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Zápis z členské schůze 
KFB – Klub francouzských buldočků, z.s., 

konané dne 14.10.2017 ve Zloníně 
 
 

 
Za výbor klubu přítomni:   Mgr. Martin Novák, JUDr. Lenka Šlaufová, Pavel Kolář,  

Denisa Šamánková, Jana Vaněčková, Jana Dvořáková, Kateřina Pejšová 
 
Za revizní komisi přítomni:  Ing. Evžen Lojka, Ilona Potůčková, Daniela Fuchsíková 
 
Za chovatelské kolegium přítomni: Daniela Fuchsíková, Zdeňka Lojková, Ilona Potůčková 
 
Členové klubu – viz. prezenční listina 
 
 
Program členské schůze: 
1. Zahájení 
2. Návrh a schválení programu 
3. Návrh a schválení jednacího řádu 
4. Volba zapisovatele, ověřovatele, sčitatele 
5. Zprávy jednotlivých funkcionářů, včetně revizní komise 
    - zpráva předsedy 
    - zpráva místopředsedy 
    - zpráva hlavního poradce chovu 
    - zpráva ekonoma 
    - zpráva jednatele 
    - zpráva výstavního a bonitačního referenta 
    - zpráva redaktora zpravodaje  
6. Rozpočet – rok 2018 
7. Návrh a schválení Bonitačního řádu KFB 
    - zavedení povinného zdravotního vyšetření – RTG vyšetření na vrozené deformace páteře 
    - zavedení povinného stanovení genetického profilu psa (testem DNA) 
8. Volba do orgánů klubu – volba: 
    Jednotlivých členů výboru: 
    - předsedy klubu 
    - místopředsedy klubu 
    - jednatele 
    - ekonoma 
    - hlavního poradce chovu 
    - výstavního a bonitačního referenta 
    - vedoucího redaktora klubového časopisu 
    - 3 členů dozorčí rady 
9.  Různé a diskuse 
10.  Návrh a schválení usnesení členské schůze 
11.  Závěr  
  
 
1. Zahájení 

Členská schůze svolaná výborem klubu byla zahájena ve 13.20 hod, bylo přítomno 35 členů klubu. Předseda 
klubu konstatoval, že členská schůze není usnášeníschopná a svolal členskou schůzi náhradní, a to za 30 
minut od ukončení původní členské schůze, tj. na 13.55 hod. 

Schůzi zahájil předseda klubu pan Mgr. Martin Novák, který požádal o schválení vedení jednání (předsedy 
zasedání) místopředsedu klubu paní JUDr. Lenku Šlaufovou.  

Odsouhlaseno    35 
Proti                    0 
Zdržel se             0 
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2. Návrh a schválení programu 

Předseda jednání přečetl navržený program členské schůze a požádal přítomné o jeho schválení. 

Odsouhlaseno  29 
Proti                   0 
Zdržel se             6 
 
 

3. Návrh a schválení jednacího řádu 

Předseda jednání přečetl navržený jednací řád. Ze strany pí. Fuchsíkové a pí. Mičaníkové byla vyvolána 
diskuze ohledně problematiky plných mocí, resp. nepřipuštění plných mocí. Plné moci jsou obecným právním 
institutem, jehož využití je na uvážení člena klubu s tím, že počet plných mocí je omezen v rámci zajištění 
řádného průběhu členské schůze a zabránění nežádoucích důsledků sběru velkého množství plných mocí. Na 
této členské schůzi nebyla žádná plná moc předložena. 

Předseda jednání požádal přítomné o schválení jednacího řádu. 

Odsouhlaseno    24 
Proti                   9 
Zdržel se             2 
 
 

4. Volba zapisovatele, ověřovatele, sčitatele 

Do funkce zapisovatele byla navržena paní Jana Vaněčková. Předseda jednání požádal přítomné o schválení 
navrženého zapisovatele.  

Odsouhlaseno    35 
Proti                    0 
Zdržel se             0 
 
Do funkce ověřovatele byla navržena paní Perla Kratochvílová. Předseda jednání požádal přítomné o 
schválení navrženého ověřovatele. 

Odsouhlaseno    35 
Proti                    0 
Zdržel se             0 
 
Do funkce sčitatele byla navržena paní Daniela Fuchsíková. Předseda jednání požádal přítomné o schválení 
navrženého sčitatele. 

Odsouhlaseno    35 
Proti              0 
Zdržel se              0 
 
 

5. Zprávy jednotlivých funkcionářů, včetně revizní komise 

Zpráva předsedy 
Předseda klubu pan Mgr. Martin Novák poděkoval všem členům výboru, revizní komisi a ostatním členům 
klubu za spolupráci a zhodnotil zdárný průběh klubových akcí. 
 
