
Zápis z členské schůze ČMKCHB, z. s. konané v pátek dne 25. 5. 2018 v 
penzionu „Na špici", Radošov 87, Kyselka 362 72. 
Zahájení schůze v 18:00 hodin. 

Program schůze:
1. Zahájení a přivítání členů ČMKCHB, z. s.
2. Zpráva o činnosti výboru od minulé členské schůze konané dne 9. 6. 2017.
3. Předložení účetní uzávěrky za rok 2017 – na vědomí členům klubu.
4. Zpráva o činnosti kontrolní komise.
5. Zpráva o situaci v chovu barvářů u obou plemen.
6. Projednání chovných podmínek.
7. Diskuze.
8. Usnesení členské schůze.
9. Závěr.

Členská schůze byla řádně svolána v termínu dle stanov klubu ČMKCHB.
Účast členů na schůzi hluboce pod 50 %. Schůze tak není usnášeníschopná a má pouze informativní
charakter. Zapisovatelem schůze zvolen Jiří Jangot. 

1. Zahájení a přivítání provedl předseda klubu Norbert Pelc.

2. Zprávu o činnosti výboru od minulé členské schůze konané dne 9. 6. 2017 přednesl předseda 
klubu Norbert Pelc. Seznámil přítomné členy s prací výboru za uplynulé období.

3. Ekonomickou zprávu k bodu 3 - účetní uzávěrku za rok 2017 přednesl Zdeněk Havlíček. 
Předložená zpráva byla dostatečně podrobná a je v tištěné verzi uvedena v klubovém zpravodaji 
2018, ročník XXVII, strana 44.
Připomínky nebo diskuze k této problematice nebyla vznešena.

4. Ing. Miroslav Peterka, člen kontrolní komise, seznámil přítomné členy s prací a činností kontrolní
komise klubu. Podrobná předložená zpráva je uvedena v tištěné verzi klubového zpravodaje 2018, 
ročník XXVII, strana 49.
K přednesené zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky. 

5. Zprávu o situaci v chovu barvářů u obou plemen přednesl pan Jiří Skácil i za nepřítomného pana 
Ladislava Varvařovského, který se z vážných rodinných důvodů nemohl na schůzi dostavit a byl 
řádně omluven.
Doporučení ke krytí – 9.
V zahraničí – 3. 
Neúspěšné krytí – 2.
Dále bylo hovořeno o dovozu štěňat a  vysvětleny pochybnosti u zápisu v PP u importované feny 
HB Unescy Osterwald.

6. Předseda klubu – na školení rozhodčích v Havlíčkůvě Brodě – Perknově, bylo s rozhodčími 
dohodnuto, že bude na členské schůzi předložen koncept na prokázání schopnosti štvaní a stavění 
psů při běžném praktickém dosledu formou svědectví.
Výcvikář klubu pan Ota Buršík hovořil o novém způsobu pro prokázání disciplín u psů, kteří 
vykonali zkoušku IHB v I. a II. ceně a neměli možnost prokázat štvaní a stavění. Není to zkouška 
lovecké upotřebitelnosti, ale prokázání vlastností, které musí barvář mít pro udělení výkonnostní 
známky. Tato metodika je stále v jednání a neprovádí se. Výbor by tak chtěl pomoci vůdcům 
barvářů s prokázáním vyžadovaných vlastností u psů během běžné praktické práce a omezit tak  
administrativní a finanční zátěž. 



Jiří Skácil vysvětlil a doplnil disciplínu štvaní a stavění. 
V následné diskuzi k tomuto bodu odpovídal výcvikář Ota Buršík a Jiří Skácil. 

7. Diskuze
 Předseda klubu seznámil členy s platností zákona o osobních údajích a na základě platnosti 

tohoto zákona bude prozatím zrušena na stránkách matrika a osobní údaje. Každý člen klubu
musí dát písemný souhlas s nakládáním svých osobních údajů v co nejkratším termínu. 
Tento souhlas je v písemné formě na stránkách klubu ke stažení, vyplnění a odeslání.

 Dále byla projednávána otázka a vysvětlení podmínek pro udělení čestného členství 
ČMKCHB. 

 Dále bylo hovořeno Jaroslavem Havlínem s oblastí č. 13 vznik a řešení kauzy „němci". 
 Ing. Zdeněk Havlíček vysvětlil problematiku nepravdivých informací, že vytváří zvláštní 

fond na krytí nákladů soudních výloh v soudních sporech v kauze „němci". Tyto informace 
jsou nepravdivé.

 Dále v diskuzi hovořil Ing. Josef Jeřábek, který navrhl případné zvýšení členského 
příspěvku pro členy klubu.

 Ing. Zdeněk Havlíček hovořil o větší snaze získávání finančních prostředků na různé soutěže
a to oslovením sponzorů, případně možnosti využití dotačních finančních prostředků, 
například z krajských úřadů.

 JUDr. Filip Princ odborně vysvětlil z právního hlediska současnou situaci v soudním sporu 
týkající se žaloby některých členů z Německa na klub ČMKCHB. Reagoval také na 
nepravdivé informace obsažené v hromadně rozesílaném e-mailu ze strany paní Brigitte 
Baumann a připoměl historii celého soudního sporu.

 Ing. Zdeněk Havlíček vyzval přítomnou paní Brigitte Baumann, ať vysvětlí členům, jak by 
si představovala další setrvání v klubu a formu spolupráce po soudním sporu. Ze strany paní 
Brigitte Baumann nebylo reagováno.

8. Usnesení přednesl předseda klubu Norbert Pelc.
Členská schůze vzala na vědomí zprávy jednotlivých funkcionářů a akceptovala návrh výboru na 
udělení čestného členství pro pana Gerta Rienműllera z oblasti č.7.  

Zapsal Jiří Jangot


