
Zápis 1/2017

ze schůze výboru ČMKCHB, konané dne 30. ledna 2017 v Havlíčkově Brodě - Perknově.

Přítomni:   Mojmír Kabát, Ladislav Varvařovský, Zdeněk Havlíček, Josef Jeřábek, Radek Hasennöhrl. 
Přizván: JUDr. Filip Princ

Jednání se zúčastnili všichni členové Dozorčí rady:  Jana Varvařovská, Karel Plch, Jaroslav Havlín

Program: 

1. Kontrola zápisu ze schůzky výboru 4/2016, kontrola zadaných úkolů

2. Příprava mimořádné konference klubu

3. Příprava klubového zpravodaje „Barvář 26/2017“ za rok 2016

4. Jednotlivé zprávy z oblasti chovu, matriky, výcviku a ekonomiky klubu 

5. Připomínky přítomných, různé, diskuze

6. Závěr schůze výboru klubu

K jednání výboru byl přizván JUDr. Princ, člen klubu, který informoval přítomné o vývoji v kauzách,
jichž je právním zástupcem klubu.

Kauza „Němci“, žaloba o určení členství ve spolku, sp. zn. 4ZC 55/2016: Od posledního jednání výboru
probíhala jednání o mimosoudní dohodě mezi právními zástupci obou stran, z jejich strany chyběla
vstřícnost  ve  vyjednání  o  našem  návrhu,  přidávali  si  podmínky.  Začátkem  roku  2017  se  jednání
výrazně urychlila, z jejich strany byl vysloven souhlas s přijetím našeho původního návrhu, tj. že klub
uhradí  ½ soudních poplatků cca 26.000,-  Kč a cca 2.700 EUR a německým členům bude vráceno
členství,  tentokrát  již  bez  dalších  podmínek  navíc.  Má  za  to,  že  právní  situaci  výrazně  změnilo
především to, že paní B. Baumann uhradila členské příspěvky na rok 2017 až 2. ledna 2017, za 24
Němců  uvedených  v rozpisu  jejího  e-mailu  ze  dne 4.  1.  2017,  částkou  251  EUR,  tj.  6.612,60  Kč.
Opožděná platba za 24 Němců byla navíc nedostatečná. Dle jmenného rozpisu by mělo být v  řádném
termínu  uhrazeno  7.200  Kč.  Tyto  skutečnosti  výrazně  ovlivnily  situaci,  protože  jim  tímto  zaniklo
členství  dle ustanovení  stanov ČMKCHB 2/3/b.  Na základě těchto právních faktů bylo  dohodnuto
s Havlíčkem vrácení této pozdní a nedostatečné platby s podáním vyrozuměním B. Baumann, která
platbu za  Němce provedla.  Ekonom tuto platbu vrátil  s vysvětlením zpět 19.  1.  2017 na účet,  ze
kterého přišla. Každá platba má tzv. referenční číslo, dle kterého se dá určit přesný tok peněz. Havlíček
přítomné informoval, že 25. 1. 2017 došla z účtu B. Baumann nová platba 315 EUR, tj. 8.298,60 Kč,
tentokrát bez jakéhokoliv rozpisu, nebo přihlášek, takže neví, jestli je to za více Němců, nebo již se
zápisným 100 Kč navíc. Tato platba je pro něj i matrikáře zatím neidentifikovatelná. JUDr. Princ dále
informoval, že manželé Hüberovi, kteří jsou uvedeni v žalobě, nezmocnili AD Riediger Legal k  jejich
zastupování, protože jejich členství nebylo nikdy přerušeno.

