
Českomoravský klub chovatelů barvářů, z. s.  

Zápis
ze schůze výboru ČMKCHB č. 4/2017,

která se konala dne 13. 12. 2017, od 9h v restauraci U Palánů, Havlíčkův Brod 

Přítomni:

1) Pelc Norbert

2) Varvařovský Ladislav

3) Skácil Jiří ml. 

4) Princ Filip 

5) Vodolan Luboš

6) Buršík Ota 

7) Gora Miroslav

Za kontrolní komisi: Ing. Miroslav Peterka

Průběh schůze:

1. Schůzi  zahájil  Norbert  Pelc,  přivítal  přítomné  členy  výboru  a  člena
kontrolní komise.

2. Zapisovatelem schůze byl zvolen Filip Princ. 

3. Program schůze byl stanoven písemnou pozvánkou: 

Ad 1) Kontrola úkolů

Podle zápisu z oblasti 14 a 15 ze dne 21. 7. 2017 jsou těmito oblastmi na
klubové  vyznamenání  za  zásluhy  in  memoriam navrženi  Josef  Vágner  a
Marián Penzeš. S tímto návrhem výbor jednomyslně souhlasí. Vyznamenání
bude uděleno na klubové výstavě v roce 2018. Dále byl výbor klubu těmito



oblastmi vyzván, aby se vyjádřil k návrhu na stejné vyznamenání pro kol.
Mosteckého.  Výbor  k tomu  podotýká,  že  žádný  takový  návrh  neobdržel,
tento byl učiněn předchozímu výboru klubu, který mu však nevyhověl. Na
jednání výboru klubu, konaném dne 10. 8. 2017, byl osobně účasten i kol.
Mostecký, který se k tomuto návrhu vyjádřil tak, že o vyznamenaní nestojí,
protože  ho považuje  vzhledem k předchozím udělováním ze degradované.
Výbor tedy tento návrh nebude opakovaně posuzovat. 

Dalším podnětem z výše uvedených oblastí  je tzv. supervize člena výboru
klubu nebo jím pověřeného člena klubu při IHb. Tuto otázku považuje výbor
klubu  za  opakovaně  vyjasněnou.  Opatření,  dle  informací  výboru,  v praxi
žádné obtíže nečiní. 

Ad 2) Na vědomí – „Návrh na prověření oprávněnosti zařazení mezi
chovné jedince  psa  Leif  z Korbača“,  podnět  kol.  Maślanky a
výsledek projednání kontrolní komisí 

Kontrolní komise ČMKCHB k podnětu podala písemné stanovisko ze dne
28. 8. 2017, které bylo doručeno kol. Maślankovi. Jednalo se o bezpředmětný
návrh,  což  kol.  Maślanka  následně  uznal.  Výbor  tento  bod  považuje  za
uzavřený. 

Ad 3) Zhodnocení speciální výstavy 2017

Organizace výstavy i její průběh byly na vysoké úrovni. Výstava se obešla
bez protestu. Jediné, co se výboru nelíbilo, je vystavení neurčité faktury za
ubytování,  podle  které  není  rozpoznatelné,  za  jaké  konkrétní  služby  byla
vystavena. 

Ekonomické zhodnocení: výstava skončila přebytkem 84,- Kč.  

Ad 4) Zhodnocení celostátní soutěže „O putovní cenu“

Organizačně  velmi  dobře  a  bezchybně  zvládnutá  akce  (s  výjimkou
závěrečného  ceremoniálu,  viz  níže).  Ubytování  i  prostředí  soutěže  bylo
opravdu krásné. Jedinou pihou na kráse soutěže byly výkony psů. Zklamali
psi, na které se tzv. sázelo. 

Ekonomické   zhodnocení: Soutěž byla ze strany pořadatelů řádně vyúčtována
a náklady nepřekročily dotaci klubu ve výši 30.000,- Kč. Nevyčerpaná část
dotace ve výši 1.029,- Kč. byla vrácena zpět na účet klubu.



