
 
 
 Zápis z jednání členské schůze KFB - Klubu francouzských buldočků, z.s., konané 
dne 26.11.2016 ve Zloníně, okr. Praha-východ  
 
Za výbor klubu přítomni:  
Mgr. Martin Novák, JUDr. Lenka Šlaufová, Pavel Kolář, Denisa Šamánková, Jana Vaněčková, Jana 
Dvořáková  
 
Omluvena:  
Kateřina Pejšová  
 
Za chovatelské kolegium dále přítomni:  
Daniela Fuchsíková, Zdeňka Lojková, Ilona Potůčková, Jana Smejkalová  
 
Předseda klubu Mgr. Martin Novák zahájil členskou schůzi a přivítal přítomné členy klubu. Bylo 
zjištěno, že na členské schůzi je přítomno 29 členů klubu (viz. prezenční listina). Na základě prezence 
bylo zjištěno, že se nejedná o nadpoloviční většinu všech členů spolku a předsedající prohlásil 
členskou schůzi za neusnášeníschopnou. Na základě čl. 5.2 stanov klubu předsedající svolal 
členskou schůzi náhradní, a to za 30 minut od ukončení původně svolané členské schůze.  
 
Za 30 minut od ukončení původně svolané členské schůze zahájil předsedající členskou schůzi 
náhradní.  
 
Následně byl přečten návrh programu členské schůze a předsedající vyzval přítomné k hlasování o 
navrženém programu.  
 
Pro: 29 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
Dále byl přečten navržený jednací řád členské schůze a předsedající vyzval přítomné k hlasování o 
navrženém jednacím řádu členské schůze.  
 
Pro: 29 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
Dalším bodem programu byla volba zapisovatele, ověřovatele a sčitatele.  
 
Předsedající navrhl na pozici zapisovatele pí. Janu Vaněčkovou.  
 
Pro: 28 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 1  
 
Na funkci ověřovatele navrhl předsedající Ing. Jelenu Vrzákovou.  
 
Pro: 28 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 1  
 
Na funkci sčitatele předsedající navrhl sl. Ivu Dvořákovou.  
 
Pro: 28 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 1  
 
Následovaly zprávy jednotlivých funkcionářů:  
 
Zpráva předsedy klubu Mgr. Martina Nováka  
Předseda klubu shrnul klubové akce uskutečněné v roce 2016 a referoval o spolupráci s 
Moravskoslezským bulldog-mops klubem, zapsaným spolkem.  
 
Zpráva místopředsedy klubu JUDr. Lenky Šlaufové  
Místopředsedkyně klubu informovala o prodloužení platnosti ochranné známky klubu FB, seznámila 
přítomné s aktuálním stavem soudního řízení ve věci žaloby podané majitelkou psa A´King Arthur 
Excalibur Bohemia z důvodu neúspěšné bonitace psa - ze strany klubu bylo podáno vyjádření k 
žalobě. Dále místopředsedkyně informovala o navrhované změně bonitačního řádu s důrazem na 



zásadní změnu - problematiku luxace pately, včetně změny bonitační karty s tím, že v podrobnostech 
bylo odkázáno na příslušný bod programu členské schůze, který se této problematice přímo věnuje.  
 
Zpráva hlavního poradce chovu Pavla Koláře  
Hlavní poradce chovu informoval přítomné o úpravě bonitační karty, která je součástí bonitačního 
řádu, a to ve spolupráci s Moravskoslezským bulldog-mops klubem, zapsaným spolkem. Výsledkem 
spolupráce byla dohoda obou klubů na jedné společné bonitační kartě. Dále bylo konstatováno, že 
bonitační komise se bude nadále zaměřovat na problematiku ocasů a vrásnění francouzských 
buldočků. Pokud bude členskou základnou schválen předkládaný návrh bonitačního řádu, bude od 
roku 2018 při bonitaci vyžadován rovněž výsledek posouzení luxace pately.  
Hlavní poradce chovu dále seznámil přítomné s chovem francouzských buldočků v časovém rozmezí 
od 1.1.2016 do 20.11.2016, kdy bylo do chovu zapojeno 25 chovatelských stanic a bylo odchováno 
132 štěňat v následujících barevných rázech: 58 fawn, 57 barvy žíhané,13 žíhané strakoš a 4 fawn 
strakoš.  
 
Zpráva ekonoma Denisy Šamánkové  
Ekonomka klubu informovala o stavu peněžních prostředků od svého nástupu do funkce ekonoma. K 
1.1.2013 byl stav finančních prostředků klubu ve výši 125.239,89 CZK. Zisk za r. 2013 činil 9.698,22 
CZK. Zisk za r. 2014 byl 79.541,07 CZK, z toho 31.050,- CZK představovala mimořádná dotace z 
ČMKU. Zisk za r. 2015 byl 13.243,11 CZK. Stav peněžních prostředků k 31.12.2015 činil 227.722,29 
CZK. Každý člen KFB má možnost nahlédnout do účetnictví klubu.  
Největší výdaje v r. 2016 představovali náklady vynaložené na dotisk publikace Povídání o buldočkovi, 
o kterou je zájem, a náklady spojené s posuzováním zahraniční rozhodčí paní Chantal van 
Raamsdonk, která posuzovala letošní klubovou výstavu, konanou v září.  
 