M. Kabát vystoupil s tím, že platby si má hlídat a řešit každý člen klubu sám a má je mít v pořádku.

K. Plch vystoupil s názorem DR: V předcházejícím období v roce 2015 a 2016 vždy na prvních 
výborových schůzích v roce na Padrti a na ČMMJ v Praze, viz zápisy ze schůzí výboru,  dal výbor vždy 
dodatečnou lhůtu pro zaplacení členských příspěvků  do 30. 4. příslušného roku. Tato lhůta je plně 
v souladu s občanským zákoníkem, konkrétně s § 238.  Na konferenci v roce 2014 byl přijat dokument 
„Poplatky ČMKCHB, z. s.“ kde v bodě 1. je stanoven poplatek zápisné nového člena/členky, pokuta za 
opožděnou úhradu 100,- Kč. To znamená, že již konference z roku 2014 předpokládala a umožnila 



pozdní platbu členského příspěvku s výše uvedenou pokutou. Tento výklad a postup, který zvolil  
předseda výboru Z. Havlíček  je v rozporu se zavedenou praxí z minulých let, je použit, bez toho, že by 
byli členi na takový postup dopředu upozorněni, je tedy příliš tvrdý a i v rozporu s dobrými mravy. 
Dále K. Plch zdůraznil to, že v uplatňování práva dle něj  existuje něco, čemu se říká princip 
předvídatelnosti práva a tento princip byl tímto postupem porušen. Jinými slovy výbor se chová 
nahodile, pro členy nepředvídatelně.

Havlíček uvedl, že byť s uvedeným s mnoha důvodů  nesouhlasí, např. již z nutnosti dodržení termínů
pro řádné svolání konference a výpočet delegátů, členové vždy byli a jsou prostřednictvím fóra na
stránkách každoročně ke konci roku v předstihu upozorňováni na úhradu čl. poplatků atd., tak zcela
respektuje vlastní názor DR. Právo výkladu zákona má však pouze soud. Je to tedy zde názor proti
názoru.  Němci  vyžadují  při  případné  dohodě  uhradit  26.000  Kč  +  2.700  EUR,  ale  dle  něj  nyní
evidentně porušili  stanovy opožděnou, navíc  nedostatečnou platbou; takže my se jim nyní  za vše
omluvíme, jejich požadavky přijmeme, zaplatíme, co na nás chtějí, ale po ostatních členech budeme
všeobecné dodržování stanov vyžadovat.  Výbor navíc  peníze na případný soud s Němci  sehnal  ze
sponzorských darů, takže navrhuje; pojďme a zkusme se na dodržování stanov klubu zeptat 17. 3., kdy
je nařízeno u Obvodního soudu v Praze stání ve věci, příslušného soudu. 

Po další diskuzi výbor hlasováním 5 hlasů pro zastal názor, že všem členům klubu, kteří nezaplatili
členské příspěvky do 31. 12. 2016, zaniklo dle ustanovení 2/3/b stanov klubu členství a pokud mají i
nadále zájem být členy ČMKCHB musí uhradit zápisné, členské příspěvky na rok 2017,  poslat si novou
přihlášku  do  klubu,  která  dle  znění  stanov  klubu  bude  statutárním  orgánem  klubu  neodkladně
projednána a tento o svém rozhodnutí člena vyrozumí.

JUDr. Princ dále informoval o kauze Jiřího Průšovice. Podali jsme v požadovaném termínu k soudu 
naše vyjádření a nyní se čeká na nařízení jednání ve věci. K tomu Havlíček doplnil, že případ řeší nyní i 
DR ČMMJ. 

O  obou  těchto  kauzách  byla  členská  základna  od  jejich  vzniku  a  v   jejich  průběhu  řádně
informována přes zápisy výboru, na stránkách klubu a na ČS klubu.

2. Mimořádná konference klubu (MK)

Pozvánky  na  MK  budou  zaslány  delegátům  nejpozději  do  středy  1.  2.  2017,  úplně  posledním
termínem pro dodržení 30-ti denní lhůty, pro jejich rozeslání delegátům, je pak čtvrtek 2. 2. 2017.
Zajistí matrikář klubu J. Jeřábek.

