
Zápis z řádné konference ČMKCHB konané dne 13.4.2019 v Havlíčkově Brodě Perknově.

Zahájení provedl předseda klubu N. Pelc přivítáním přítomných a požádal o minutu ticha za členy 
klubu, kteří v loňském roce opustili řady členů.
Podal informaci, že z 56 delegátů na konferenci se dostavilo všech 56. Konference je usnášení 
schopná a rozhodnou většinou hlasů je proto 29 hlasů delegátů.
Přednesl návrhy na změny v programu: Doplnění bodu 2, přejmenování bodu 5 a za bod 8 doplnit 
bod 9 schválení poplatků klubu.

1) Následně schválen program konference všemi hlasy přítomných.
2) Schválení jednacího a volebního řádu konference všemi hlasy přítomných.
3) Volba předsedajícího konference N. Pelc – 55 pro a 1 se zdržel.

Volba zapisovatelů L. Můčka a J. Jeřábek 54 pro a 2 se zdrželi.
Volba ověřovatelů F. Princ a O. Buršík 55 pro 1 se zdržel.
Volba volební komise ve složení D. Drobný, M. Novotný a P. Bareš 55 pro a jeden se zdržel.
Volba návrhové komise ve složení V. Beránek, M. Kraus, R. Rajnišová 54 pro dva se zdrželi.

4) Zprávy funkcionářů klubu:
Předseda – Průběh práce výboru a vývoj v klubu od mimořádné konference, nepříjemnosti 
v organizaci práce kvůli rezignacím, akce klubu a jejich zajištění, výstavy a soutěže, výcvikové 
dny, kurz Jelenář, Plán práce na rok 2019, soudní spory klubu, problémy s matrikou a 
rezignace matrikáře před konferencí, stávající webové stránky jsou majetkem klubu. Na 
závěre poděkoval všem členům klubu za práci, kterou pro klub udělali.
Výcvikář – nízký zájem o soutěž na šlapaných stopách, problémy s IHB kdy vůdci, kteří 
nemohou získat chovnost, již IHB zpravidla neřeší, problematiky disciplíny štvaní stavění.
Poradce HB – 2014 – 2018 202 štěňat HB, využití zahraničních krytí z 53bylo 10 v zahraničí, 
spolupráce se Slovenskem, doporučuje dále dovozy a krytí ze zahraničí, spolupráce v rámci 
IHSV je dobrá, ale někdy nelze doložit štvaní a stavění, zdravotní stav u HB se nezhoršuje. 
Upozornil na problematiku možných srdečních selhání – jsou náznaky, ale zatím ne zcela 
ověřené příčiny.
Poradce BB – Jak dále u BB, problematika možných dvojích rodokmenů FCI – Maďarsko a 
Polsko, nedostatečný počet našich chovných psů, důvodem nevyužívání některých našich 
chovných jedinců je příbuznost, problematika epilepsie, za stávající situace se musí dle 
možností maximálně ředit. Nepodařilo se mu nastartovat chovatelský program a nastavit 
zasílání krevních vzorků pro případné další možné sledování zdravotního stavu našich 
chovných jedinců.
Matrika – L. Vodolán, matrikář rezignoval před konferencí, matrika byla dle možností 
překontrolována a některé největší nesrovnalosti byly narovnány. Postupuje se dle stanov.

5) Zpráva o hospodaření Z. Havlíček. Podrobnosti budou ve Zpravodaji. Základní čísla za rok 
2018 příjmy 391 tis., výdaje 586, jde o záporný výsledek, největší finanční náklad byl soudní 
spor s Němci, významně byl sanován sponzoringrem členů. Zůstatek finančních prostředků 
klubu je více než 1 mil. Kč. Přednesl základní rozbor nákladových položek. Upozornil i na 
předpoklad poklesu finančního sponzorování v následujících letech a nutnosti hlídat výdajové
položky klubu. Na závěr doporučil delegátům schválení zprávy a účetních výsledků.
Hlasování delegátů – Pro všichni přítomní, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel.

6) Zpráva kontrolní komise. Za KK M. Novotný, zpráva o činnosti KK, některé řešené případy, 
kontrola nakládání s finančními prostředky a hospodaření klubu bez závad.

7) Schvalování nových stanov ČMKCHB. 



