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Zápis ze schůze výboru Klubu chovatelů jezevčíků ČR z.s. 
Praha 17.1.2016 

 
 
 
 
Přítomni: Ing. Radomír Svoboda, MVDr. Jaroslav Švec, ing. Jiří Cikryt, Monika Illová, Ing. Jaroslav Horský, Kateřina Klocová, 
Markéta Chodilová Bc., Michal Urban, MVDr. Jan Kučera (za DR). 
 
Omluveni: Hana Spalová, Jan Coufal. 
 
Program:  
Revize usnesení z minulé schůze 
Zpráva předsedy 
Zprávy jednotlivých členů výboru 
Hlavní poradkyně chovu 
Výcvikářka 
Místopředseda 
Ekonom 
Jednatelka 
Zpráva předsedy Dozorčí rady 
 
Revize usnesení z minulé schůze 
HPCH 
Zajistit Setkání rozhodčích z exteriéru dne 17.11.2015 – Setkání rozhodčích proběhlo. 
Dohodnout s místopředsedou druhou část programu setkání rozhodčích z exteriéru a o výsledku informovat výbor- Prezentace 
přednášek na setkání rozhodčích 17.11.2015 proběhla. Pro ty rozhodčí, kteří se nemohli setkání zúčastnit, může zaslat MVDr. 
Švec prezentace elektronicky. 
Zaslat výcvikářce soubory ke zpracování tabulek ze zkoušek pro ročenku a databázi - splněno 
Předložit výboru náhradní řešení návrhu rozhodčího na výběr do chovu při NVP Ostrava – po zvážení všech skutečností výbor 
rozhodl delegovat ing. Přibáňovou jako rozhodčí na výběr do chovu při NVP Ostrava 
Zajistit revizi překladů podmínek šampionátů WUT – doporučuje spolupracovat s MVDr. Švecem – MVDr.Švec: Na webových 
stránkách WUT jsou podmínky pro získání šampionátů v originálním znění, není důvod provádět nějakou revizi. 
Výbor ukládá místopředsedovi zajistit překlady podmínek pro získání šampionátů WUT do Zpravodaje. 
 
Jednatelce 
Vyřídit dohodu s firmou Interlov o umístění sídla klubu na adrese Interlovu – splněno 
 
Výcvikářce a tiskové referentce zajistit vytištění klubových soutěžních řádů – splněno 
Všem rozhodčím, kteří se zúčastnili v loňském roce školení rozhodčí z výkonu, bude předán na spádových schůzích výtisk 
zkušebních řádů. Pro zájemce budou zkušební řády nabízeny k prodeji na spádových schůzích a klubových akcích. 
                                                                                                                
HPCH a místopředsedovi zajistit překlady propozic na klubové výstavy v roce 2016 – MVDr. Švec přeložil propozice na Holýšov, 
na dalších pracuje 
 
Ing. Horskému a Ing. Cikrytovi připravit inventarizaci klubového majetku - splněno 
 
P.Klocové a MVDr. Švecovi provést inventarizaci klubového majetku - splněno 
 
 
 
Zpráva předsedy 
Předseda uvítal všechny přítomné a zahájil schůzi. 
 
Výbor schvaluje uzavření Dohody o právním zastoupení KCHJ ČR z.s. s JUDr. Hanou Hrubešovou v právním sporu s MVDr. M. 
Stanovoi. 
 
Výbor bere na vědomí, že vzhledem k tomu, že poměrně dost členů nemá zaplaceno členství v klubu na rok 2016, promíjí 
předseda nezaplacení zápisného pro doplacení členství na rok 2016 do 31.1.2016. 
 
Výbor schvaluje proplacení startovného z Poháru norníků panu Ladislavu Fryšovi ve výši 150,- Euro. Vzhledem k tomu, že p. 
Fryš nemá euroúčet, bude mu startovné vyplaceno v korunách – přepočet : 4.057,- Kč na jeho účet. 
 
