
Zápis ze schůze členů ČMKCHB oblasti č.13,

konané 21.1.2017 v penzionu Jižní portál, Újezd u Černé Hory

Přítomni: 19 členů oblasti, dle presenční listiny

Hosté: 4 hosté

Program:

     1) Zahájení
     2) Informace o činnosti klubu, výboru a oblasti
     3) Projednání žádostí o členství v klubu
     4) Návrh plánu činnosti na rok 2017
     5) Návrh a volba delegátů na konferenci klubu
     6) Návrh a volba kandidátů oblasti do orgánů klubu
     7) Projednání návrhu změn a úprav stanov klubu a chovatelských poplatků
     8) Diskuze, různé

ad 1) Začátek schůze v 10.00 hod. P.Koláček přivítal přítomné členy a hosty a seznámil
je s programem.

ad 2) P.Plch informoval členy o konání mimořádné konference klubu. Shrnutí 
informací ze schůzí výboru, který zasedal 3x.  
K zápisu č. 2/2016 z 20. 5. 2016

- doplnění chovných podmínek a profil DNA - doposud není na webových 
stránkách, pouze ve zpravodaji!
- kauza "Němci" - ověřování původu z důvodu krytí
- konání soutěže - výše klubové dotace 1000,-Kč na psa v majetku člena ČMKCHB
- zaniklo členství 36 členům  z důvodu nezaplacení členského příspěvku 
do 30. 4. 2016
V té souvislosti byl vznesen dotaz na Z. Havlíčka zda se může paní Zuzka Gotvaldová 
považovat za členku klubu, když zaplatila členské příspěvky s novým zápisným (400,- 



Kč) až v lednu 2017. Odpověď z úst předsedy klubu byla, že není členem klubu a musí si
podat novou přihlášku. 

K tomuto problému vznikla vášnivá diskuse:

K. Plch poukázal na to, že v celé dosavadní historii klubu tj. od roku 1955 se nikdy 
v minulosti nepostupovalo takto striktně. Zavedené praxe, např. z roku 2016 byla taková, že 
výbor stanovil dodatečný termín k úhradě příspěvků se sankcí 100,- Kč do 30. dubna. Tato  
možnost je odsouhlasena v dokumentu  Poplatky ČMKCHB, z.s. Členové, kteří dodrželi 
splatnost příspěvků v novém termínu byli i nadále členy klubu. Nebyli ze seznamu vyškrnuti. 
Pokud někdo nedodržel i tento náhradní termín, byl ze seznamu vyškrnut a pokud měl zájem 
o členství, musel podat novou přihlášku.

Dále upozornil na to, že předseda klubu využil situace, kdy členové z Německa, uhradili 
členské po termínu (datum připsání platby na účet bylo 2. 1. 2017) členství jim tedy z tohoto 
důvodu zaniklo. Tak je to uvedeno v e mailové komunikaci Havlíček – Baumann. Tento 
problém se ale netýká jen členů z „Německa“, ale všech našich členů, kteří zaplati členské po 
31. 12. 2016. Všem těmto členům bylo podle názoru z. Havlíčka ukončeno členství.

Na to reagoval Z. Havlíček, že výbor dodržuje stanovy.

- ustanovena chovatelská komise, jako poradní orgán poradce chovu. (Jemelka, Tůma, 
Skácil, Polách, Kváš)
- pro chovatele HB - u FCI došlo ke změně plemenného standardu - nutno prokázat 
štvaní a stavění při dosledu (kamerový záznam ?)
- p. Adam rezignoval
- konání klubové výstavy

K zápisu č. 3/2016 z 5. 8. 2016

- celostátní soutěž - výběr psů se splněnými podmínkami chovu
- statut rozhodčího z výkonu - musí být člen ČMMJ - jinak zkoušky neplatí a je nutné
je opakovat
- podána žaloba na klub od p.Prušovice z důvodu vyloučení z klubu; klub zastupuje 
JUDr. Filip Princ
- speciální výstava barvářů konaná v Jižním portále, Újezd u Černé Hory
- akce na rok 2017: kurz Jelenář naplánován v oblasti č.6 v termínu 28.-29.10.2017 
Stupava
- nefunkční webové stránky barvar.cz a jejich následná obnova (majitel MUDr. 
Riebel); aktuálnější informace na webu barvar.eu. Dnes už jsou stránky funkční
- řešení přestupku členky klubu p.Havlovičové - prodej štěňat bavorského barváře 
bez PP - ukončení členství
- řešení problému kolidace soutěží se slovenským klubem



