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Přítomni: Ing. Radomír Svoboda, MVDr. Jaroslav Švec, Hana Spalová, Monika Illová, Ing. Jiří Cikryt, Ing. 
Jaroslav Horský, Michal Urban, Kateřina Klocová, MVDr. Jan Kučera (za DR), Jan Coufal (za KK), 
Host:  Markéta Chodilová  
 
Schůze začala v 10:30 
 
Program:  

1) Rezignace jednatelky paní Zykánové 
2) Revize usnesení z minulé schůze 
3) Zpráva předsedy 
4) Zpráva předsedy Kárné komise 
5) Zprávy jednotlivých členů výboru 

- Matrikář  
- Výcvikářka 
- Hlavní poradkyně chovu 
- Místopředseda  
- Ekonom 
- Člen výboru 

6) Zpráva předsedy Dozorčí rady 
 

  
1) Rezignace jednatelky paní Zykánová 

- Bere na vědomí rezignaci paní Zykánová. 
- Na kooptaci na pozici jednatele byla navržena paní Markéta Chodilová. 
- Kooptace paní Chodilové byla schválena 8 hlasy. 

 
2) Revize usnesení z minulé schůze  
 

• Zajištění prací na novém webu (IT referent) dlouhodobý úkol    
• Zlaté odznaky, výroba 10 ks – trvá 
• Tisk diplomy ke stříbrným odznakům 50 ks. – trvá 
• Zkušební řády klubových soutěží odeslány. – hotovo 
• Školení rozhodčích na klubové soutěže (Čechy a Morava - konec ledna 2015) – trvá  
• Sjednocení zápisů do Databáze a Seznamu chovných psů – hotovo 
• Vícenásobný CACIT, zatím bez odpovědi – trvá 
• Zajistit formuláře pro změny u rejstříkového soudu (jednatelka) – trvá 
• Překlad řádů pro Klubové soutěže (místopředseda) – trvá 
• Vytvoření nové rubriky ve zpravodaji – „Historické okénko“ – hotovo 
• Zhotovení plakety paní Ludmily Laufbergerové“ – hotovo 
• Uvést do zpravodaje specifické symboly pro platby – hotovo 
• Upozornění, že nelze krýt fenu, která nemá v průkazu původu razítko „chovná fena“ – hotovo 
• Zpravodaje č.2 seznam rozhodčích – členů klubu s aprobacemi“ – hotovo 
• Zveřejnění oficiálních podmínek FCI pro přijetí na CACITové soutěže – hotovo 
• Článek do Zpravodaje o vlivu věku psů při výběru na start na klubových soutěžích – hotovo 
• Navrhnout místo konání semináře rozhodčích WUT 2015 – trvá 
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3) Zpráva předsedy:  
- Zahájil schůzi a přivítal členy výboru. 
- Přednesl problém nových stanov a termínu konference vzhledem k NOZ.  
- Výbor uložil přípravu přechodu panu předsedovi, paní jednatelce a členu výboru.  
- Výbor schválil změnu názvu na „Klub chovatelů jezevčíku České republiky z. s.“ a současně i získání 

souhlasů členů statutárních orgánů a odeslání upravených stanov na rejstříkový soud Prahy 1. 
 
Hlavní poradkyně chovu požádala nejprve o přednesení zprávy Kárné komise 
 
4) Zpráva předsedy Kárné komise  
- Kárná komise se sešla v Praze dne 3. července za účasti všech členů. 
- Případy nechovných jedinců (Chybějící razítko chovná fena v PP). KK zastavila projednávání. 
- Případ stížnosti na chování MUDr. Růžičkové. Tato stížnost nepřísluší orgánům klubu. 
- Případ pana Kolína. KK bere na vědomí rozhodnutí Dozorčí rady. 
- Případ nepožádání o příbuzenskou plemenitbu byl KK odložen. 
Výbor bere na vědomí zprávu Kárné komise, ale nesouhlasí s jejími závěry.  
 
5) Zprávy jednotlivých členů výboru 
 
Hlavní poradkyně chovu:  
- 2017 – 80 výročí vzniku klubu! Výbor ukládá místopředsedovi požádat WUT o zasedání zástupců klubů, 

výcvikovou a exteriérovou akci na tento rok. 
- Předložila petici členů klubu k situaci hnědých tygrů (vydané rozhodnutí DTK o  zastavení uchovňování a 

vylučování jedinců na výstavách). Dr. Švec informoval o následném dopise z DTK o prozatímním 
pozastavení rozhodnutí. Výbor ukládá vypracovat hlavní poradkyni chovu a místopředsedovi koncept dopisu 
pro FCI,  WUT a DTK (a všem dotčeným klubům) s podporou petice a zveřejnění tohoto dopisu ve 
zpravodaji ve zpravodaji. 