Ad 5) Zhodnocení kurzu „Jelenář – vůdce barváře“

Podle frekventantů kursu a dalších účastníků se jednalo o povedenou akci
s praktickými ukázkami v terénu a hojnou účastí. Po ekonomické stránce se
jednalo o zcela soběstačnou akci bez klubových peněz. 

Ad 6) Zhodnocení regionální soutěže „O Moravský pohár“

Na této akci účastníkům nepřálo počasí. Průtrž mračen, silný vítr. Pohár byl
plně  obsazený  (10  psů).  Organizačně  zvládnutá,  ekonomicky  zcela
soběstačná akce, která skončila díky sponzorům přebytkem, který byl vrácen
do klubových peněz. Na soutěži byl udělen vítězné feně ´Freya Klobušice´
vedené Romanem Trojkou titul CACT. 

Ekonomické zhodnocení: na soutěž nebyly čerpány žádné klubové dotace,
akce skončila přebytkem 3.083,- Kč, které byly převedeny na účet klubu.

Ad 7) Návrh a schválení pravidel pro pořádání klubových dotovaných
akcí 

Výbor se jednomyslně shodl, že u akcí, na které bude přispívat, bude nutno
dopředu  předložit  předpokládaný  rozpočet.  Finanční  toky  peněz  budou
realizovány výhradně přes bankovní účet klubu. 

Ad 8) Projednání dopisu paní Špringlové

Paní Špriglová si stěžovala na nepředání putovní ceny na celostátní soutěži.
Na této soutěži, jak bylo již konstatováno výše, byly prokázány velice špatné
výkony psů. Z tohoto důvodu pořadatel soutěže nepředal putovní cenu, neboť
měl za to, že ani výkon vítěze na této soutěži si  předání ceny nezaslouží.
Výbor klubu nicméně rozhodl tak, že vítěz soutěže má na předání putovní
ceny  nárok,  a  to  zejména  z toho  důvodu,  že  není  klubem  upraveno  či
stanoveno, kdy je možno cenu vítězi udělit a kdy již nikoliv. Jedná se o cenu
pro vítěze soutěže a tento na ni tedy má nárok. V tomto postupu pořadatel
soutěže  pochybil,  i  když  nikoliv  ve  zlém  úmyslu.  Putovní  cena  bude
dodatečně předána vítězi soutěže. 

Ad 9) Projednání dopisu I. Novákové (nevydání PP – J. Šafařík)



Výbor klubu ve stručnosti rekapituluje, MVDr. Ivanka Nováková, současná
majitelka  feny  HB Ria  z Mědníku,  ČLP/HB/6311,  si  stěžuje,  že  chovatel
Josef Šafařík, Pod Hradem 161, 348 06 Přimda, nepředal v roce 2014 při
prodeji  štěňat  do  Německa  (Rita,  Ria,  Roxi)  spolu  se  štěňaty  průkazy
původu.  Výbor  konstatuje,  že  na  dnešní  konání  schůze  byli  oba  aktéři
případu pozváni, ale oba se bohužel omluvili. 

Výbor klubu považuje celou záležitost za velice podivnou. Jednak v tom, že
štěňata  se  měla  prodávat  do  Německa,  když  o  tomto  postupu  žádnou
informaci  nemá  (naopak  měl  jiné  informace  o  prodeji  na  Slovensko),
následně  se  Ria  objevila  v České  republice,  zbývající  dvě  štěňata  zůstala
v Německu.  Výbor  klubu  má v souvislosti  s tímto  případem podezření  na
překupnictví  se  štěňaty.  Primárně  však  tuto  věc  chápe  jako  spor  mezi
chovatelem a majitelem psa a nemá žádnou možnost do tohoto zasahovat.
Lze  za  součinnosti  chovatele  a  majitele  zažádat  o  vydání  duplikátů  PP.
Výboru  klubu  je  známo,  že  záležitostí  se  zabývá  také  ČMKU.  V jednání
chovatele Josefa Šafaříka výbor klubu spatřuje pochybení. Průkaz o původu
psa je dokladem o původu jedince a nelze prodat štěně bez toho, aniž by PP
nebyl předán novému majiteli. Svým jednáním chovatel J. Šafařík poškodil
dobré jméno klubu.  Výbor klubu v souladu s článkem 5. odst. 1 písm. a)
stanov klubu jednomyslně rozhodl tak, že uděluje Josefu Šafaříkovi tzv.
napomenutí. Rozhodnutí  o  potrestání  bude  Josefu  Šafaříkovi  písemně
oznámeno předsedou klubu. 