Byl odsouhlasen text  Pozvánky na MK klubu konanou v sobotu dne 4. 3. 2017 v Havlíčkově Brodě – 
Perknově, ul. Žďárská 1717, v sále hostince „U Palánů“, www.upalanu.cz, tel. 569 428 392 

Prezentace bude od 9.00 hodin, zajistí P. Blechová, M. Blechová. Při prezenci obdrží každý delegát po 
zapsání do presenční listiny pracovní materiály konference.

Zahájení MK bude od 10 hodin. Trubače zajišťuje Ing. Lydie Jašová.

Program MK:

1. Zahájení a přivítání delegátů mimořádné konference ČMKCHB.

2. Schválení jednacího a volebního řádu mimořádné konference.

3. Volba předsedajícího mimořádné konference, volba zapisovatele, ověřovatelů, návrhové, 
mandátové a volební komise.

http://www.upalanu.cz/


4. Zpráva o činnosti výboru klubu za uplynulé období – předseda, výcvikář, poradci, matrikář.

5. Zpráva o hospodaření a ekonomice klubu za uplynulé období.

6. Zpráva dozorčí rady.

7. Projednání připomínek ke stanovám a schválení nových stanov.

8. Projednání a schválení chovatelského a zápisního řádu ČMKCHB.

9. Odvolání stávajících členů výboru a dozorčí rady.

10. Představení kandidátů do orgánu klubu.

11. Volba členů výboru ČMKCHB.

12. Volba kontrolní komise ČMKCHB.

13. Diskuze, různé, poplatky.

14. Schválení usnesení z mimořádné konference ČMKCHB.

15. Závěr MK

Pozvánka na MK bude 2. 2. 2017 vyvěšena na stránky klubu; zajistí Havlíček.

Návrh změn stanov klubu, chovatelského a zápisního řádu a poplatků ČMKCHB, projednaných dnes na
výboru za přítomnosti všech členů DR,  jsou přílohou zápisu a budou po zveřejnění zápisu postupně 
vyvěšeny na stránkách klubu. Zápis rozešle Havlíček do pátku přítomným, po kontrole bude v sobotu 
dán na stránky.

Výbor stanovil termín nahlášení kandidátů do orgánu klubu v termínu do 20. 2. 2017!  Nahlášení
kandidáti pro výbor a KK budou uvedeni na kandidátních listinách, zvlášť pro výbor a KK. Volen do
orgánů  může  být  každý  člen  klubu,  který  má  řádně  uhrazeny  své  závazky,  včetně  chovatelských
poplatků.  Pokud bude návrh  z pléna  konference,  bude  navrhovaný kandidát  výboru,  nebo KK  na
příslušnou kandidátku dopsán ručně. Na kandidátce bude ponecháno pár volných řádků pro další
jména.

Výbor odsouhlasil, že jednací a volební řád bude použito znění z minulé konference klubu. 

J. Jeřábek přečetl jmenný seznam navrhovaných delegátů konference, které zaslaly oblasti klubu, 
zvolených dle stanov a seznamu členů klubu k 1. 1. 2017, tedy těch co uhradili k 31. 12. 2016. 
Matrikář a poradce chovu zkontrolují, zda uvedení delegáti mají uhrazené všechny své závazky ke 
klubu, viz. stanovy.

3. Příprava klubového zpravodaje Barvář 26/2017.

Z. Havlíček konstatoval, že kromě některých zpráv od funkcionářů, jednoho příspěvku k narozeninám 
a pár fotek nikdo nic zatím pro zpravodaj neposlal. Bývá zvykem, že klubová ročenka vychází 
k přelomu měsíců březen/duben, což letos bude vzhledem ke konferenci asi malinko později. Výbor 
vyzval zbývající funkcionáře, vedoucí oblastí a členy klubu k předání zpráv pro zpravodaj Barvář 
26/2017. Termín do 20. 2. 2017!  