Startovné za účast na zahraničních soutěžích, kam bude startující vyslán klubem, bude proplaceno následně po akci. Výbor tak 
rozhodl po zkušenosti, kdy se startovné za účastníka zaplatilo dopředu a ten se pak ze soutěže omluvil a nezúčastnil se. 
 
Zprávy jednotlivých členů výboru 
 
 
Hlavní poradkyně chovu 
 
Zprávu přednesla jednatelka. 
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Uskutečnilo se zasedání chovatelské rady a schůzka rozhodčích – zápisy na webu a výboru zaslány pro informaci. 
 
Seznam chovných psů byl zpracován chovatelskou radou a předán tiskové referentce k zajištění samotného tisku před 
vánočními svátky. 
 
Prosí výcvikářku do poloviny února o zaslání zpracovaných souborů tabulek jednotlivým poradcům k doplnění informací a 
dalšímu zpracování pro dokončovací práce na ročence 2015. 
 
Výstava Holýšov – prosí o schválení a zaslání zálohy 10.000,- Kč na pořádání akce, dále pak ekonoma o přeposlání částky 
5.000,- Kč – zajištěný sponzorský dar. Vyúčtování bude provedeno po skončení výstavy. 
Výbor schvaluje zálohu 10.000,- pro Hanu Spalovou na uspořádání Speciální výstavy Holýšov 2016. 

- Prodejní materiál – prosí o stanovisko výboru, zda objednat nějaký propagační materiál od firmy Martínek (hrnky, 
talířky). Výbor schvaluje objednání prodejního materiálu – hrnky 30 ks a talířky 30 ks. 

- Prosí o zajištění dopravy prodejního materiálu na výstavu do stánku (trička, čepice, bola) – u sebe nemá. Přislíbili 
přivézt na výstavu předseda a jednatelka. 

- Po uzavření příjmu přihlášek prosí o spolupráci tiskovou referentku na přípravě katalogu, diplomů aj. p.Klocová v tom 
nevidí problém a přislíbila spolupráci. 

 
Přišly dvě žádosti o umožnění rozšíření aprobací na plemena jezevčík – oba zkušení rozhodčí – p.Ladislav Frnčo a p. Dalibor 
Smékal – za sebe souhlasí a doporučuje (oba jsou z Moravy, kde je problém se stavěním rozhodčích). 
Výbor schvaluje žádosti na rozšíření aprobací na plemena jezevčík pro rozhodčí z exteriéru p. Ladislava Frnča a p. Dalibora 
Smékala. 
 
Pro úsek tiskové referentky – zvážení data uzávěrky dalšího zpravodaje – ten by měl obsahovat již nové kontakty na výbor, 
chovatelskou radu, apod. – tedy do tisku by měl jít nejdříve začátkem července, po konferenci. 30.dubna je tedy poměrně brzká 
doba na uzávěrku – doporučuji zvážit posunutí uzávěrky o měsíc (po konferenci), navíc jednotliví poradci chovu by měli 
možnost uzavřít své úseky, než po nich převezme práci jiný člověk. Tisková referentka s posunutím uzávěrky nesouhlasí, 
změny po konferenci se do zpravodaje dostanou. 
 
Při jednání chovatelské rady (zápis mají všichni k dispozici) bylo upozorněno na souběh data konference s výstavou 
v Litoměřicích, chovatelská rada doporučuje změnu na neděli. Stanovisko výboru – termín konference se měnit nebude. 
 
Na klubovém webu zveřejnit datum, do kdy se jednatelce budou předkládat návrhy na úpravu řádů na konferenci (dotazy od 
členů). Náměty pro změny klubových řádů mohou členové předkládat jednatelce, termín pro zaslání je do 31.března 2016. 
Upřednostníme podávání podnětů přes spádové schůze. 
Výbor ukládá Ing. Horskému zveřejnit na webu informaci o termínu, do kdy se zasílají jednatelce podněty ke klubové konferenci. 
 