Zpráva místopředsedy   
Místopředseda klubu informoval přítomné o probíhajícím soudním řízení ve věci neúspěšné bonitace psa - 
žalobce byl požádán o doplnění svých tvrzení a doložení tvrzených skutečností. Dále byl klub ze strany ČMKU 
požádán o zaslání stanov a sdělení data zápisu klubu do spolkového rejstříku. Tyto informace byly ČMKU 
sděleny.  
 
Během "4. víkendu s buldočkem", který se uskutečnil ve dnech 18. až 20. srpna 2017 v Penzionu a chatové 
osadě Zelený háj u Merklína proběhla kontrola akce ze strany Krajské veterinární správy, inspektorátu Plzeň-
jih se závěrem, že nebyly shledány žádné nedostatky. 
 
Dále byli přítomní členové informování o odvoláních podaných proti rozhodnutí bonitační komise ze dne 28. 
května 2017 o uznání psů nechovnými. Těmto odvoláním výbor klubu vyhověl a umožnil daným jedincům 
opakovat bonitaci. 
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Z pohledu předpisů klubu byl novelizován bonitační řád, jehož návrh bude podrobně prezentován v rámci 
jednoho z následujících bodů programu. 
  
Zpráva hlavního poradce chovu  
Hlavní poradce chovu (dále jen "HPCH") pan Pavel Kolář kladl důraz na standard plemene, blíže uvedl 
problematiku váhy, výšky a barevných rázů. Seznámil přítomné se sladěním bonitační karty s MSBMK s tím, 
že členská základna MSBMK neodsouhlasila povinné vyšetření luxace patel, na rozdíl od KFB.   
 
HPCH připomněl barevné rázy plemene – zásadní barvou je barva fawn, následuje fawn strakoš, žíhaná a 
žíhaný strakoš. Bílí jedinci jsou dle tmavé pigmentace (oči) považováni za žíhané strakoše (Francie však toto 
zbarvení nedoporučuje z důvodu hluchoty).   
 
Pojem řízeného chovu - omezení je dáno "pouze" úzkou příbuzenskou plemenitbou (rodiče, prarodiče), jinak 
má chovatel právo na vlastní výběr. Řízený chov je i z titulu kontroly vrhů, založen na zásadě prevence. 
RPCH označí nežádoucí spojení jako "nedoporučené" (není zakázané) – RPCH je oprávněn chovatele 
upozornit na drobné vady (např. na příliš světlé oko u obou jedinců, vyvarování se krytí dlouhého jedince s 
příliš krátkým apod.). 
 
Pan Kolář dále hovořil o celkovém zlepšení chovu. Ke zkvalitnění došlo i v důsledku zahraničních krytí. Občas 
se vyskytuje krytí jedním psem v jedné chovatelské stanici, bez využití jiných psů. 
Hlavním poradcem chovu byla směrem k členské základně dána výtka k mnohdy nekvalitnímu předvedení psů 
na výstavách a k nepřipravenosti psů na výstavu.   
 
Dále se HPCH vyjádřil k navrženým změnám bonitačního řádu, které vzešly z požadavku členů klubu 
vznesených na veřejné výborové schůzi uskutečněné na jaře v kempu Marina-Orlík a doporučil schválení 
bonitačního řádu.  
 
HPCH zároveň uvedl, že bude nutné změnit rovněž Zápisní řád klubu, v němž by mělo být v reakci na aktuální 
situaci řešeno rovněž zapůjčení psa ze zahraničí za účelem krytí v ČR. 
Následně HPCH uvedl statistiku chovu FB v ČR. Od roku 1965 bylo zapsáno 12398 štěňat. Pro zajímavost v 
roce 1975 zapsáno 40 štěňat, v roce 1976 26 štěňat a v roce 2017 prozatím 380 štěňat. Celkem je zapsáno 
730 chovatelských stanic. 
 
Počet klubových šampiónů – 24 (jména budou uvedena v klubové ročence). 
Na závěr poděkoval HPCH p. Kolář všem chovatelům, výboru klubu a chovatelskému kolegiu.   

Zpráva ekonoma 
Viz. příloha č. 1 tohoto zápisu. 
Předseda klubu upozornil na možnost kontroly účetnictví ze strany člena, resp. členů klubu, s tím, že účetnictví 
je k dispozici na každé klubové akci. 
 