Starý výbor připraví zpravodaj v podobě do „překlopení“ k tisku, které si již většinou provádí vybraná 
tiskárna a bývá zahrnuto v ceně služeb.  Za doplnění výsledků konference, vydání a distribuci 
zpravodaje si bude zodpovídat již nově zvolený výbor. Havlíček dále upozornil na nutnost včasného 



zahájení přípravy klubové výstavy nově zvoleným výborem, jako nejbližší klubové akce 3 měsíce po 
konferenci; přihlášky, organizační zabezpečení, rozhodnutí o rozhodčích, bonitace a příprava ČS.

4. Zprávy

Matrikář: K 31. 12. 2016 měl klub 584 členů, z nichž 104 zatím neuhradilo členské na rok 2017 
(Havlíček: na výpisu do 26. 1. 2017 doplatilo zatím 47), to znamená, že rozhodný počet pro výpočet 
delegátů na konferenci je 480 členů.  Na konferenci bude z oblastí klubu vysláno celkem 57 delegátů 
MK, těmto budou do 2. 2. rozeslány pozvánky, seznam delegátů bude dán na stránky.

Přihlášky nových členů - byli přijati: Tomáš a Miroslav Zápotocký, Tomáš Kořínek, Klementová, 
Miroslav Šíma, Radim Kraus, Roman Polák, p. Hlaváček, Marek Nekl, Lubomír Focko, Jan Skočil. 

Nepřijat:  Michal Hájek - chybí jakékoliv vyjádření oblasti, nikdo nic k němu nevěděl.

Matrikář dále vypracuje seznam členů ČMKCHB, kteří zaplatili po 31. 12. 2016, již si poslali novou 
přihlášku a byli přijati. J. Jeřábek nemůže souhlasit s tvrzením např. z oblasti č. 13, že těm členům, 
kteří neuhradili k 31. 12. 2016, bylo ukončeno členství. Žádné takové rozhodnutí orgánů klubu o 
ukončení členství neexistuje. Dle zákona a stanov klubu jim členství zaniklo.

Výcvikář M. Kabát  V roce 2016 se uskutečnilo 18 PZB, předvedeno bylo 134 BB a 34 HB.

Úspěšně absolvovalo 119 barvářů, z toho 41 hodnoceno v  I. c., 50 v II. c., 28 ve III. c. a neobstálo 54 
barvářů. Hlásič 1 barvář hodnocen zn. 2, hlasitý oznamovač žádný. 12 barvářů bylo hodnoceno ve 
všech disciplínách zn. 4. Podrobné informace budou ve zpravodaji.

M. Kabát dále kritizoval skutečnost, že na PZB v Třebíči VR p. Skála  a rozhodčí p. Veleba nejsou členy 
klubu. Rozhodčí na zkoušky deleguje ČMMJ. Na těchto zkouškách rozhodčí Fojtášek a Klement chybně
zařadili psa do ceny. Nebyla zohledněna limitní známka z předmětu a pes byl mylně zařazen do vyšší 
ceny. Totéž se stalo i na zkouškách na okrese Frýdek-Místek. Dále urguje včasné zasílání hlášení o IHB 
a dosledech.

V roce 2016 proběhlo 15 IHB, tedy více jak v roce 2017, z toho 7 bylo v I. c., 4 ve II. c., 3 v III. c., jedny 
zkoušky byly zrušeny – posuzoval je rozhodčí, který ztratil oprávnění nezaplacením příspěvků ČMMJ. 
Znovu upozorňujeme, že rozhodčí musí být členem ČMMJ.

Výbor uznal výcvikářem předloženou IHB pro chovnost zkoušku, kterou vykonal F. Koláček s fenou 
Angee od Milonského potoka. Zkoušku posuzoval M. Gora. Za výbor klubu byl o zkoušce informován 
Karel Plch, pro úraz nemohl a Zd. Havlíček, který byl s rozhodčím J. Skácilem st. na IHB Oty Rosůlka a 
nominoval za sebe náhradu.

