
KFB - Klub francouzských buldočků, z.s. 

 

 

Zápis ze zasedání výboru konaného dne 27. května 2017                   
v kempu Marina-Orlík 

Přítomni: Mgr. Martin Novák 
       JUDr. Lenka Šlaufová 
     Denisa Šamánková  
                Pavel Kolář 
     Kateřina Pejšová 
     Jana Vaněčková 
               Jana Dvořáková 
                  
 

Řešené záležitosti: 

1. Návrh výběrová bonitace 

Místopředsedkyně KFB předložila na základě požadavku vzešlé z diskuze s členskou 
základnou níže uvedený návrh výběrové bonitace. Tento návrh byl následně podrobněji 
vysvětlen předsedou klubu. 

Návrh výběrové bonitace: 

Výběrové bonitace se mohou zúčastnit jedinci, kteří jsou zařazeni do chovu a: 

 na výstavě od třídy mladých (včetně) získali ocenění "výborný",  
 absolvovali zdravotní/veterinární vyšetření luxace pately, zapsané v průkazu původu 

či doložené písemnou zprávou SPECIALIZOVANÉHO veterinárního lékaře 
provádějícího toto vyšetření, na základě kterého jej do průkazu původu zapíše 
posuzovatel exteriéru (rozhodčí), který je členem bonitační komise provádějící 
bonitaci. Zdravotní/veterinární vyšetření luxace pately může bonitovaný jedinec 
absolvovat minimálně ve věku 12 měsíců v den vyšetření, a to pouze u veterinárních 
lékařů - posuzovatelů luxace pately - uvedených na webových stánkách Komory 
veterinárních lékařů České republiky. Pro úspěšné absolvování výběrové bonitace je 
nezbytné, aby bylo absolvováno zdravotní/veterinární vyšetření luxace pately s 
výsledkem max. stupně luxace pately 2, tzn. že se ve výsledku vyšetření luxace pately 
nesmí vůbec objevit stupeň 3 a/nebo 4 - takový psi nemohou absolvovat výběrovou 
bonitaci, 

 mají stanovený genetický profil psa (test DNA) na specializovaném pracovišti. 

V případě, že jsou oba rodiče zařazeni do výběrového chovu, jedná se o chov výběrový. 
Součet stupně luxace pately obou chovných jedinců musí být nejvíce 3. 
 
Ze strany členů klubu byl vznesen požadavek na zavedení povinných zdravotních testů 
pro všechny jedince, kteří se zúčastní bonitace, a to:  

 RTG vyšetření na vrozené deformace páteře s vyhodnocením ze strany MVDr. 
Duchka; 
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 stanovení genetického profilu psa (testem DNA) u laboratoře Genomia. 

Vůči výboru klubu byl vznesen požadavek na zpracování změn bonitačního řádu tak, aby 
byl návrh bonitačního řádu odpovídající výše uvedenému předložen na jednání členské 
schůze v tomto roce. 
 

2. Existence dvou klubu zastřešující plemeno 

Vzhledem k existenci dvou klubu zastřešující plemeno na území ČR byl vznesen dotaz na 
ČMKU ohledně výkladu "minimálních podmínek chovu". Bylo sděleno, že kluby nemusí mít 
zcela identické podmínky, přičemž totožné musí být pouze podmínky základní s tím, že 
veškeré podmínky musí být v souladu se standardem plemene a musí být dbáno 
především na zdraví psa. 
 

3. Diskuze ohledně sběru dat při vyšetření páteře a testování DNA 

Byla diskutována problematika sběru dat při vyšetření páteře s tím, že sběr dat bude 
prováděn MVDr. Duchkem, který bude data ohledně vyšetření páteře shromažďovat 
výhradně u sebe a v ročním intervalu budou tato data - anonymně za všechny jedince 
plemene, kteří toto vyšetření podstoupili - sděleny členské základně na členské schůzi. 

Ve věci testování DNA budou sebraná data archivována u laboratoře Genomia.  

Ze strany p. Jůzy byl vznesen požadavek na zjištění slevy při zdravotních vyšetřeních – 
ověří výbor klubu 
 

4. Výzva směrem k členské základně  

Předseda klubu apeloval na členy klubu, aby projevili větší zájem o dění v klubu, 
opakovaně požádal o spolupráci, a především o účast na schůzích s tím, že členská 
schůze je vrcholným orgánem klubu a je jí svěřeno rozhodování o podstatných 
záležitostech. 

Předseda klubu dále vyzval k návrhům tématu odborné přednášky na dalších akcích klubu. 

Členové klubu byli osloveni ve věci zajištění sponzorů klubových akcí. 

Ze strany redaktorky pí. Pejšové byl vznesen požadavek ke členům klubu, kteří nepřevzali 
Ročenku za rok 2016, aby pí. Pejšovou kontaktovali za účelem předání/zaslání Ročenky. 
 

5. Problematika zvýšení výstavních poplatků 

Ekonomka klubu vzhledem k hospodářským výsledkům uskutečněných výstav doporučila 
zvýšit výstavní poplatky klubových výstav. Výstavní a bonitační referent informoval, že v 
katalogu zítřejší klubové výstavy jsou již obsaženy propozice, rovněž s uvedením 
původních výstavních poplatků. Tato problematika tedy bude ponechána k rozhodnutí 
výboru vzešlého z podzimních voleb, neboť se rozhodnutí týká výstav uskutečněných v 
roce 2018. 

 

 

Přijatá usnesení: 
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1. Bere na vědomí vznesený požadavek členů klubu na zpracování bonitačního řádu ve 
věci zavedení povinného zdravotního RTG vyšetření na vrozené deformace páteře 
s vyhodnocením ze strany MVDr. Duchka a stanovení genetického profilu psa 
(testem DNA) u laboratoře Genomia, a to pro všechny jedince, kteří se zúčastní 
bonitace a zavazuje se připravit a předložit návrh bonitačního řádu na členskou schůzi 
konanou v tomto roce, která odpovídá výše uvedenému požadavku. 

Výbor se dotáže dotčených subjektů na možnou slevu při zdravotních vyšetřeních. 

 Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0  
 

2. Bere na vědomí sdělení ČMKU ohledně výkladu "minimálních požadavků" při existenci 
dvou klubů zastřešujících plemeno 

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

3. Bere na vědomí problematiku zvýšení výstavních poplatků s tím, že tato bude 
ponechána k rozhodnutí výboru vzešlého z podzimních voleb, neboť se týká výstav 
uskutečněných již v roce 2018. 

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
 

Zapsala:  Jana Vaněčková  
  JUDr. Lenka Šlaufová  

 