Ad 10) Projednání zkoušek u feny s xero kopií PP

Tento  bod  úzce  souvisí  s předchozím bodem,  neboť  se  jedná  o  fenu  Riu
z Mědníku, kterou ve dnech 2. - 3. 9. 2017 na Slezském poháru a dne 14. 10.
2017 na Pb vedl na OMS Frýdek Místek člen výboru klubu, kol. M. Gora.
Tato  fena  však  nebyla  na  zkouškách  identifikována  originálem  průkazu
původu,  ale  pouhou  xeroxovou  kopií.  Výsledky  zkoušek  jí  byly  rovněž
zapsány do xeroxové kopie.  M. Gora se  k věci  nevyjádřil.  Výbor v tomto
postupu  spatřuje  porušení  zkušebního  řádu,  a  to  hned  v několika  jeho
ustanoveních  (zejména článku 6 a  8  všeobecné části).  Zkoušek z  výkonu
loveckých psů a soutěží se mohou zúčastnit všichni psi loveckých plemen s
platným průkazem původu vystavený plemennou knihou členských států F.
C. I., kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR nebo členských států F. C.
I.,  po  dosažení  věku  10  měsíců.  Před  zahájením  zkoušek  nebo  soutěže
nastoupí všichni přihlášení psi před sbor rozhodčích a na veterinární kontrolu
(je-li pes zdráv, či nehárá-li fena). Při zahájení zkoušek a veterinární kontrole
musí vůdce psa předložit průkaz původu předváděného psa a platný doklad o
prováděné  vakcinaci  (např.  pas  pro  malá  zvířata,  mezinárodní  veterinární
průkaz,  očkovací  průkaz  atd.).  V  případě,  že  pes  je  opatřen  čipem,  je
pořadatel povinen zajistit čtečku čipů.



V této věci  se  předseda  klubu obrátil  s žádostí  o  stanovisko na  Kontrolní
komisi ČMKCHB, dozorčí radu OMS Frýdek Místek, Dozorčí radu ČMMJ.
KK ČMKCHB shledala jednoznačné porušení zkušebního a soutěžního řádu
a propozic pro PzB OMS Frýdek Místek. Dozorčí rada OMS Frýdek Místek
naopak  shledala,  že  předložené  písemnosti  (kopie  PP a  očkovací  průkaz)
umožňovaly  účast  psa  na  obou  akcích.  Dozorčí  rada  ČMMJ  dosud  své
stanovisko  neoznámila.  V této  souvislosti  se  výbor  klubu  rozhodl  vyčkat
stanoviska dozorčí rady ČMMJ. Do té doby nebude činit žádné kroky. 

Ad 11) Projednání žaloby, která byla na klub podána L. Vichtou

Nečlen klubu Lukáš Vichta z Dolní Studénky podal dne 27. 5. 2017 na klub
žalobu, kterou se domáhá neplatnosti údajného rozhodnutí výboru klubu o
vyřazení  jeho  feny  BB  Asty  Žiarske  doliny,  ČLP/BB/5499/13  z důvodu
podezření  na  výskyt  epilepsie.  K této  žalobě  výbor  klubu  zajistí  právní
zastoupení, které připraví vyjádření k žalobě a klub bude v řízení zastupovat.
Výbor klubu s žalobou nesouhlasí a tvrdí, že není důvodná. 

Ad 12) Informace o stavu kauzy členové z Německa

V této věci je současný stav takový, že žaloba německých kolegů na náš klub
byla  částečně  zamítnuta  a  částečně  bylo  řízení  zastaveno  a  žalobcům
přiznány vysoké náklady řízení. Obě strany se odvolaly, přičemž klub právě
z důvodu vysokých nákladů řízení a žalobci z důvodu toho, že náklady by
chtěli ještě o něco vyšší. Odvolací řízení se uskuteční na konci ledna 2018. 

