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Zápis ze schůze výboru Klubu chovatelů jezevčíků ČR 
Rýchory 16.října 2015 

 
 
 
 
Přítomni: Ing. Radomír Svoboda, ing. Jiří Cikryt, Monika Illová, Ing. Jaroslav Horský, Kateřina Klocová, Markéta Chodilová Bc., 
Michal Urban, MVDr. Jan Kučera (za DR), Jan Coufal (za KK) 
 
Omluveni: Hana Spalová, MVDr. Jaroslav Švec 
 
Program:  
Revize usnesení z minulé schůze 
Zpráva předsedy 
Zprávy jednotlivých členů výboru 
Hlavní poradkyně chovu 
Výcvikářka 
Ekonom 
Tisková referentka 
Jednatelka 
Zpráva předsedy Dozorčí rady 
Zpráva předsedy Kárné komise 
 
Revize usnesení z minulé schůze 
Jednatelka 
Poslat na ČMKJ zpracované překlady Klubových soutěžních řádů se zadáváním titulu CACIT – splněno – překlady zajistil 
MVDr. Švec, na ČMKJ je zaslala výcvikářka. 
Zaslat souhlasy s titulem CACT na soutěže v roce 2016 jednotlivým OMSům – splněno. Seznam soutěží vyvěšen na web a 
bude otištěn ve Zpravodaji. 
Odeslat pozvánky delegátům na Mimořádnou konferenci - splněno 
 
Místopředsedovi 
Zpracované překlady Klubových soutěžních řádů se zadáváním titulu CACIT předložit Komisi norníků FCI. 
Vypracovat podrobné vyúčtování SBS a předložit je výboru - trvá 
 
Jednatelce a členovi výboru připravit materiály na Mimořádnou klubovou konferenci - splněno 
 
 
Zpráva předsedy 
 
Předseda přivítal přítomné a zahájil schůzi. 
Inventarizace klubového majetku k 31.12.2015. Inventarizační komise: Kateřina Klocová a MVDr. Jaroslav Švec. Inventarizaci 
připraví Ing. Horský a Ing. Cikryt. 
Výbor ukládá Ing. Horskému a Ing. Cikrytovi připravit inventarizaci klubového majetku. 
Výbor ukládá p.Klocové a MVDr. Švecovi provést inventarizaci klubového majetku. 
 
 
Zprávy jednotlivých členů výboru 
 
 
Hlavní poradkyně chovu 
 
Zprávu přednesla jednatelka. 
 
Setkání rozhodčích z exteriéru dne 17.11.2015 – HPCH zajistí místo, pozvánky a úvodní část, druhou část programu zajistí p. 
Švec – překlad přednášek ze zasedání rozhodčích WUT, prosí o konzultaci dr.Švece s podrobnostmi k programu. 
Výbor ukládá HPCH zajistit Setkání rozhodčích z exteriéru dne 17.11.2015. Výbor ukládá HPCH dohodnout s místopředsedou 
druhou část programu a o výsledku informovat výbor. 
 
Informovala výbor, že závěrečné rozšiřovací zkoušky pro plemena jezevčíka složila dr.Ovesná, byla ČMKU jmenována 
rozhodčím pro jezevčíky. HPCH žádá o informaci, zda bude paní Illová pokračovat v práci čekatele na rozhodčího z exteriéru – 
letos žádné hospitace.  
Odpověď paní Moniky Illové – tento problém je plně v kompetenci ČMKU. 
 
Chovatelská rada doposud nedostala se zpracování žádné tabulky ze zkoušek v roce 2015 a to ani z klubových soutěží, přesto, 
že na posledním výboru byla výcvikářka požádána o jejich předání. HPCH prosí o informaci, zda si výcvikářka zajistí zpracování 
sama, nebo zda bude spolupracovat s chovatelskou radou. Pokud ano, prosí o urychlené předání alespoň části tabulek, práce 
ke konci roku je velké množství. Pokud ne, budou výcvikářce obratem zaslány soubory na zpracování zkoušek od jednotlivých 
plemen pro ročenku a databázi. 
Výcvikářka si tabulky zpracuje sama, žádá o zaslání souborů pro zpracování. 
Výbor ukládá HPCH zaslat výcvikářce soubory ke zpracování tabulek ze zkoušek pro ročenku a databázi. 
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Informovala o problematice porušení řádů u pana Šnajdra. Provedena kontrola vrhu panem Coufalem. HPCH žádá o rozhodnutí 
výbor, jak bude postupováno – zda předat případ kárné komisi, případně zda bude stačit vytýkací dopis a přeúčtování nákladů 
na cestovné (k tomu se přiklání). Jedná se o uvádění nepravdivých údajů v přihlášce k zápisu vrhu. HPCH žádala o rozhodnutí 
předsedu emailem 1.a 2.9.2015, dosud nedostala odpověď. 
Pan Coufal informoval o proběhlé kontrole vrhu, jedná se o to, že chovatel nechal očipovat a otetovat vrh před datem 
povoleným plemennou knihou. Ve skutečnosti veterinářka štěňata neočipovala a nenatetovala před tímto datumem, jen 
v Přihlášce k zápisu vrhu uvedla nepravdivé údaje.  
Výbor konstatoval, že pravděpodobně došlo k porušení jiných právních předpisů mimo kompetenci KCHJ. 
 