Chov HB L. Varvařovský:  Čísla o produkci a zápisu štěňat jsou stejná jako v prosinci. Na kritiku z obl. 
13 o malém počtu zapsaných štěňat HB v roce 2016 odpověděl, že každý, kdo si požádal o doporučení 
ke krytí, ho dostal. Problém je ten, že máme pro velkou příbuznost málo vhodných krycích psů! V roce
2016 bylo nakryto 5 fen HB, ale pouze 2 zabřezly a z těchto dvou spojení je 16 zapsaných štěňat. Dále 
se dovezly 2 štěňata HB ze Slovenska.

Chov BB Radek Hasennöhrl: V roce 2016 vystaveno 22 doporučení ke krytí, z nich 8 nevyužito. Počty 
narozených a zapsaných štěňat stejné, jak na minulé schůzi výboru.

Požadované profily DNA dosud dodalo 18 chovatelů fen a pouze 10 chovatelů psů. Tím je výrazně 
omezena možnost výběru vhodného psa pro krytí.



Ekonomika klubu: Podle účetní závěrky hospodařil klub v roce 2016 s přebytkem (ziskem) +145.137,90
Kč.  Ten  bude  povýšen  o  nezaúčtovanou  reservu  za  nevyplacené  zahraniční  krytí  6.000  Kč  a  za
vrácenou vratku členských příspěvků 7.377 Kč. Klub získal 170.000,- Kč sponzorských darů, které byly
směrovány na aktivity klubu (soutěže) a vytvoření reservy pro případné soudní, nebo mimosoudní
vyrovnání  v kauze  Němci.  Havlíček  upozornil,  na  což  už  upozorňuje  roky,  že  bez  získání  těchto
finančních prostředků by klub hospodařil  se ztrátou!  Byly  diskutovány klubové poplatky,  zejména
chovatelské. Ekonom upozorňuje, že pokud dojde v některé příjmové kapitole ke snížení, nebo její
zrušení,  musí  delegáti  pro  vytvoření  vyrovnaného  rozpočtu  povýšit  příjem  v jiné  kapitole,  jinak
hospodaření  klubu bude končit ve ztrátách. Sponzorské zajímá poměrně málo lidí,  a proto tímto
děkuje všem, kdo se o tyto zdroje od sponzorů jakkoliv zasloužili!

K. Plch za DR: Účetnictví klubu je vedeno řádně a přehledně. Kontrolou hospodaření bylo zjištěno
pochybení, že v evidenci není založena darovací smlouva od firmy Dvoragro, s.r.o. na částku 15.000 Kč,
na účet byla částka připsána 3. 10. 2016 – dodat smlouvu. Další nesrovnalostí je úhrada ze dne 9. 8.
2016,  Agentura ANP,  36.700 Kč  za zpravodaj pro soutěž, Z a SŘ vč. distribuce - zde doplnit chybějící
údaje na daňovém dokladu. Člen D. Vendramo z Itálie dluží  z roku 2016 100 Kč na pokutě, nemá
zaplaceno v řádném termínu ani na rok 2017. Nejsou odsouhlaseny dva nákupy převyšující  povolený
limit 10 tis. Kč a je součtová chyba v majetku u st. dluhopisů, která se však nedotýká hospodářského
výsledku, ale chybného uvedení stavu majetku k 31. 12. 2015. 

Výbor klubu dodatečně odsouhlasil podzimní nákup barvářských kompletů za 11.000 Kč používaných
na ceny od firmy Michal Zubíček a DVD Barváři od pana F. Musila za 20.000 Kč. Oba nákupy přesáhly
povolený limit 10.000,- Kč. Kabát si dodatečně převzal 2 barvářské komplety a stříbrné a zlaté stopy.

