
Zápis
z jednání mimořádné konference Klubu chovatelů barvářů

konané dne 4.3.2017 v Havlíčkově Brodě – Perknově, v hostinci u Palánů.

Mimořádnou konferenci svolal výbor klubu z důvodu odstoupení některých 
člen výboru klubu a potřeby doplnění, resp. znovuzvolení výboru klubu.

Na mimořádnou konferenci bylo z oblastí delegováno 56 delegátů, přítomno 
při prezentaci bylo všech 56 delegátů.

Navržený program mimořádné konference :
1. Zahájení a přivítání delegátů mimořádné konference
2. Schválení jednacího a volebního řádu mimořádné konference
3. Volba předsedajícího mimořádné konference, volba zapisovatele, 

ověřovatelů, návrhové, mandátové a volební komise
4. Zpráva o činnosti výboru klubu za uplynulé období – předseda, 

výcvikář, poradci chovu, 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, případně rezignace stávajících členů výboru klubu 

a dozorčí rady
10. Představení kandidátů do orgánů klubu
11. Volba členů výboru ČMKCHB
12. Volba kontrolní komise ČMKCHB
13 Diskuse, různé, poplatky
14. Schválení usnesení z mimořádné konference ČMKCHB
15. Závěr

Ad.1 Schůzi zahájil stávající předseda klubu ing. Havlíček a přednesl program jednání.
Gora :  Navrhuje, aby jednání této mimořádné konference bylo omezeno pouze na 

volbu nového výboru, který by měl mandát do doby řádné konference v roce 
2019 kvůli nedostatečné přípravě navrhovaných dokumentu a nemožnosti 
připomínkového řízení ze strany oblastí.

Novotný : navrhuje v otázce schvalování nových stanov předložený návrh propracovat, 
stanovit na konferenci mantinely, ve kterých se bude nový návrh 
připravovat, případně schválit pracovní tým, který připraví navrhované 
klubové normy, následně poslat návrhy o oblastí a teprve po zpracování 
připomínek předložit ke schválení. Zde na této schůzi pouze projednat, 
propracovat a schválit téze dokumentů

1



Hlasování o návrhu : pro výše předložené návrhy změny programu, tj. neschvalovat 
dokumenty předložené výborem, ale pouze je „předjednat“ a zvolit nový výbor s mandátem 
do řádné konference v roce 2019 hlasuje 36 přítomných delegátů, 12 delegátů je proti,   
jeden se hlasování zdržel.  7 delegátů zřejmě nehlasovalo.
Ostatní body programu budou následovat tak, jak byly navrženy.

Ad.2 Ing. Havlíček předložil návrh jednacího a volebního řádu mimořádné konference.
Hlasování o návrhu : pro přijetí návrhu 56 delegátů,

nikdo nebyl proti, ani se nezdržel hlasování
Návrh byl přijat.

Ad. 3 Jako předsedající mimořádné konferenci byl navržen ing. Havlíček
Hlasování o návrhu : pro přijetí návrhu  52 delegátů

zdrželi se 4 delegáti
Návrh byl přijat.

Jako zapisovatel byl navržen MUDr. Maślanka
jako ověřovatelé   JUDr. Princ a kol. Koláček

   jako členové návrhové komise kol. Beránek, Drobný, Bauch a Gora
jako členové volební komise ing. Trojan, ing. Doláčová,kol.  Jemelka, z pléna byl 

návrh rozšířen o ing. Keltnera
Hlasování o návrhu : pro výše uvedené návrhy hlasovalo 55 přítomných

zdržel se 1
Návrh byl přijat

Ad. 4 Zprávu o činnosti výboru přednesl předseda klubu ing. Havlíček. Text zprávy je 
přílohou zápisu z jednání konference.

Zprávu matrikáře přednesl ing. Jeřábek. Text zprávy je rovněž přílohou tohoto 
zápisu.
Ve zprávě ing. Jeřábek přednesl návrhy na udělení čestného členství pro následující členy : 
Hlaváč Jiří z Litoměřic, Řepa Jan z Frymburku, Hůrka František ze Strašic, Šafařík Josef 
z Přimdy, Skácil Jan st. ze Slavičína a Škrabálek Miroslav z Vrchlabí
Hlasování o návrhu : pro udělení čestného členství 55 delegátů

zdržel se 1
Návrh byl přijat. Výše uvedeným členů klubu bylo uděleno čestné 

členství .
Zprávu  hlavního poradce chovu a poradce pro hannoverské barváře přednesl kol. 