K zápisu č. 4/2016 z 1. 12. 2016

- p.Dvořák rezignoval, nyní má výbor pouze 5 členů
- zhodnocení soutěže, výstavy, Memor. F.Konráda
- akce 2017: červen - Klubová výstava při chovatelské výstavě trofejí v Libavé (VLS)
                     2.9.2017 - Speciální výstava - zatím Praha
                     soutěž barvářů - Horní Planá 12.-15.10.2017
                     Pohár města Chomutov
- mimořádná konference CMKCHB - 4.3.2017 hostinec "U Palánů" Havlíčkův Brod-
Perknov
- chov 2016 - narozeno 18 štěňat, zapsáno 16 štěňat  HB a 91 štěňat BB, zapsáno 81
- matrika - 569 členů - uhradit členství do 31.12. - počet delegátů na konferenci
- zhodnocení výcvikové sezóny
- řešení prohřešku p.Petrů - svým psem kryl fenu bez doporučení poradce chovu, 
tato fena není evidované v seznamu chovných fen v žádné spolku sdružených v 
ISHV
- velmi vydařená Speciální výstava barvářů v Jižním portále, přihlášeno 33 psů; 
termíny výstav na další rok nutné nahlásit do 15.8. 
P.Havlíček - zhodnocení nákladů na soutěže, přednost dána chovným jedincům.
Svolání konference z důvodu nízkého počtu členů výboru - dodržení stanov! Nutná 
výměna všech členů orgánů na dalších 5 let. Dle právníků - odvolání stávajících 
členů výboru a následná volba nových členů. Časová past kvůli termínům - zvolení 
delegátů; nejpozději 2.2.2017 odeslat pozvánky ( 30ti denní lhůta) - nutno do stanov 
odsouhlasit lhůtu 15 dní.
Kauza Prušovic - není pouze v rámci klubu, případ řeší DR  ČMMJ
 Členství v ISHV - dodržování předpisů - p.Petrů uznal chybu,  poslal vysvětlující a 
omluvný dopis výboru klubu
P. Havlín - členové do výboru - původní záměr dovolit pouze 2 chybějící členy, nebyl 
ve výboru schválen
P. Koláček - vyslovil poděkování všem, co se podíleli na přípravě Speciální výstavy. 
Velký zájem byl o výcvikový den. Nahlášeno 13 zájemců, nakonec nachystány stopy 
pro 8 účastníků.

ad 3) Projednány 2 žádosti o členství,  oblast doporučuje jejich přijetí za 
členyCMKCHB
p.Kořínek - myslivec a majitel barváře; 
p.Hlaváček - dřívější člen, došlo k omylu při platbě členského příspěvku. Oba 
zájemci byli na schůzi přítomni. 
P.Gottvaldová zaplatila členství 2.1. - podle výkladu stanov dle Z. Havlíčka,  není 
členem - podala si novou písemnou žádost na schůzi - p.Plch cit. " U dlouholetého 
člena je toto nedůstojné!" - bude dále projednáno.



P.Havlíček - možnost placení členských příspěvků  poslední dny v roce přes 
pokladnu. Bankovní výpis je účetní doklad. Člen k 1.1. je na výpisu k 31.12. minulého
roku - z tohoto počtu se provádí výpočet delegátů na konferenci. 
P.Plch - dříve, kdo zaplatil do 30.4. dalšího roku, nepostrádal členství, letos změna z 
důvodu konference.
Vznesen dotaz, zda podávat znovu přihlášku?
P.Koláček - řešení pozdních plateb - zkontaktovat členy oblasti - v případě zájmu 
doručení přihlášek o členství a přijetí za členy. 

ad 4) Plán uspořádat 1-2 výcvikové dny. Jeden u p.Koláčka na Jižní Portálu. Pomoc 
na druhém výcvikovém dni nabídl p. Gryc ve Křtinách na ŠLP.