5. Připomínky přítomných, různé, diskuze

Člen klubu Radek Petrů, majitel chovného psa Arwen z Kupecké stezky, byl na základě minulého 
jednání výboru pozván k podání vysvětlení ke krytí feny německého majitele, viz. zápis 4/2016. 
Z jednání výboru se kolega Petrů řádně, z pracovních důvodů, písemně omluvil dopisem s podáním 
vysvětlení, který byl přečten. Výbor, po diskuzi ve věci krytí zahraniční feny chovným psem bez vědomí
našeho poradce chovu, rozhodl o udělení trestu napomenutím člena klubu Radka Petrů dle 
ustanovení stanov klubu 5/1/a s výsledkem hlasování 5 pro. 

Výbor klubu upozorňuje všechny vlastníky chovných jedinců, fen i psů, aby si dali pozor na příslušná
ustanovení Ch a Z řádu, kdy jakékoliv zahraniční krytí u chovných jedinců, tedy jak feny, tak krytí 
chovným psem, podléhá odsouhlasení příslušnými poradci chovu !!!

K otázce obou nyní užívaných internetových stránek klubu se vyjádřil  Havlíček. Dle něj jsou oboje
stránky nyní plně funkční. Problém vidí ve včasnosti a pravidelnosti vkládání informací všude mimo
fóra, kde pokud to sleduje, není vůbec žádný problém, na tak otevřené fórum si troufne málokterý
klub. Je otázkou, zda je to až tak vždy dobře. Jeřábek podotkl, že dle něj plně funkční nejsou, ale
omezeně, např. kapitoly k chovu jsou více jak zastaralé. Havlíček byl dohodnutý s MUDr. Rieblem, že
se osobně potkají na schůzi obl. 13, ale kolega MUDr. Riebel se z pracovních důvodů omluvil. Již na
minulé schůzi výboru říkal, že v e-mailové korespondenci s kolegou Riebelem tento upustil od záměru
stránky www.barvar.cz prodat.

K. Plch navrhl řešení. Za vzor předložil stránky slovensky-kopov.sk. Tyto stránky jsou moderně 
udělané, mají nám vyhovující strukturu, mají několik úrovní přístupu, kam se může návštěvník dostat, 
běžný náhodný návštěvník, člen klubu, administrátor, správce stránek. Tvůrce stránek je pan Josef 
Králík, člen slovenského klubu chovatelů SK. Jmenovaný vytvořil i stránky pro český klub SK a je 
ochoten totéž vytvořit i pro ČMKCHB a provést prvotní vložení základních dat (matrika, evidence 

http://www.barvar.cz/


plateb, chovných jedinců atd.) Na otázku, co by to stálo, odpověděl: „Cenu Vám urobím ako českému 
klubu. Peniaze som nechcel, tak som dostal odstrel siky.“ 

Výbor klubu se po diskuzi ke stránkám tímto návrhem dále nezabýval s odůvodněním, že s ohledem
na blížící se termín konference  již starý výbor nebude ve zbytku času unáhleně rozhodovat a ponechá
rozhodnutí a postup na nově zvoleném výboru, zda bude užívat některé ze stávajících stránek, nebo si
rozhodne o tvorbě nových stránek a jakých.

Výbor schválil  návrh oblasti  č. 13 na udělení odznaku „Za zásluhy“ panu Ing. Františkovi Musilovi.
Odznaky budou udělovány při výstavě, oblasti si zašlou návrhy.

Přílohy zápisu, které byly pro účely MK výborem projednány a odsouhlaseny:  

1. Návrh změn stanov – rozeslání a vyvěšení zajistí Havlíček

2. Návrh změn chovatelského a zápisního řádu -  zajistí Havlíček

3. Návrh změn poplatků – zajistí Havlíček

4. Seznam přijatých členů – zajistí Jeřábek

Závěrem poděkoval Zdeněk Havlíček všem členům výboru i DR za práci pro klub v uplynulém 
volebním období a popřál všem mnoho dalších úspěchů v práci s barváři a pro barváře. 

V Perknově 30. 1. 2017 zapsal Ing. Karel Plch a Zd. Havlíček


