
 

Českomoravský klub chovatelů 

barvářů, z. s.   
 
 

 

 

 

Zápis 

ze schůze výboru ČMKCHB č. 1/2018, 

která se konala dne 20. 2. 2018, 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 – v průběhu schůze odešel na vlak  

 

Za kontrolní komisi: Ing. Jaroslav Nerad 

    Ing. Martin Novotný 

    

Průběh schůze: 

 

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

komise. 

2. Zapisovatelem schůze byl zvolen Filip Princ.  

3. Program schůze byl stanoven písemnou pozvánkou:  

 

Ad 1) Program schůze bude doplněn o další body  



Ad 2) Kontrola úkolů 

Předseda výboru Norbert Pelc se sešel s paní Špriglovou za účelem předání 

putovní ceny za celostátní soutěž. Setkání se uskutečnilo v Praze a předseda 

jej hodnotil jako korektní a zdvořilé.  

 

Ad 3) Stav soudních sporů – Němci a Vichta 

Místopředseda výboru Filip Princ referoval o stavu řízení ve sporu 

s německými občany, kteří podali na klub žalobu. Dne 30. 1. 2018 se před 

Městským soudem v Praze konalo odvolací řízení o odvolání žalobců 

Jasperse a Stephana, když jejichž žaloba byla soudem prvního stupně 

zamítnuta. Odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil a přiznal 

klubu náklady odvolacího řízení. Bylo tedy pravomocně rozhodnuto o tom, 

že K. Stephan a P. Jaspers nejsou našimi členy. V dalším řízení bylo 

rozhodováno o odvolání klubu a také žalobců o nákladech řízení ve vztahu 

k těm žalobcům, u nichž bylo řízení zastaveno. V tomto řízení bylo 

rozhodnuto v neveřejném zasedání a rozhodnutí není doposud doručeno 

účastníkům řízení, není tedy zatím známo.  

 

Ve věci řízení o žalobě nečlena klubu L. Vichty (Dolní Studénky) podal klub 

vyjádření k žalobě, kdy uvedl, že s žalobou nesouhlasí, uplatněný nárok 

neuznává a toto své vyjádření odůvodnil. Jednání ve věci nebylo doposud 

nařízeno. Řízení vede Obvodní soud pro Prahu 4.  

 

Ad 4) Školení rozhodčích 

 

Školení se bude konat dne 7. 4. 2018 v restauraci U Palánů, Havlíčkův Brod. 

Podklady pro školení zpracuje výcvikář klubu Ota Buršík. 

 

Ad 5) Návrh termínu a organizace setkání s aktivisty oblastí pro 

projednání změn stanov a zápisního a chovatelského řádu 

 

Co se týká návrhu změn zápisního a chovatelského řádu bude nutné zabývat 

se připomínkami paní V. Tiché, tiskové mluvčí ČMKU, k jednotlivým 

ustanovením stávajícího řádu. Z tohoto důvodu proběhne nejprve 

připomínkové řízení během 14 dní mezi členy výboru, zejména mezi poradci 

chovu. Následně bude znění vyvěšeno na klubové internetové stránky.  



Společně s tím bude vyvěšen nový návrh stanov, který by měl mj. nově 

zavést funkční období aktivistů jednotlivých oblastí, kdy po skončení tohoto 

období bude nutno aktivistu oblasti volit.  

 

Ad 6)  Zpráva kontrolní komise o hospodaření klubu za rok 2017 

 

Předseda kontrolní komise Ing. Jaroslav Nerad přednesl zprávu o 

hospodaření klubu za rok 2017. Ve své zprávě zdůraznil významnou roli 

sponzorských darů. Podrobná zpráva bude obsažena ve Zpravodaji.  

 

Ad 7)  Zpravodaj, kompletace, termín vydání, objednávka tisku a 

distribuce 

 

Byly rozděleny úkoly, zadány příspěvky. Tiskárna zůstane stejná jako u 

posledního zpravodaje. Bude zváženo, zdali nebude objednáno o 100 výtisků 

méně, pokud to bude mít vliv na cenu zakázky.  

 

Ad 8) Projednání možnosti druhého posuzovatele DKK na Moravě 

 

Ze strany předsedy výboru budou poptáni veterináři za účelem vybrání 

dalšího posuzovatele DKK. Důvod k tomu je jednak logistický, aby další 

posuzovatel byl i na Moravě a jednak odborný tak, aby vnikla možnost 

posouzení i u dalšího odborníka.  

 

Ad 9) Zpracování podmínek ISHV do chovných podmínek ČMKCHB 

 

Výcvikář klubu Ota Buršík připravil podmínky a specifikaci tzv. klubové 

zkoušky štvaní a stavění. Tato zkouška bude od 1. 4. 2018 součástí chovných 

podmínek. Výbor klubu tedy rozhodl, v poměru 6 ku 1 tak, že od 1. 4. 2018 

pro chovnost jedince bude nutné prokázat štvaní a stavění buďto v rámci 

zkoušky IHb anebo následně v rámci klubové zkoušky štvaní a stavění. 

Podmínky a specifikace klubové zkoušky budou vyvěšeny na internetových 

stránkách klubu.  

 

 

 



 

Ad 10) Stav matriky, přihlášky a přijímání členů  

 

Ze zprávy matrikáře klubu Miroslava Gory vyplynulo, že se stále objevují 

neplatiči či pozdní plátci členských příspěvků. V této souvislosti je nutno 

zdůraznit, že podle stanov klubu je povinnost člena klubu zaplatit členský 

příspěvek v termínu do 31. 12. předcházejícího roku. Na této platební 

povinnosti výbor klubu i nadále trvá. Neplatičům i pozdním platičům tedy 

zaniklo členství v klubu. V případě zájmu si mohou opětovně podat 

přihlášku. Matrikář klubu připraví seznam osob, kterým z důvodu 

nezaplacení či pozdní platby zaniklo členství. Tento seznam bude uveden na 

internetových stránkách klubu. U osob, které zaplatily příspěvek pozdě, bude 

možno tuto platbu doložit v rámci nové přihlášky 

 

Výbor, na základě podaných přihlášek, rozhodl o přijetí do klubu těchto 

uchazečů: Josef Navrátil (oblast 6), Jiří Navrátil (oblast 5), Milan Novák 

(oblast 6), František Fňukal (oblast 13), Milan Lukeš (oblast 9), Petr Horčík 

(oblast 1), Filip Svoboda (oblast 3). Výbor nepřijal uchazeče Jaroslava 

Hepnera, neboť nedodal doporučení oblasti.  

 

Ad 11) Zprávy z oblastí  

 

Kurz Jelenář vůdce barváře bude pořádat oblast 1, a to na konci srpna 2018. 

Personální obsazení přednášejících bude upřesněno v kooperaci mezi 

výborem a oblastí 1. Oblast 1 bude pořádat 3. ročník setkání barvářů 

ČMKCHB ve spolupráci s NP České Švýcarsko a MS Vápenka ve dnech 20. 

až 22. 4. 2018. Účast na soutěži je možná pouze na základě osobní pozvánky. 

 

V Havlíčkově Brodě, dne 20. 2. 2018 

 

 

 

 

_________________________ 

Norbert Pelc 

Zapsal: Filip Princ 