- Žádost pana Brzáka o čekatelství na rozhodčího z exteriéru: Ukládá hlavní poradkyni odeslat odpověď na 
žádost p. Brzáka. Žádost o čekatelství bude znovu projednána na  výboru až po dokončení čekatelství 
současných čekatelů. 

- Informovala o  průběhu a hodnocení KV Kochánky 2014. Přednesla informace o nadcházející KV Jevíčko 
- Předložila návrh na termíny, místa a hlavní rozhodčí na klubové výstavy 2015   

• Holýšov – Klubová bez zadávání KV – termín  1.3.2015 – hlavní rozhodčí MVDr. Novozámská 
• Kochánky – Klubová se zadáváním titulu KV – 7.6.2015 – hlavní rozhodčí Jan Coufal 
• Jevíčko  - Speciální – 2.8.2015 – hlavní rozhodčí Hana Spalová 

- Předložila výboru návrh na obsazení výstav v roce 2015 rozhodčími a termíny, místa a rozhodčí na výběry 
do chovu. Výbor schvaluje rozhodčí na výstavy v roce 2015 dle tabulky: 

 
Typ Datum Místo Rozhod čí Bonitace 
Národní 3.1.2015 Brno MVDr. Šlapanský Luboš Přibáňová Michaela, ing.  

     Frnčová Lenka Bušta Jan, ing.  
Mezinárodní 21.2.2015 Brno Kis Tibor (HU)  XX 

     MVDr. Kalich Miroslav    
Mezinárodní 22.2.2015 Brno Kis Tibor (HU)  XX 

     MVDr. Kalich Miroslav    
Klubová 1.3.2015 Holýšov Iris Steigmüller (D)  Přibáňová Michaela, ing.  
     Šimek František MVDr.  (DRS) Auerbach Alena 
     Novozámská Katka - MVDr. (DLS)   

     Švec Jaroslav  MVDr. (min)   
Národní 11.4.2015 Ostrava ing. Přibáňová Michaela  Šlapanský Luboš, MVDr.  

     Müller Luděk    
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Mezinárodní 25.4.2015 Budějovice Fairaislová Lenka XX 

     Buba Petr   
Mezinárodní 2.5.2015 Praha Bušta Jan ing. XX 

     Buriánková Alena   

Oblastní 16.5.2015 Chomutov - Hrádek Švec Jaroslav MVDr.  XX 

Mezinárodní 23.5.2015 Litoměřice Brožová Petra xx 

Oblastní 30.5.2015 
Kutná Hora - 
Kačina Auerbach Alena Přibáňová Michaela, ing.  

       Brožová Petra 

Oblastní 6.6.2015 Praha - Kunratice Šimek František MVDr.  xx 
Klubová 7.6.2015 Kochánky Coufal Jan Spalová Hana 
     Schneider Martina (D) Buriánková Alena 
     Adam Petr Pasák František 

     Brožová Petra   

Oblastní 13.6.2015 Olomouc MVDr. Kalich Miroslav  Šlapanský Luboš MVDr.  

       Müller Luděk  
Národní 20.6.2015 Klatovy Švec Jaroslav, MVDr. Krejzková Anna ing. 

     Hájková Dana Pasák František 

Mezinárodní 27.6.2015 Brno Coufal Jan xx 
Národní 18.7.2015 Mladá Boleslav Krejzková Anna ing.  Přibáňová Michaela, ing.  

     Bušta Jan ing. Adam Petr 
Speciální  2.8.2015 Jevíčko Šlapanský Luboš, MVDr.  Coufal Jan 
     Pasák František Přibáňová Michaela, ing.  
     Spalová Hana Brožová Petra 

     Havelka Tibor (SK)   
Mezinárodní 29.8.2015 Mladá Boleslav Přibáňová Michaela ing. xx 

     Kašpar Miloš   
Národní 19.9.2015 Brno Auerbach Alena Přibáňová Michaela, ing.  