Návrh na vyřazení zastaralé a nefunkční váhy z klubového majetku – ing. Horským zaslán návrh na vyřazení, v současné době 
zajišťuji možnost likvidačního protokolu. 
Výbor souhlasí s vyřazením nefunkční váhy z klubového majetku. Ukládá HPCH zaslat protokol o vyřazení nefunkční váhy 
z klubového majetku jednatelce a kopii protokolu zaslat ekonomovi. 
 
Info v zápise ČMKU – Vzhledem ke kladnému výsledku hospodaření ČMKU navrhuje vrátit členské příspěvky klubům a 
subjektům a poskytnout chovatelským klubům do konce roku 2015 příspěvek na činnost ve výši 70 Kč/psa přihlášeného 
v daném plemeni na výstavách Duo CACIB 2015 – dotaz na ekonoma, zda jsme peníze obdrželi? 
Ekonom – ano na účet přišla z ČMKU částka 12.600,- Kč. 
 
Ředitelkou výstavy v Nepřevázce zjištěna kolize termínu Klubové výstavy s Evropskou výstavou v Belgii – jak a zda řešit? Výbor 
Středočeské pobočky navrhuje nový termín 7.8.2016. Osobně by termín nepřesouvala. V případě, že termín zůstane, omlouvá 
se z posuzování p.Bušta. 
Výbor nesouhlasí s přesunem termínu Klubové výstavy v Nepřevázce. Výbor nenašel náhradní termín, který by se nekryl 
s dalšími klubovými akcemi.  
Výbor schvaluje změnu rozhodčích na Klubovou výstavu v Nepřevázce - za omluveného ing. Jana Buštu bude posuzovat MVDr. 
Jaroslav Švec, na výběr do chovu deleguje MVDr. Katku Novozámskou (za MVDr. J.Švece). 
 
Klubová výstava Jevíčko – v uplynulém týdnu se omluvila paní Buriánková, necítí se na to jet cestu do Jevíčka, celý den 
posuzovat a jet zpátky. Prosí o návrh na rozhodčího. 
Výbor schvaluje změnu rozhodčích na Klubovou výstavu Jevíčko, místo p. Aleny Buriánkové bude posuzovat MVDr. Vladimír 
Piskay ze Slovenska. 
 
Návrh rozhodčích na výstavy na jaře 2017. 
Výbor považuje za předčasné projednávat rozhodčí na rok dopředu. Návrh se odkládá, nechť jej předloží HPCh k projednání na 
další schůzi výboru. 
 
Klubová ocenění – za svůj úsek navrhuji předání děkovných listů za práci všem členům chovatelské rady – výbor schvaluje. 
Dále předkládá ke zvážení další návrhy: 
Nováková Jaroslava – CHS od Kamenné svatby – čestné uznání – výbor navrhuje stříbrný odznak. 
Ing. Jan Louda – CHS z Mařenické fořtovny – životní jubileum – v matrice nemá uvedeno žádné ocenění – Místopředseda 
uvedl, že Ing. Louda má stříbrný i zlatý odznak. 
Ing. Antonín Hájíček – životní jubileum, chovatelství, starty na Slovensku – nemá žádné ocenění - výbor navrhuje stříbrný 
odznak. 
Výbor ukládá jednatelce oslovit výbory poboček, aby do 15.února 2016 zaslaly své návrhy na klubová ocenění. 
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Výcvikářka 
 
Informovala o Pracovním poháru, v letošním roce přišlo hodně přihlášek, po zpracování zašle výsledky výboru. Problémy 
s tabulkou Memoriálu J.Brzáka – dvě zkoušky sloučeny do jedné tabulky + přidána disciplína nahánění – v letošním roce nejde 
do výsledku Pracovního poháru započítat, nemáme přepočet. Ti, co jej absolvovali, si mohou započítat jen získané tituly. 
Výcviková rada to na nejbližším zasedání projedná a připraví přepočet. 
 