Podán návrh neotvírat již diskuzi ke stanovám z důvodu dostatečného předstihu k jejich 
projednání, zapracování návrhů z oblastí a zejména na základě schůzky s aktivisty při Jelenáři 
na Telnici.
Proběhlo hlasování o schválení stanov an blok bez otvírání diskuze nových návrhů.
Pro bylo 35 delegátů, Proti 16 delegátů, Zdrželi se 4 delegáti a 1 nehlasoval.
Následně proběhlo hlasování o přijetí stanov ve znění předloženém konferencí s tímto 
výsledkem:
Pro bylo 40 delegátů, Proti 13, Zdrželi se 2 a Nehlasoval 1.
Stanovy byly schváleny ve znění předloženém na jednání řádné konference.

8) Schválení Chovatelského zápisního řádu ČMKCHB.
Opět podán návrh na hlasování an blok.
Pro bylo 46 delegátů, Proti 8, Zdrželi se 2.
Následně proběhlo hlasování o přijetí Chovatelského a zápisního řádu ve znění předloženém 
na konferenci s následujícím výsledkem:
Pro bylo 48 delegátů, Proti 6 a Zdrželi se 2.
Chovatelský a zápisný řád byl schválen ve znění předloženém na jednání řádné konference.

9) Schválení změn v poplatcích ČMKCHB.
Bod 1 Zápisné Odsouhlaseno navýšení na 500Kč pro 51, proti 4, zdržel 1
Bod 2 Zrušení pokuty pro 48, proti 3, zdržel 2 a nehlasoval 3
Bod 3 Zrušení poplatku za zapsané štěně pro majitele psa pro 43, proti 11 a zdrželi 2
Byl podán návrh zrušení tohoto poplatku i pro majitele feny hlasování bylo 21 pro, 31 proti 
nikdo se nezdržel a 1 nehlasoval. Tento poplatek tedy nebyl zrušen.
Bod 4 Změna názvu poplatku pro bylo 55 a jeden nehlasoval
Bod 5 Změna sazebníku za krytí v zahraničí. Pro bylo 48, proti 6, 1 se zdržel a 1 nehlasoval.
Byl podán návrh na podporu dovozu štěňat ze zahraničí. Hlasování bylo pro 20, proti 30, 
nikdo se nezdržel a dva nehlasovali. Tento návrh nebyl přijat.

10) Představení delegátů konference, každý přednesl svoji představu a činnosti ve výboru klubu a
byla podána informace, že M. Novotný nebude kandidovat do výboru, ale do revizní komise. 
Byla podána informace jak upravit volební lístky, které budou platné.

11) Volba členů výboru ČMKCHB.
Kontrolou usnášení schopnosti konference bylo zjištěno, že je přítomno všech 56 zvolených 
delegátů a konference je tedy nadále usnášení schopná.
V. 1 kole byly zvoleni do výrobu ČMKCHB nadpoloviční většinou hlasů
49 L. Vodolán, 48 L. Varvařovský, 46 J. Nerad a 39 O. Buršík
Ve 2. kole nebyl zvolen žádný další člen výboru, nejvíce hlasů získal J. Kapras 27, M. Nekl 27, 
M. Kraus 17.
Ve 3. kole byli zvoleni J. Kapras 34 hlasů a M. Nekl 37 hlasů
Ve 4. kole byl zvolen M. Kraus 32 hlasů.
Výbor ČMKCHB byl tedy zvolen ve složení L. Vodolán, L. Varvařovský, J. Nerad, O Buršík, J. 
Kapras, M. Nekl a M. Kraus
Jako náhradníci do výboru byli hlasováním zvoleni 1. náhradník P. Čechová, 2. náhradník R. 
Trojka a 3. náhradník F. Drtil pro bylo 49 delegátů, proti 1 a 3 se zdrželi.

12) Volba kontrolní komise
Navržení kandidáti do kontrolní komise ve složení M. Zatloukal, M. Můčka a M. Novotný byla 
zvolena v prvním kole většinou hlasů.

13) Diskuze:
Havlíček – požádal o odsouhlasení úhrady výdajů za konferenci a úhradu výdajů na grafické 
úpravy Zpravodaje. Schváleno všemi hlasy přítomných delegátů



M. Novotný poděkoval za své zvolení a důvěru delegátů.
N. Pelc poděkoval členům klubu, kteří pomáhali s prací pro klub.
L. Vodolan poděkoval odstupujícím členům výboru klubu za odvedenou práci a poděkoval za 
zvolení.

14) Schválení usnesení z řádné konference ČMKCHB.
Předložený návrh na usnesení z řádné konference ČMKCHB přednesené M. Krausem bylo 
schváleno 52 hlasy přítomných delegátů.

15) Závěr konference v 17. hod. 

Zapsali: L. Můčka a J. Jeřábek

Ověřili: F. Princ a O. Buršík