     Novozámská Katka MVDr. MVDr. Kalich Miroslav  

Oblastní 3.10.2015 Džbán Krejzková Anna ing.  xx 
Mezinárodní 10.10.2015 České Budějovice Šimek František MVDr. Spalová Hana 

     Říha Tomáš  Novozámská Katka MVDr.  
Mezinárodní  31.10.2015 Praha Spalová Hana xx 

     Adam Petr   
Mezinárodní 1.11.2015 Praha Spalová Hana xx 

     Adam Petr   
- Vyslovila nesouhlas s postupem kárné komise v případu nechovných jedinců a příbuzenské plemenitby, 

upozornila na nutnost dodržování řádků ČMKU, a to i při jednání kárné komise. Výbor  pověřuje hlavní 
poradkyni chovu podáním  odvolání k dozorčí radě KCHJ ve věci přezkoumání rozhodnutí kárné komise. 

- Vzhledem ke kooptaci paní Chodilové do výboru dojde od 1.10.2014 ke změně v rozložení práce v 
chovatelské radě a poradcem chovu pro hladkosrsté trpasličí a králičí jezevčíky bude paní Veronika 
Robertsová. Schváleno. 

 
Výcvikářka:  
- MRK – Propagace pomocí Ivany Pečimúthové. Není dostupný zahraniční rozhodčí. 
- Soutěže na příští rok jsou domluvené, přesné termíny budou potvrzené výborem po e-mailu.  
- Žádost o SWP na Jižní Moravu. Výbor schvaluje částku za pronájem honitby (200,00 Kč na psa) a ukládá 

jednatelce odeslat žádost o SWP na Moravu (F. Bábík). 
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- Žádosti o spolupořádání CACT na rok 2015: Podmínkou pouze jeden CACT za celé zkoušky a jeden CACT 
za FCI skupinu. (Jeden jezevčík bez rozdílů velikosti a srsti.) Výbor ukládá výcvikáře zaslat souhlasy se 
zadáváním CACt a r. CACT včetně dopisu s jasnými jednotnými podmínkami. 

- Výjimka CACT Pohár hejtmana Pardubického kraje – není dvoudenní, ale je zde nominační postup. 
Schváleno. 

- Příspěvek na schválený chov lišek dle dodaných žádostí – schváleno. 
- Žádost o příspěvek 2 000 Kč na telefony pro paní Illovou v rámci organizace KV Jevíčko 2014. Schváleno. 

  
Ekonom:  
- Opakovaně žádá o dodržování termínové kázně. 
- Výbor ukládá všem členům i garantům jednotlivých akcí vyúčtovat náklady do jednoho měsíce. 
- Rozhodně neplatit faktury ze soukromých účtů. V akutním případě odeslat fakturu e-mailem a domluvit se 

telefonem s ekonomem na okamžité platbě. 
- Vyúčtování KV Kochánky bylo předáno zatím pouze v elektronické podobě bez dokladů. Výsledek je 

přibližně 40 000 Kč. Přesná částka bude zveřejněna po doložení dokladů ředitelkou výstavy p. 
Benediktovou. 

  
Místopředseda:  
- Byl zrušen Pohár norníků. 
- Požádal o příspěvek 5000 Kč na organizaci 0. ročníku Poháru Českého středohoří na uspořádání 21.9.2014. 

Schváleno. 
 
Matrikář:  
- Členové prakticky nereagovali na výzvu k doplnění dat narození. Vznikají pak problémy jak při 

zveřejňování jubileí, tak při  osvobození od poplatků pro členy starší 70 let.  
 
Tisková referentka:  
- 30. 8. 2014 uzávěrka Jezevčíka.  
- Zpravodaj byl zpožděn kvůli nedorozumění s tiskárnou.  
- Opět problémy s kvalitou tisku. Výbor doporučil raději s tiskárnou vyjednávat než ji měnit. 
 
Člen výboru:  
- Domluven termín rozjetí nového webu do 1. 1. 2015. 
- Žádost o finanční pokrytí úprav výpočtu příbuznosti v databázi do 5 000 Kč. Schváleno. 
 
Jednatelka:  
- Výbor ukládá jednatelce převzetí agendy od paní Zykánová v co nejkratším termínu. 
- Výbor ukládá jednatelce odeslat odpovědi na dopisy týkající se chování  MUDr. Růžičkové na výstavě 

v Maďarsku. 
- Výbor ukládá jednatelce nahlásit změnu kontaktní osoby na příslušné orgány - ČMKJ, Plemennou knihu,  

ČMKU, WUT a Slovenský klub chovatelů jezevčíků. 
 
 
6) Zpráva předsedy Dozorčí rady  
- Cestovní příkazy,. Není možné psát několik různých akcí na jeden cestovní příkaz (papír). 
- Je třeba upřesnit, kam je třeba posílat výsledovky finančního hospodaření. 
- Je třeba dávat pozor na denní kurz přepočtu EUR. 
- Je rozpor v organizačním řádu u přijímání členů. Zaplacení vs rozhodnutí výboru. 
 