Zpráva jednatele Jany Vaněčkové  
Jednatelka klubu informovala o aktuálním stavu členské základny, kterou tvoří k listopadu 2016 
celkem 155 členů. Počet členů každoročně narůstá, což je především odrazem popularity plemene 
francouzský buldoček. Např. v roce 2013 bylo přijato 21 členů a za rok 2016 je evidováno již 44 nově 
přijatých členů.  
Pí. Vaněčková dále informovala o dotisku publikace Povídání o buldočkovi, která byla v tomto roce 
bezplatně zasílána všem novým členům. Zároveň jednatelka klubu informovala o výzvě umístěné na 
webových stránkách klubu adresované členům klubu, kteří dosud předmětnou publikaci neobdrželi, 
aby o tomto informovali jednatelku klubu, která jim publikaci Povídání o buldočkovi zašle.  
 
Zpráva výstavního a bonitačního referenta Jany Dvořákové  
Pí. Dvořáková zrekapitulovala klubové výstavy uskutečněné v roce 2016 a seznámila členy s 
klubovými výstavami plánovanými na rok 2017. V této souvislosti pí. Dvořáková vyzvala přítomné, 
resp. všechny členy klubu k možnosti zapojení se do příprav výstav a dalších klubových akcí, k 
vzájemné spolupráci, ke sponzoringu apod.  
 
Zpráva redaktora zpravodaje Kateřiny Pejšové  
Zpráva redaktorky zpravodaje byla z důvodu její omluvené nepřítomnosti předložena v písemné formě 
a přečtena.  
Klubové dění za rok 2016 bude v tištěné listinné podobě zachyceno v připravované Ročence. V 
Ročence za rok 2016 bude obsaženo nejen shrnutí klubového dění jako jsou obě výstavy, bonitace, 2. 
Víkend s buldočkem a Mikulášská s buldočkem, ale v Ročence budou obsaženy i články, týkající se 
zdraví, chovu, výcviku apod.  
Dále bylo informováno o vyhlášené fotosoutěži na téma "Cestování s buldočkem", jejíž výherci byli 
oceněni na Mikulášské. Smyslem této soutěže bylo zpracování zajímavých cestovatelských postřehů 
a tipů, které budou rovněž obsaženy na stránkách Ročenky. Soutěž měla pozitivní ohlasy a je 
plánováno její pokračování.  
Redaktorka zpravodaje dále nabídla zpracování tematicky laděného kalendáře na rok 2018 s 
možností focení např. na 3. Víkendu s buldočkem, kde bude určitě k dispozici dost modelů.  
Pí. Pejšová dále poděkovala ostatním členům redakční rady p. Martinu Holečkovi a Petru Jůzovi, a 
rovněž sl. Ivě Dvořákové, která s ohledem na studium letos členství v radě ukončila, ale přesto se 
snažila ve chvílích volna pomoci. Poděkování patří také všem, kteří do Ročenky přispěli, nebo 
zajímavý příspěvek zprostředkovali.  
 
 



Pro: 29 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
Rozpočet - rok 2017  
Ekonomka klubu Denisa Šamánková předložila členské schůzi rozpočet na rok 2017. Bylo 
konstatováno, že v minulých letech bylo hospodařeno se ziskem a do budoucna bude snahou 
rozpočet udržet vyrovnaný. Na většinu akcí klubu je snaha získat sponzory, aby bylo co nejméně 
čerpáno z prostředků klubu. Členové klubu byli vyzváni, resp. požádáni o získání nových sponzorů, 
popř. o poskytnutí sponzorského daru na některou akci klubu. V případě zájmu, nechť kontaktují 
ekonoma klubu nebo výstavního a bonitačního referenta.  
 
