměřice, že KCHJ ČR nemá zájem o pořádání výstavy v rámci 

jejich KV  
 

Výcvikářce 
• Zajistit souhlas příslušných OMS s konáním klubových soutěží a nahlásit termíny a místa na ČMKJ a na 

ČMMJ 
• Vypracovat nová pravidla pracovního poháru a pravidla pro vyhodnocení nejlepšího psa na zahraničních 

soutěžích 
 

Tiskové referentce 
• Jednat s Českou poštou o slevě za tisk Zpravodaje a Ročenky pro špatnou kvalitu a pozdní dodání 
• Spolu s ekonomem zajištění výstavních prostor pro mimořádnou SV při EV 2014 v Brně na sobotu 

25.10.2014 v dosahu přibližně 50 km od Brna 
 

IT referentovi 
• Zajištění prací na novém webu 
• Ve spolupráci s ekonomem, hlavní poradkyní chovu a výcvikářkou vytvořit vzor Dohody o provedení 

práce 
 
Ekonomovi 
• Spolupracovat s dozorčí radou 
 
Matrikáři 
• Zajistit změnu adresy pro zasílání podrobných výpisů 
 
Všem členům výboru 
• Posílat vyúčtování nákladů a výloh nejdéle čtvrtletně v přehledné formě včetně čísla účtu 
• 3 týdny před schůzí výboru posílat návrhy na program jednatelce 

 
 
 
 
 
 

 Jevíčku 11.8.2012  zapsala Eva Zykánová 