 

V Jevíčku- 2. 8. 2014, zapsal  J. Horský 
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Usnesení ze schůze výboru ze dne 2. 8. 2014 
 

 

Schůze výboru KCHJ ČR 
 
- bere na vědomí:  
 

• Rezignaci jednatelky paní Zykánová ze zdravotních důvodů. 
• Zprávu předsedy Kárná komise 
• Zprávu předsedy Dozorčí rady 
• Zprávy členů výboru              

 
 

- schvaluje:      
   

• Paní Markétu Chodilovou na pozici jednatele výboru.                                        
• Změnu názvu na „Klub chovatelů jezevčíku české republiky z. s.“ 
• Získání souhlasů členů statutárních orgánů a odeslání upravených stanov na rejstříkový soud Prahy 1. 
• Výjimka spolupořádání CACT Pohár  hejtmana Pardubického kraje. 
• Spolupořádání a zadávání titulů CACT a r. CACT pro nejlepšího jezevčíka na  těchto akcích: Pohár 

Českého lesa v dosledech, Memoriál  Josefa Brzáka,  Slovácký pohár, Memoriál Jiřího Bodejčka, 
Memoriál Jaroslava Menšíka, „O Kutnohorský groš“, Černostudniční pohár, Pohár hejtmana 
Pardubického kraje,  

• Příspěvek na schválený chov lišek dle dodaných žádostí. 
• Smlouvu o zapůjčení honitby na pořádání SWP na Jižní Moravu (200,00 za každého psa) 
• 2000 Kč paní Illové na telefon při pořádání KV Jevíčko. 
• SBS - J. Brzák 4000 Kč – za přípravu soutěže. 
• Příspěvek 5000 Kč na uspořádání 0. ročníku Poháru českého středohoří - 21.9.2014. 
• Žádost o finanční pokrytí úprav výpočtu příbuznosti v databázi do 5 000 Kč. 
• Od 1. 10. 2014 změnu v rozložení práce Chovatelské rady a nového poradce chovu pro hladkosrsté 

trpasličí a králičí jezevčíky paní Veronika Roberts. 
 
 
- ukládá:   
 
     Předsedovi, jednatelce a členovi výboru 

• Pracovat na přípravě přechodu na nové organizační řády dle nového občanského zákoníku. 
 
     Ekonomovi 

• Ve spolupráci s tiskovou referentkou znovu uvést do zpravodaje specifické symboly pro platby 
 
     Hlavní poradkyni chovu 

• Odeslat odpověď na žádost p. Brzáka. Čekatelství je možné až po dokončení čekatelství současných 
čekatelů. 

• Vypracovat s místopředsedou koncept dopisu ohledně chovu hnědých tygrů pro FCI,  WUT a DTK (a 
všem dotčených klubů) s podporou petice a zveřejnění ve zpravodaji. 

• Podat odvolání k Dozorčí radě proti rozhodnutí Kárné komise pro jasné porušení řádů a to v případě jak 
nechovných jedinců tak příbuzenské plemenitby. 
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Výcvikářce  
• Vyřešit souhlasy se spolupořádáním CACT soutěží dle podmínek KCHJ. 
• Dát souhlas s pořádáním Poháru hejtmana Pardubického kraje. 

 
      Jednatelce 

• Převzít co nejdříve agendu jednatelky od paní Zykánové. 
• Odeslat žádost o SWP na Moravu (F. Bábík). 
• Odeslat odpovědi na dopisy týkající se chování  MUDr. Růžičkové na výstavě v Maďarsku. 
• Nahlásit změnu kontaktní osoby na příslušné orgány - ČMKJ, Plemennou knihu, na ČMKU, WUT a 

Slovenský klub chovatelů jezevčíků. 
 

     Místopředsedovi  
• Ve projednat s WUT termín 13. 6. 2015 a zvolit místo konání semináře rozhodčích WUT 2015 
• Požádat WUT o zasedání zástupců klubů, výcvikovou a exteriérovou akci na rok 2017 (80 výročí klubu). 
• Vypracovat s hlavní poradkyní koncept dopisu ohledně chovu hnědých tygrů pro FCI,  WUT a DTK (a 

všem dotčených klubů) s podporou petice a zveřejnění ve zpravodaji. 
 

 
 

 
V Jevíčku 2. 8. 2014, zapsal J. Horský 