Varvařovský. Text zprávy je přílohou tohoto zápisu.
Zprávu poradce chovu pro bavorské barváře přednesl kol Hasenöhrl. Stejně jako i 

předchozí zprávy je tato zpráva přílohou zápisu z mimořádné konference.
Poslední zprávu, zprávu výcvikáře klubu přednesl kol. Kabát. I tato zpráva je součásti 

přílohy tohoto zápisu.
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Ad. 5 Zprávu o hospodaření klubu přednesl předseda klubu a zároveň finanční hospodář 
ing. Havlíček. Text zprávy je přílohou tohoto zápisu. Ze zprávy je nutno uvést některé údaje : 
Finanční prostředky klubu jsou ke dni konference ve výši 1.068.027,90 Kč. Hospodářský 
výsledek za rojk 2016 je kladný ve výši 158.514,90 Kč. Vyzvednout je ale nutno úsilí členů 
pro zajištění sponzorů. Bez sponzorských příspěvků na klubové akce, které byly ve výši cca 
170.000,- Kč, by byl hospodářský výsledek klubu lehce záporný!!!

Ad. 6 Zprávu dozorčí rady klubu přednesl člen této rady kol. Havlín. I tako zpráva je 
přílohou zápisu z mimořádné konference klubu.

Ad 7. Předsedající mimořádné konference přednesl zdůvodnění návrhu na dílčí úpravy 
stanov:

⦁ V záhlaví stanov, ostatně i v dalších dokumentech klubu je jako sídlo klubu 
uvedena adresa Praha, Jungmannová ul. Vzhledem k tomu, že na uvedené 
adrese nesídlí v současné době žádná myslivecká instituce a vlastnické poměry 
ČMMJ k budově nejsou zcela jasné, je nutné změnit tyto údaje.

⦁ Vzhledem k náplní práce dozorčí rady klubu ev. kontrolní komise jeví se potřeba 
změnit název dozorčí rady na kontrolní komisi klubu.

⦁ Vzhledem k potřebám věkově omladit členskou základnu se jeví potřeba 
umožnit členství v klubu i mládeží mezi 15 až 18 rokem věku.

⦁ Ve stávajících stanovách není definována základní jednotka klubu a to je 
chovatelská oblast. Není definovaná ani existence, ani stanoveny podmínky 
vzniku oblasti.

⦁ Je problémem lhůta 30 dnů pro svolání konference klubu.

⦁ Je otázkou, zda některé funkce musí být zajišťovány bezpodmínečně členy nebo 
funkcionáři klubu – např. otázka vedení ekonomiky klubu by mohla být svěřena 
externí specializované firmě.

Diskuse : Bude nutno zajistit smlouvu s ČMMJ ohledně změny adresy sídla klubu
Maślanka: Upozorňuje na nutnost předložit rejstříkovému soudu písemný souhlas 
majitele nemovitosti při změně ve stanovách ohledně změny adresy sídla spolku.

Předsedající konference dává návrh na změny ve stávajících stanovách klubu :

⦁ mění se sídlo ČMKCHB, z.s. tak, že adresa je Lešanská 1176/2a, Praha 4

⦁ mění se název komise „dozorčí rada klubu“  na „kontrolní komise klubu“

Hlasování o návrhu : pro návrh hlasovalo všech 56 přítomných delegátů
Návrh byl přijat

Ad. 8 předsedající schůze předkládá návrh na dílčí změnu v chovatelském a zápisním řádu 
klubu a to opět změnu adresy sídla klubu z Praha, Jungmanová 25/13 na Lešanská 1176/2a, 
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Praha 4

Hlasování o návrhu : pro návrh hlasovalo všech 56 přítomných delegátů
Návrh byl přijat

Ad. 9 Předseda klubu vysvětluje přítomným delegátů, že výbor klubu doposud 
neabdikoval, čtyři stávající členové doposud neodstoupili, stejně tak i celá dozorčí rada. 
Navrhuje proto konferenci odvolat stávající členy výboru i dozorčí rady.

Hlasování o návrhu : pro odvolání členů výboru a členů dozorčí rady hlasovalo 53 
přítomných delegátů

proti odvolání byl 1 delegát
zdrželi se 2 delegáti
Návrh byl přijat. Členové výboru klubu a dozorčí rady klubu byli 

odvolání ze svých funkcí.

Ad. 10 Byl podán návrh kandidátů do výboru klubu. Návrh obsahoval jména : Buršík, Gora, 
Jeřábek, Kopřiva, Mostecký, Pelc, Perfoll, Princ, Skácil, Škurek, Trojan, Trojka, Varvařovský. 
Z pléna byl dán návrh na kol. Havlíčka – tan nominaci odmítl. Své nominace se vzdal kol. 
Kopřiva,  vedoucím oblasti č. 15 byl stažen návrh na kol. Škurka, kterého oblast navrhovala 
do revizní komise.
Kol. Šefl navrh doplnění kandidátů o kol. Drtila.
V prvním kole voleb bylo odevzdáno 56 platných volebních lístků. Do výboru klubu byli 
zvolení 
(v závorce počet obdržených hlasů) :