ad 5) Návrh delegátů oblasti:
Plch, Koláček, Trojan, Peterka, Sroka; náhradník - Vernerová, Gryc
- hlasováno: všichni PRO

ad 6) Návrh členů za oblast č.13 - do výboru - Zdeněk Trojan
                                                         - do dozorčí rady - Karel Plch
- hlasováno: všichni PRO

ad 7) Změna sídla spolku - návrh Lešanská, Praha
- členové z ciziny - bydliště mimo ČR
- seznam členů klubu veřejný -  je v souladu se stanovami?
- zánik členství - podle zákona si může klub určit náhradní termín k zaplacení 
příspěvků; hlasováno: 9 pro termín 31.1. následujíciho roku, 11 pro termín k 31.12. 
(paragraf 238)
- orgány klubu - chovatelská komise - opora ve stanovách; je potřeba ji mít?
- členská schůte klubu - možnost zasahovat do chybných rozhodnutích konference; 
schůze musí být za každou cenu usnášeníschopná; hledání možností, jak členská 
schůze může změnit jednání konference!
Dozorčí rada klubu má vyšší pravomoce než výbor.
- návrh změn stanov vypracuje K. Plch a předloží ho výboru k projednání na 
konferenci.

ad 8) Diskuze:
p.Havlíček - podmínky přijímání členů, návrh na platbu členského až po přijetí za 
člena 
p.Plch - stačí poslat přihlášku a doložit lov.lístek, výbor požaduje velké množství 
podmínek
p.Gottvaldová - nechat provomoci o přijetí člena dané oblasti, rozhodující pravomoc 
při přijímání nových členů má mít oblast



p.Kosina - výbor zkontroluje pouze zaplacení členství, za člena přece ručí oblast
p.Trojan - výbor musí mít rozhodovací právo k přijetím člena
p.Plch - citace členství ze zákona
p.Zunka - kolik členů již výbor nepřijal? p. Plch podal informace o nepřijatých členech
- většinou to byly nedoplněné informace
p.Kosina - podal informace ze zápisu oblasti p.Jeřábka
p. Havlíček - zohlednit morální hledisko při přijímání členů - oblast se za člena 
zaručuje
p.Koláček - výbor má rozhodovací právo o přijetí člena, pokud ho oblast doporučí a 
tak by neměl být problém s přijetím.
p.Sroka - proč musí být u IHB 6-7 lidí? Už si nevěříme?

     p.Kosina, Havlín, Gotvaldová - není důvod striktně vyžadovat vlastnictví loveckého lístku. 
Klub by měl zůstat klubem chovatelů, držitelů, ale i příznivců barvářů. Takto bylo vždy a 
mělo by i zůstat. 

- S barváři úspěšně pracovali i lidé, kteří sami nedostřelují, střelec je doprovází.

p.Havlíček -    oblast má rozhodující pravomoc už teď a měla by za zájemce o členství převzít 
garanci. Pokud stojí o zapojení nového člena, výbor nerozporuje. Výbor by si měl ponechat 
pravomoc konečného schválení pro nežádoucí situace jako je například masivní nábor členů 
za účelem ovlivnění konference nebo žádosti osob s nevhodným morálním profilem

-  Podmínky přijetí jsou jen pomocné! Přijetí vždy záleží na doporučení oblasti.

p. Havlíček - návrh ocenění za zásluhy - Ing. František Musil  Za zásluhy ČMKCHB -
všemi odsouhlaseno.
Zd. Havlíček se z dalšího jednání schůze omluvil a jednání opustil.

Shrnutí:
- naše oblast č.13 nepodporuje návrhy p. Jeřábka
- přijímání členů - zjednodušit, vyžadovat pouze doporučení oblastí a záměr zájemce 
o členství v klubu zveřejnit na internetovývh stránkách klubu
- oblast č. 13 navrhuje zrušení poplatku č. 6 za každé zapisované štěně do PK od 
majitele psa 200,- Kč

- vznesen dotaz na výbor : Jaké je využití genetických profilů pro klub? Jak se těmito 
informacemi dále pracuje?

-oblast č.13 navrhuje  zrušení plošného odběru DNA pro chovné jedince 

- odběr vzorku DNA vyžadovat pouze  při problémech, které nastanou - jinak nemá 
žádný význam

- oblast č. 13 navrhuje zrušit chovatelské omezení u HB, krytí max. 1x za 2 roky, 
výrazný pokles odchovaných štěňat z 55 štěňat v roce 2015 pokles v roce 2016 na 16 
štěňat.
Schůze byla ukončena ve 13.30 hod.



Zapsala: Ing. Lydie Jašová, Karel Plch
Ověřili:  Jaroslav Havlín, Ing. Zdeněk Trojan