Pro: 29 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
Návrh a schválení Bonitačního řádu KFB – projednání problematiky luxace pately  
Místopředsedkyně klubu JUDr. Šlaufová informovala o veškerých změnách navrhovaných v 
Bonitačním řádu. Jedná se především o aktualizaci bonitačního řádu, tak aby odpovídal současným 
podmínkám a potřebám (zejména ohledně dokladů předkládaných při bonitaci). Přičemž nejzásadnější 
navrhovanou změnou je zavedení povinného vyšetření luxace pately jako podmínku pro bonitaci. S 
účinností od 1.1.2018 bylo navrženo zavedení povinného vyšetření luxace pately, jako další z 
podmínek bonitace. S tím, že toto vyšetření musí být provedeno ze strany specializovaného 
veterinárního lékaře – posuzovatele luxace pately, uvedeného na webových stránkách Komory 
veterinárních lékařů ČR. Pro úspěšné absolvování bonitace musí být výsledek vyšetření max. stupně 
luxace pately 2, tzn. že se ve výsledku vyšetření nesmí vůbec objevit stupeň 3 a/nebo 4. Dále byla 
novelizována rovněž bonitační karta, která je součástí bonitačního řádu, o níž informoval hlavní 
poradce chovu p. Pavel Kolář.  
K navrhovaným změnám bonitačního řádu, především problematice luxace pately proběhla diskuze. 
Diskuze se týkala rovněž všeobecně zdravotního stavu plemene, co vše by se mělo sledovat a 
následně zahrnout do bonitačního řádu jako podmínku pro chovnost.  
Paní Weissová měla příspěvek ohledně vhodného věku pro zbonitování feny s tím, že by byla pro 
posunutí hranice ze dvanácti na patnáct měsíců. K tomuto tématu se vyjádřil hlavní poradce chovu p. 
Pavel Kolář s tím, že není třeba změny, jelikož chovnost je dána od patnácti měsíců.  
Pan Jůza vznesl dotaz ke stupni výsledku vyšetření luxace pately pro absolvování bonitace, na který 
mu bylo podáno vysvětlení předsedou klubu Mgr. Novákem.  
Pan Vidmar vyjádřil svůj názor, že nepovažuje zavedení vyšetření luxace pately jako důvod nutný pro 
uchovnění. Domnívá se, že pro zdraví a život francouzského buldočka je důležitější např. vyšetření 
srdce či plic.  
Paní Jana Dvořáková vznesla podnět k zavedení parentity prostřednictvím testů DNA.  
V závěru diskuze byl dán podnět k získání dalších informací a podkladů k problematice zdraví 
francouzského buldočka. Na základě diskuze byl zaúkolován p. Pavel Kolář jako hlavní poradce 
chovu, aby zpracoval problematiku zdraví ve spolupráci s chovatelským kolegiem klubu, a to do doby 
konání další členské schůze. Ve lhůtě šesti měsíců připraví zprávu, která bude zveřejněna na 
webových stránkách KFB. Bylo apelováno na členy klubu, aby zasílali podněty dle svého uvážení. S 
další diskuzí na danou problematiku zdraví se bude pokračovat na jarním víkendu s buldočkem.  
 
Pro: 16 hlasů Proti: 7 Zdržel se: 3  
 
Předsedající požádal přítomné, aby se přesunuli do předsálí (a to z důvodu nutné přípravy 
pronajímatele na konání další akce v sálu), kde bude pokračovat diskuze a projednání dalších bodů 
členské schůze.  
 
Různé a diskuze  
Předsedající vyzval přítomné k diskuzi, podávání návrhů, podnětů apod.  
Jako zásadní byla nastolena problematika zdraví s tím, že bylo konstatováno, že články týkající se 
této problematiky budou obsaženy rovněž v Ročence. Touto problematikou se bude zabývat rovněž 
chovatelské kolegium. Přičemž k problematice zdraví bude určena diskuze, která se uskuteční v rámci 
3. víkendu s buldočkem, který se bude konat v květnu 2017.  
Na základě podnětu p. Jůzy bylo dohodnuto, že bude zřízeno diskuzní fórum na facebooku pro 
potřeby diskuze o dění v klubu, zejména ohledně aspektů zdravotní problematiky plemene. Diskuzní  



fórum bude přístupno pouze členům KFB s tím, že správkyní bude pí. Denisa Šamánková, která bude 
provádět kontrolu, zda se jedná o člena klubu. Zároveň bylo dohodnuto, že budou stanovena pravidla 
pro skupinu a diskuzi v ní.  
Chovatelské kolegium oznámilo, že došlo k porušení Zápisního řádu KFB, z důvodu dvou vrhů feny v 
kalendářním roce. Bylo shledáno, že k řešení tohoto případu bude v souladu se stanovami klubu 
jmenována kárná komise.  
 
Pro: 9 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
Návrh a schválení usnesení členské schůze  
Předsedající zrekapituloval projednávanou problematiku, schválená usnesení a vyzval přítomné k 
schválení usnesení členské schůze.  
 
Pro: 9 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
Závěr  
Předsedající ukončil jednání členské schůze, poděkoval přítomným za účast na členské schůzi i 
Mikulášské s buldočkem, popřál jim krásné vánoční svátky a hodně zdraví a štěstí v novém roce a 
pozval je na akce klubu plánované na nadcházející rok 2017.  
 
 
Zapsala: Jana Vaněčková  
Ověřovatel: Ing. Jelena Vrzáková 