Zpráva jednatele 
Jednatelka klubu pí. Jana Vaněčková informovala přítomné o počtu členů KFB, kterých je k dnešnímu dni 203. 
Ze samotného počtu členů je znatelný nárůst zájmu o plemeno francouzského buldočka, o čemž svědčí i počet 
podaných přihlášek. Např. ve srovnání s rokem 2016, kdy bylo podáno 44 nových žádostí o vstup do klubu a v 
roce 2017 je již podáno 68 nových žádostí. Všichni žadatelé o vstup do klubu byli přijati. Všem členům klubu 
byla zaslána publikace od pana P. Koláře "Povídání o buldočkovi".    
 
Ve vztahu k členům klubu byla ze strany jednatelky vznesena žádost o sdělení aktuálních údajů, dojde-li k 
jejich změně oproti údajům nahlášeným, a to zejména ve vztahu k adrese a uváděnému e-mailovému spojení. 
 
Zpráva výstavního a bonitačního referenta 
Výstavní a bonitační referent pí. Jana Dvořáková pozitivně zhodnotila klubové výstavy a bonitace, kde je dle 
počtu přihlášených patrný stoupající zájem o plemeno FB. V letošním roce byl na jarní výstavě přihlášen 
rekordní počet buldočků, a to 157 jedinců. Na bonitaci bylo přihlášeno 82 jedinců. Před čtyřmi lety bylo 
přihlášeno na jarní výstavě "jen" 57 buldočků a na bonitaci kolem 20 jedinců. Pí. Dvořáková kladně zhodnotila 
používání systému Dogoffice pro přihlašování na výstavu, přes který se letos přihlásilo 2/3 vystavovatelů. 
Samotný průběh výstav a bonitací byl zvládnut bez jakýchkoliv problémů. 
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Následně paní Dvořáková poděkovala všem, kteří se podíleli na sponzorování výstav, jelikož v posledních 
letech se podařilo zajistit opravdu bohatý a různorodý sponzoring. Dále poděkovala především Ivě Dvořákové, 
která se zásadním způsobem podílela na zajištění sponzoringu.    
 
Zpráva redaktora zpravodaje      
Ročenka je stejně jako v minulém roce připravována ve formátu B5. Představa je, aby byli v barevné verzi 
alespoň zbonitovaní jedinci. Do Ročenky je mimo jiné připravován příspěvek MVDr. Duchka, dva příspěvky 
MVDr. Beránka, článek věnující se komplexní péči o veterány, přehled zbonitovaných jedinců, více 
rozpracované informace k narozeným vrhům. 
Distribuce Ročenky je plánována před Vánoci, popř. po Novém roce. 
Pí. Pejšová poděkovala za práci na Ročence redakční radě, především p. Holečkovi. 
   
 
Zprávy jednotlivých členů výboru byly vzaty na vědomí 

Pro                   34 
Proti                   0 
Zdržel se            0                                   /1 člen nepřítomen/ 
 
 
Zpráva revizní komise 
Předseda revizní komise Ing. Evžen Lojka zhodnotil práci ekonoma klubu pí. Denisy Šamánkové jako precizní 
a pečlivou, ve které nebyly ze strany revizní komise zjištěny žádné nedostatky.  
 Rovněž tak nebyly zjištěny žádné nedostatky při kontrole agendy hlavního poradce chovu pana Pavla Koláře, 
která byla provedena paní Ilonou Potůčkovou.         
       
Zpráva revizní komise byla vzata na vědomí. 

Pro                   28 
Proti                  0 
Zdržel se           0                                   /7 členů nepřítomno/ 
 
 

6. Rozpočet – rok 2018 
Viz. příloha č. 2 tohoto zápisu. 
 
Předseda jednání požádal přítomné o schválení navrženého rozpočtu na rok 2018.   

Odsouhlaseno     31 
Proti                     0 
Zdržel se             2                                   /2 členové  nepřítomni/ 
 
 

7. Návrh a schválení Bonitačního řádu KFB 

Místopředseda klubu podrobně uvedl veškeré navrhované změny Bonitačního řádu, které jsou vyznačeny v 
příloze č. 3 tohoto bonitačního řádu. 

Diskuze k bodu čl. 2.2. – Navrhovaná změna bonitačního řádu byla objasněna místopředsedkyní klubu s tím, 
že tato vychází ze znění standardu plemene FB, přičemž se jedná o zásadní úpravu, jejíž výslovné uvedené v 
bonitačním řádu se jeví jako žádoucí. 