Ad 13) Informace o stavu soudního sporu s J. Prušovicem, projednání
dalšího postupu 

J. Prušovic zažaloval klub na určení neplatnosti rozhodnutí výboru klubu o 

jeho vyloučení. Žaloba byla soudem pravomocně zamítnuta a klubu přiznána
náhrada nákladů řízení. Tyto náklady řízení ve výši 2.178,- Kč. J. Prušovic
klubu již zaplatil a výbor klubu věc považuje za vyřízenou. 

Ad 14) Projednání  zprávy  ze  schůze  ISHV,  zpráva  ze  soutěže,
projednání chovných podmínek 

Schůze ISHV 5.9-7.9.2017, Švýcarsko, Elm. Účast poradců chovu J. Skácil
ml. a L. Varvařovský (zároveň rozhodčí). Zprávy poradců chovu ISHV (W.
Wagner HB, Thomas Schneider BB). Projednání výkonnostního chovu ISHV
a udělování ISHV viněty, jako výkonnostního certifikátu – oddělení pouze



FCI  chovu  od  výkonnostního  chovu  ISHV.  Nutnost  prokazování  štvaní  a
stavění. Příloha rodokmenu s podrobnými výsledky ze zkoušek (PZB, IHB) –
známka  ze  stopy,  chování  u  kusu,  atd.  Vytvoření  mezinárodního
chovatelského registru. Loajalita k ISHV. Změna stanov ISHV. Podrobnější
informace ve Zpravodaji 2018.

Zasílání krevních vzorků na kliniku v Bernu ve Švýcarsku za účelem zkoumání
případných chorob. Kliniku osobně navštívil poradce chovu pro BB J. Skácil.
Zavedení  tohoto  bodu  by  pro  chovatele  znamenalo  odeslat  krevní  vzorek  u
chovného jedince do Bernu. Krev by byla odebrána veterinárním způsobem a
zajištěna. Opatření se vztahuje pouze na BB. Bude na rozhodnutí klubu, zdali
toto  opatření  zapracuje  do  chovných  podmínek,  namísto  zasílání  vzorků
Genomii.  Výbor  vyčká  na  informaci  o  cenových  nákladech,  které  by  musel
chovatel vynaložit (uskladnění na klinice je zdarma, tudíž se jedná o poštovné a
odběr krve u veterináře). 

Mezinárodní  zkoušky  ISHV –  4.9.-7.9.2017,  Švýcarsko,  Elm.  Vůdce  Marek
Nekl, bavorský barvář Eron ze Studnických strání. Tímto vůdcem a psem byli
dohledáni tři kamzíci. Vynikající práce vůdce a psa, ale pro nemožnost štvaní
pes hodnocen ve III. ceně. Dostatek přirozených prací pro všechny účastníky
zkoušek. Velmi náročný horský terén. 

Ekonomické  zhodnocení: Cestovní  náklady  byly  vyplaceny  pouze  pro  vůz,
kterým  cestoval  vůdce  s  rozhodčím  L.  Varvařovským.  Ostatní  delegovaní
rozhodčí cestovali na vlastní náklady. Diety byly čerpány ve výši 1/3 nákladů
předepsaných  pro  Švýcarsko.  Ubytování  bylo  hrazeno  pouze  vůdci  a
delegovaným rozhodčím. Ostatní doprovázející osoby si veškeré náklady hradily
z vlastních prostředků. Celkové náklady dosáhly výše 72.000,- Kč.

Ad 15) Zpráva ze soutěže v Polsku

Memoriál KS. B. Gierszewskiego, 2. - 6. 11. 2017, Bory Strobrawskie. Zástupce
ČMKCHB, vůdce Jiří Skácil ml., bavorský pes Cezar z Babinej hory. Rozhodčí
ČMKCHB P. Polách, M. Strakoš. Zúčastnilo se celkem 10 vůdců z osmi zemí.
Vítězem memoriálu  se  stal  maďarský  vůdce  Nándor  Klinkó  s  hanoverským
barvářem Ricsika Erdei-Apacs.