Přikládá návrh rozhodčích na výběry do chovu v roce 2016. 
Výbor s návrhem souhlasí, s výjimkou NVP Ostrava – Ing. Přibáňová – z důvodů vysokých nákladů na cestovné. Výbor ukládá 
HPCH předložit výboru náhradní řešení. 
 
Přikládá ke schválení propozice na výstavy v roce 2016 – Jevíčko a Nepřevázka, vzhledem k tomu, že musí vyjít v příštím 
Zpravodaji a to té doby výbor nebude. Zároveň žádá o překlad všech propozic (i Holýšov) do německého jazyka Dr. Švece. 
Výbor schvaluje propozice na klubové výstavy v Jevíčku a Nepřevázce. Výbor ukládá HPCH a místopředsedovi zajistit překlady 
propozic. 
 
Žádá o proplacení nákladů na cestovné na zasedání chovatelské rady pro jejich členky. Výbor schvaluje proplacení cestovného 
pro členky chovatelské rady na zasedání chovatelské rady. 
 
Vzhledem k dotazům od lidí na to, na kterých akcích konkrétně jsou zadávány tituly CACT, navrhuje, aby na webu v rubrice 
výcvik byl uveřejněn přesný seznam akcí, které KCHJ ČR zaštítil a kde se smí zadávat jezevčíkům CACT. Zde by se zároveň 
zveřejňovaly odkazy na propozice na tyto akce – pořadatelé by je měly dodávat klubu – byl by tím zajištěn i servis členům, aby 
je nemuseli shánět. Nebude tak docházet je zbytečným diskuzím a dotazům. 
Jednatelka informovala o tom, že seznam akcí, na které dal klub souhlas s CACTem v roce 2016 byl zveřejněn na klubovém 
webu a bude otištěn ve Zpravodaji. 
Pokud byl někde zadán titul neoprávněně, má každý možnost podat stížnost a ČMKJ, pod jejíž kompetenci toto patří. 
 
Prosí o úpravu na klubovém webu v sekci výcviková rada, členové jihomoravské pobočky odstoupili. Výcvikářka zařídí úpravu. 
 
 
Výcvikářka 
 
Žádá o zakoupení čtečky pro výcvikové akce. Výbor schvaluje zakoupení čtečky pro výcvikové akce. 
Výbor ukládá výcvikářce a tiskové referentce zajistit vytištění klubových soutěžních řádů. 
Klubová honičská soutěž – změna rozhodčích – omluvili se pánové Josef Mihálik, Zdeněk Urban a Lubomír Sokol, budou 
posuzovat p.Oslej a p Ing. Ivo Mittermayer. Výbor schvaluje změnu rozhodčích na KHS – p. Oslej a Ing. Ivo Mittermayer. 
Výbor schvaluje zálohu 20 000,- na Klubovou honičskou soutěž. 
 
 
Ekonom 
 
Informoval výbor o stavu financí. 
Zasedání rozhodčích WUT – platby od WUT přišly. 
Speciální výstava Jevíčko – zisk 80 000,-. 
 
 
Tisková referentka 
 
Informovala o stavu nového čísla Zpravodaje, Zpravodaj je v tisku. 
 
 
Jednatelka 
 
Informovala výbor o došlé poště. 
Informovala o jednání s firmou Interlov Praha, ohledně umístění sídla klubu na adrese ČMKJ. Vlastníkem budovy je firma 
Interlov. Byla nám zaslána Dohoda o poskytnutí sídla klubu v budově Interlovu na adrese Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4, 
Chodov. Interlov požaduje, aby doručovací adresa nebyla na této adrese, nutno mít doručovací adresu klubu na adrese 
některého ze statutárních orgánů klubu.  
Doručovací adresa klubu bude na adresu jednatelky. 
Výbor ukládá jednatelce vyřídit dohodu s firmou Interlov o umístění sídla klubu na adrese Interlovu. 
 