Žádá o schválení nákupu tonerů do tiskárny. Výbor schvaluje výcvikářce nákup tonerů do tiskárny. 
 
Navrhuje zjednodušení pracovní části požadavků pro splnění podmínek k získání certifikátu nutného k přiznání titulu 
Mezinárodního šampiona krásy. Stávající podmínku - "úspěšnou účast na soutěži, kde je možné zadávat čekatelství CACT 
nebo CACIT jezevčíkům", změnit na "úspěšnou účast na soutěži kde je možné zadávat čekatelství CACT nebo CACIT 
jakémukoliv loveckému plemeni psů". Veškeré CACIT a CACT soutěže jsou v konečném důsledku pod garancí FCI, která ručí 
za kvalitu soutěže bez ohledu na plemeno psů. Výbor ukládá jednatelce zaslat na ČMKU žádost o úpravu podmínek k získání 
certifikátu nutného k přiznání titulu Mezinárodní šampion krásy. 
 
Návrh rozhodčích na Klubové soutěže: 
Spurlaut – VR: Doc. MVDr.Bukovjan Karel, CsC., rozhodčí: Kesner Jan, Chodilová Markéta Bc., Ille Radim, Ing.Horský Jaroslav 
Pohár Středočeské pobočky – VR: Urban Michal, rozhodčí: Brzák Josef, Kalaš Petr, Fajtová Olga, Manžel Pavel 
 
Místopředseda 
 
13.2.2016 se koná zasedání WUT v Helsinkách. Doporučuje vzít na tuto akci Seznam chovných psů, jako prezentaci pro 
zájemce.  
Výbor schvaluje účast na zasedání WUT 13.2.2016 pro předsedu, místopředsedu a výcvikářku. 
Výbor schvaluje žádost o pořádání Světové výstavy WUT u nás v roce 2017 nebo 2018, která bude přednesena na zasedání 
WUT. 
FCI schválilo klubové soutěže se zadáváním titulu CACIT na rok 2016, a to Memoriál Rudolfa Kristla, Speciální barvářskou 
soutěž, Pohár Českého Středohoří, Klubová honičská soutěž a Evropský pohár WUT. 
 
 
Ekonom 
 
Předloženo vyúčtování Speciální barvářské soutěže 2015. Výbor bere na vědomí zdůvodnění nákladů. 
 
Dotace na chov lišek – podmínkou je oficiální chov lišek – žádost o dotaci od klubu posílat do 10.4.2016 výcvikářce. Výbor 
schvaluje dotaci 1000,- Kč na jednu lišku. 
 
 
Matrikář 
 
K 31.12.2015 byl v klubu 1627 členů. Podle poboček: Západočeská 195, Východočeská 225, Severomoravská 221, 
Severočeská 99, Středočeská 420, Jihomoravská 279, Jihočeská 172. Zahraničních členů 16. 
 
Výbor schvaluje klíč pro stanovení počtu delegátů a kandidátů na Klubovou konferenci 28.5.2016, a to 1 kandidát na 100 
započatých členů pobočky a 1 delegát na 50 započatých členů pobočky k datu 31.12.2015. 
 
Počet kandidátů a delegátů jednotlivých poboček na Klubovou konferenci 28.5.2016: 
 

Pobočka Kandidáti Delegáti 

Západočeská 2  4 

Východočeská 3 5 

Severomoravská      3 5 

 Středočeská      5 9 

Severočeská 1 2 

Jihomoravská 3 6 

Jihočeská 
 

2 
 

   4 
 

                                   
 
 
Jednatelka 
 
Výbor ukládá jednatelce zajistit změnu údajů Klubu v rejstříku spolků – změna sídla a doplnění korespondenční adresy. 
 