Princ (48), Varvařovský (46), Pelc (40), Vodolán (37), Skácil (36)
do druhého kola prošli : Gora (28), Buršík (23), Trojan (20), Jeřábek (18), Trojka (15), 
Mostecký (14), Perforll (8), Drtil (7)
Ve druhém kole voleb bylo odevzdáno 55 platných lístků + jeden neplatný.
Zvolen do výboru byl Gora (30), do dalšího kola prošli Buršík (19), Trojan (19), Jeřábek (12), 
Trojka (10), Mostecký (8), Drtil (4), Perfoll (2).
Ve třetím kole byl zvolen členem výboru kol. Trojan (44).
Aklamací byli zvolení náhradníci výboru v pořadí :  Buršík, Trojka, Jeřábek.

Ad. 12 Byl podán návrh kandidátky pro kontrolní komisi klubu. Návrh obsahoval jména :  
Nerad, Novotný, Řepa. Kol. Koláček rozšířil návrh o kol. Peterku, kol. Mostecký o kol. Špurka 
(přeřazeného z kandidátky do výboru klubu), a kol. Zavaďák podal návrh na kol. Maślanku.
V prvním mole voleb do kontrolní komise byli zvolení Nerad (45) a Novotný (33). Do dalšího 
kola přešli Peterka (26), Zatloukal (21), Maślanka (19), Škurek (17), Řepa (1).
Ve druhém kole byl zvolen členam komise Peterka (38), do dalšího kola (náhradníci) prošli 
Maślanka (14), Zatlouzkal(1), Škurek (3).
Ve třetím kole byli zvolení jako náhradníci kontrolní komise Škurek (38) a Zatloukal 
(33).
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Ad. 13
Plaňanský navrhuje, aby se vrcholných soutěží barvářů mohli účastnit psi 

nejméně čtyřletí. Dále navrhuje, aby se na soutěžích organizovaných na 
přirozených stopách (postřelech) mohli účastnit i nechovní jedinci.

Havlíček navrhuje, aby se tímto problémem zabýval nový výbor klubu

Zavaďák navrhuje, aby se v případě soutěže organizované na umělých, 
studených stopách prováděl výběr účastníků prostřednictvím kvalifikace.

Havlíček oceňuje připomínku, ale bude třeba zajistit, aby bylo z čeho vybírat. 
Poslední dobou nebyl velký zájem o účast na soutěžích.

Mostecký vznáší dotaz, zda letos bude soutěž pořádaná, nebo ne. Oblasti 14 a 
15 o organizaci této soutěže požádaly, ale doposud nebylo uděláno žádné 
rozhodnutí.

Havlíček Soutěž je nahlášená, což znamená, že jak výbor klubu, tak oblast má 
možnost ji uskutečnit. Soutěž letos byla plánovaná proto, že jsme se dostali 
do termínové kolize se Slovenským klubem. Od letošního roku by v sudých 
létech měla probíhat soutěž ISHV a soutěž na Slovensku, v lichých létech u 
nás a v Polsku. Letos se musí oblast dohodnout s novým výborem klubu. 
Připomíná, že výbor klubu počítá s příspěvkem 30.000,- Kč na soutěž 
celostátní a 10.000,- na soutěž regionální.

Mostecký Dozvěděl jsem se, že byla snaha celostátní soutěž udělat na 
Chomutovsku, pokud oblast 7 o to nebude mít zájem, pojede se na Šumavu. 
Osobně zaručuje, že má organizačně zajištěno a připraveno vše, ale nemá 
jakékoliv pověření k jednání. Toto stávající výbor nezajistil.
Jak bude organizovaná letošní speciální výstava? Oblasti č. 14 a 15 mají 
připravené prostory i zařízení, ve kterém lze tuto výstavu udělat. Je nutno ale 
znat datum výstavy a zajistit rovněž pověření oblasti. Upozorňuje, že v místě, 
které mají zajištěné pro speciální výstavu, je problém s ubytováním v termínu 
mezi 15.6. a 15.9.

Havlíček Výbor udělal vše, aby mohly proběhnout obě výstavy. Klubová by 
měla být na Libavě začátkem června a speciální je plánovaná na 2.9.2017.  
V případě, že by byla na jihu Čech, bude nutno nahlásit změnu místa.
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Po tomto příspěvku odcházejí kol. Mostecký, Špurek a Keltner.

Ad. 14 Návrh na usnesení přednáší člen návrhové komise kol. Beránek.
Hlasování o usnesení : pro přijetí usnesení hlasovalo  51 delegátů

roti nebyl nikdo
zdrželi se 2

Návrh usnesení byl přijat. Text usnesení je přílohou zápisu

Ad. 15 Jednání konference ukončil předsedající schůze ing. Havlíček.

Zapsal   MUDr. Tadeáš Maślanka
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