Předložila výboru ke schválení návrh spádových schůzí na rok 2016, které projednala s předsedy poboček : 
5.3.2016 - Jihomoravská pobočka 
6.3.2016 - Severomoravská pobočka 
12.3.2016 - Jihočeská pobočka 
13.3.2016 - Západočeská pobočka 
19.3.2016 – Severočeská pobočka 
20.3.2016 - Východočeská pobočka 
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27.3.2016 - Středočeská pobočka  
 
Výbor schvaluje termíny spádových schůzí na rok 2016. 
 
Předložila výboru ke schválení návrh termínů schůzí výboru a konference na rok 2016 : 
Schůze výboru: 
17.1.2016 Praha 
16.4.2016 Při Poháru Středočeské pobočky 
Konference: 28.5.2016 
Výbor schvaluje termíny schůzí výboru na rok 2016 a termín Konference v roce 2016. 
 
Předložila výboru žádost od Ing. Přibáňové ohledně přeložení podmínek pro udělení titulu WUT veteránšampiona, který na 
klubovém webu chybí. Žádá i o revizi překladu podmínek Junioršampiona a šampiona WUT, aby se tak předešlo nejasnostem a 
dotazům. 
Výbor ukládá HPCH zajistit revizi překladů podmínek šampionátů WUT – doporučuje spolupracovat s MVDr. Švecem. 
 
 
Zpráva předsedy Dozorčí rady 
Nebyly žádné podněty k zasedání Dozorčí rady. 
 
 
Zpráva předsedy Kárné komise 
Nebyly žádné podněty k zasedání Kárné komise. 
 
 
Usnesení ze schůze výboru ze dne 16.10.2015 
 
Schůze výboru KCHJ ČR 
bere na vědomí 
Zprávy členů výboru 
Zprávu předsedy Dozorčí rady 
Zprávu předsedy Kárné komise 
 
schvaluje 
Návrh rozhodčích na výběry do chovu v roce 2016, s výjimkou výběru do chovu při NVP Ostrava. 
Propozice na klubové výstavy v Jevíčku a Nepřevázce. 
Proplacení cestovného pro členky chovatelské rady na zasedání chovatelské rady. 
Zakoupení čtečky pro výcvikové akce. 
Výbor schvaluje změnu rozhodčích na KHS – p. Oslej a Ing. Ivo Mittermayer. 
Zálohu 20 000,- na Klubovou honičskou soutěž. 
Termíny spádových schůzí na rok 2016: 
5.3.2016 - Jihomoravská pobočka 
6.3.2016 - Severomoravská pobočka 
12.3.2016 - Jihočeská pobočka 
13.3.2016 - Západočeská pobočka 
19.3.2016 – Severočeská pobočka 
20.3.2016 - Východočeská pobočka 
27.3.2016 - Středočeská pobočka 
Termíny schůzí výboru na rok 2016 a termín Konference v roce 2016: 
17.1.2016 Praha 
16.4.2016 Při Poháru Středočeské pobočky 
Konference: 28.5.2016 
 
ukládá 
 
HPCH 
Zajistit Setkání rozhodčích z exteriéru dne 17.11.2015. 
Dohodnout s místopředsedou druhou část programu setkání rozhodčích z exteriéru a o výsledku informovat výbor. 
Zaslat výcvikářce soubory ke zpracování tabulek ze zkoušek pro ročenku a databázi. 
Předložit výboru náhradní řešení návrhu rozhodčího na výběr do chovu při NVP Ostrava. 
Zajistit revizi překladů podmínek šampionátů WUT – doporučuje spolupracovat s MVDr. Švecem. 
 
Jednatelce 
Vyřídit dohodu s firmou Interlov o umístění sídla klubu na adrese Interlovu. 
 
Výcvikářce a tiskové referentce zajistit vytištění klubových soutěžních řádů. 
                                                                                                                
HPCH a místopředsedovi zajistit překlady propozic na klubové výstavy v roce 2016. 
 
Ing. Horskému a Ing. Cikrytovi připravit inventarizaci klubového majetku. 
 
P.Klocové a MVDr. Švecovi provést inventarizaci klubového majetku. 
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                                                                                                                            V Rýchorech zapsala Chodilová Markéta Bc. 
 
 
 
 
 

 

 

 