Předseda Dozorčí rady 
 
Informoval o proběhlé kontrole výcvikových akcí a klubových výstav za rok 2015. Výbor bere na vědomí. 
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Usnesení ze schůze výboru dne 17.1.2016 
 
Schůze výboru KCHJ ČR 
bere na vědomí 
Zprávy členů výboru 
Zprávu předsedy Dozorčí rady 
  
schvaluje 
 
Uzavření Dohody o právním zastoupení KCHJ ČR z.s. s JUDr. Hanou Hrubešovou v právním sporu s MVDr. M. Stanovoi. 
Proplacení startovného z Poháru norníků panu Ladislavu Fryšovi ve výši 150,- Euro. Vzhledem k tomu, že p. Fryš nemá 
euroúčet, bude mu startovné vyplaceno v korunách – přepočet : 4.057,- Kč na jeho účet. 
Zálohu 15.000,- včetně sponzorského daru pro Hanu Spalovou na uspořádání Speciální výstavy Holýšov 2016. 
Objednání prodejního materiálu – hrnky 30 ks a talířky 30 ks od firmy Martínek. 
Žádosti na rozšíření aprobací na plemena jezevčík pro rozhodčí z exteriéru p. Ladislava Frnča a p. Dalibora Smékala. 
Změnu rozhodčích na Klubovou výstavu v Nepřevázce - za omluveného ing. Jana Buštu bude posuzovat MVDr. Jaroslav Švec, 
na výběr do chovu deleguje MVDr. Katku Novozámskou (za MVDr. J.Švece). 
Změnu rozhodčích na Klubovou výstavu Jevíčko, místo p. Aleny Buriánkové bude posuzovat MVDr. Vladimír Piskay ze 
Slovenska. 
Předání děkovných listů členům chovatelské rady. 
Výcvikářce nákup tonerů do tiskárny. 
Účast na zasedání WUT 13.2.2016 pro předsedu, místopředsedu a výcvikářku. 
Rozhodčí na Klubové soutěže:  
Spurlaut – VR: Doc. MVDr.Bukovjan Karel, CsC., rozhodčí: Kesner Jan, Chodilová Markéta Bc., Ille Radim, Ing.Horský Jaroslav. 
Pohár Středočeské pobočky – VR: Urban Michal, rozhodčí: Brzák Josef, Kalaš Petr, Fajtová Olga, Manžel Pavel. 
Žádost o pořádání Světové výstavy WUT u nás v roce 2017 nebo 2018, která bude přednesena na zasedání WUT. 
Dotaci na chov lišek ve výši 1000,- Kč na jednu lišku. 
Klíč pro stanovení počtu delegátů a kandidátů na Klubovou konferenci 28.5.2016, a to 1 kandidát na 100 započatých členů 
pobočky a 1 delegát na 50 započatých členů pobočky k datu 31.12.2015. 
 
ukládá 
 
Místopředsedovi 
Zajistit překlady podmínek pro získání šampionátů WUT do Zpravodaje. 
 
Ing. Horskému 
Zveřejnit na webu informaci o termínu, do kdy se zasílají jednatelce podněty ke klubové konferenci, informaci o možnosti 
proplacení příspěvku na chov lišek, informaci o distribuci soutěžních řádů a informaci o předsedově prominutí opakovaného 
zápisného pro doplacení členského příspěvku na rok 2016. 
 
HPCH 
Zaslat protokol o vyřazení nefunkční váhy z klubového majetku jednatelce a kopii protokolu zaslat ekonomovi. 
 
Jednatelce 
Oslovit výbory poboček, aby do 15.února 2016 zaslaly své návrhy na klubová ocenění. 
Zajistit změnu údajů Klubu v rejstříku spolků – změna sídla a doplnění korespondenční adresy. 
Zaslat na ČMKU žádost o úpravu podmínek k získání certifikátu nutného k přiznání titulu Mezinárodní šampion krásy. 
 
 
 
 
                                                                                                          V Praze dne 17.1.2016 zapsala Chodilová Markéta Bc. 

 

 

 