Vůdce J.Skácil nemohl být hodnocen v žádné ceně, protože se psem nedošel i
po několika kilometrech s potvrzením ani jeden ze dvou dohledávaných kusů
černé zvěře.  



Ekonomické zhodnocení: na soutěž cestoval vůdce Jiří Skácil a rozhodčí Petr
Polách a Michal Strakoš. Vůdce nepožadoval žádné peníze z klubu a veškeré
náklady na cestovné a ubytování si  hradil  z vlastních prostředků. V době
konání schůze nebylo dodáno vyúčtování cestovních nákladů od M. Strakoše,
veškeré náklady za rozhodčí však nepřesáhnou 8.000,- Kč.

Ad 16) Projednání  termínu  školení  rozhodčích,  které  jsme  povinni
uspořádat 

ČMMJ trvá  na  proškolení  rozhodčích  z  Všeobecné části  zkušebního řádu
provedeném orgány ČMMJ. Tohoto školení se zúčastní každý rozhodčí na
nejbližším místě podle svého bydliště.  Školení bude uskutečněno v místně
příslušném  OMSu,  termíny  těchto  školení  budou  vyvěšeny  na  klubovém
webu.  Společné  školení  rozhodčích  ze  Zkušebního  řádu  pro  barváře  se
uskuteční v sobotu dne 7. 4. 2018 v hostinci U Palánů v Havlíčkově Brodě -
Perknově. 

Ad 17) Projednání pracovní komise pro úpravu stanov, vyplývající ze
závěru mimořádné konference 

Výbor vyvěsí na internetové stránky klubu návrh nových stanov, ve kterém
budou patrné návrhy změn, stejně tak zápisní a chovatelský řád. Následně
bude svolána schůze výboru klubu, na kterou budou pozváni aktivisté všech
oblastí, kteří budou moci prezentovat jakékoliv připomínky k návrhu nových
stanov. Vše bude směřováno k tomu, aby na řádné konferenci v roce 2019
byly schváleny nové stanovy klubu a nový zápisní a chovatelský řád. 

Ad 18) Doplnění plánu klubových akcí

Výbor po dohodě se zájemcem stanoví termín a místo pro kurz Jelenář –
vůdce barváře na rok 2018. Budou osloveni aktivisté jednotlivých oblastí s
dotazem,  která  oblast  by  o  akci  měla  zájem.  Bude  zažádáno  o  pořádání
Klubové a Speciální výstavy pro rok 2018. 

Ad 19) Úkoly 

 Příprava  zpravodaje,  všichni  členové  výboru  si  již  začnou  chystat  své
podklady pro zpravodaj.

 Výbor pověřil N. Pelce nezávazným zjištěním možnosti posuzování DKK
v  Brně  (Fakulta  veterinárního  lékařství,  případně  jiné  autorizované
pracoviště). Jednalo by se o druhého posuzovatele z důvodu kratší dojezdové



vzdálenosti  pro členy žijící  na Moravě.  O této možnosti  bude výbor  dále
jednat.

Ad 20) Stav matriky, přihlášky, přijímání členů 

Výbor klubu rozhodl o přijetí těchto uchazečů o členství:

Radek  Bekr  (oblast  2),  Zdeněk  Krulec  (11),  Tomáš  Pfortner  (12),  Tomáš
Osička (13), Pavel Hásoň (6), Václav Tlapák (6), Aleš Kuděla (6), Zděněk
Rolko (6), Josef Tichý (13), Petra Čechová (6), Jiří Modlík (1), Jiří Kučera
(3), Josef Šír (3). 

Výbor  klubu zatím nepřijal  uchazeče  o  členství  Petra  Horčíka,  u  kterého
chybělo doporučení oblasti 1. Žádost je nutno doplnit. 

Ad 21) Informace o stavu pokladny a účtu

Ad 22) Diskuse, různé

V Havlíčkově Brodě, dne 13. 12. 2017

_________________________

 Norbert Pelc

Zapsal: Filip Princ