Paní D. Fuchsíková zahájila diskuzi k čl. 2.7. – Byla přečtena zpráva z výzkumu ve Francii z r. 2015 k 
problematice páteří u buldočků. Pí. Fuchsíková se domnívá, že předmětné vyšetření bude finanční zátěží pro 
majitele psa. Ekonomka klubu uvedla cenu za vyšetření, která se pohybuje v rozmezí 1000,- až 1500,-Kč, 
jedná se o vyšetření bez sedace. Účelem vyšetření je v současné době především zjištění, jak je na tom 
populace FB v České republice. V současné době se jedná o zjištění informací a sběr dat. Výsledek 
vyhodnocení nebude u konkrétního jedince zveřejněn, bude jej mít k dispozici pouze majitel psa a vyhodnotitel. 
V rodokmenu vyšetřeného jedince bude uvedeno pouze provedení vyšetření, nikoliv výsledek.  

Ze strany majitele psa bylo upozorněno na skutečnost, že byl jeden rtg snímek páteře FB posouzen čtyřmi 
veterináři s rozdílnými výsledky. 

Někteří členové navrhli ponechat předmětné vyšetření na dobrovolnosti majitelů. 
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Diskuze k testům DNA. Bylo diskutováno, zda by nebylo do budoucna vhodné realizovat odběr vzorků pro 
potřebu provedení testu DNA pouze při bonitaci. Místopředsedkyně klubu sdělila, že je možné se s laboratoří 
domluvit, aby byla při bonitaci přítomna, což je samozřejmě závislé i na množství odebíraných vzorků. 
   
V závislosti na uskutečněné diskuzi dal předseda jednání hlasovat o jednotlivých navrhovaných změnách 
Bonitačního řádu KFB, a to po jejich konkrétním uvedení. 
 
Hlasování o navrhovaném znění čl. 2.2 Bonitačního řádu: 
Odsouhlaseno       35 
Proti                      0 
Zdržel se             0                                    
 
Hlasování o navrhovaném znění čl. 2.4 Bonitačního řádu 
Odsouhlaseno       30 
Proti                       3 
Zdržel se             2                                    
 
Hlasování o navrhovaném znění čl. 2.7, 2.8, 3.2. ve věci RTG vyšetření na vrození deformace páteře:   
Odsouhlaseno       16 
Proti   18  
Zdržel se                 1                        
Návrh nebyl přijat.                            
 
Hlasování o navrhovaném znění čl. 2.7, 2.8, 3.2. ve věci povinného stanovení genetického profilu (testem 
DNA): 
Odsouhlaseno       28 
Proti                       4 
Zdržel se                 3                       
 
 

8. Volba do orgánů klubu 

Volba jednotlivých členů výboru: 

Kandidáti na funkci: 
 předsedy klubu – Mgr. Martin Novák 
 místopředsedy klubu – JUDr. Lenka Šlaufová 
 jednatele - Jana Vaněčková 
 ekonoma – Denisa Šamánková 
 hlavního poradce chovu – Pavel Kolář 
 výstavního a bonitačního referenta – Bc. Karolina Husková 
 vedoucího redaktora klubového časopisu – Kateřina Pejšová 

 
Kandidáti na funkci člena dozorčí rady: 

 Fuchsíková Daniela 
 Lojka Evžen Ing. 
 Mičaníková Ludmila 
 Potůčková Ilona 

                             
Předseda jednání požádal přítomné o volbu volební komise ve složení:  
JUDr. Josef Salač, Jaroslav Frydrych, Martin Švec  

Odsouhlaseno  29 
Proti    0 
Zdržel se                 3                    /3 členové nepřítomni/          
 
Následně byly přítomným rozdány hlasovací lístky. Hlasovací lístky členové klubu vhodili do hlasovací urny, jež 
po ukončení hlasování převzala volební komise za účelem zjištění výsledků voleb.  
Předseda volební komise JUDr. Josef Salač sdělil výsledek voleb s tím, že byli zvoleni navržení kandidáti na 
funkce členů výboru: 

 předsedy klubu – Mgr. Martin Novák 
 místopředsedy klubu – JUDr. Lenka Šlaufová 
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 jednatele - Jana Vaněčková 
 ekonoma – Denisa Šamánková 
 hlavního poradce chovu – Pavel Kolář 
 výstavního a bonitačního referenta – Bc. Karolina Husková 
 vedoucího redaktora klubového časopisu – Kateřina Pejšová 

 
 Za členy dozorčí rady byli zvoleni: 

 Fuchsíková Daniela 
 Potůčková Ilona 
 Lojka Evžen Ing.   

 
 
9. Různé a diskuze 

Připomínka, aby plemeno posuzovali rozhodčí znalí plemene, nejlépe proškolení. 

Členové klubu byli vyzváni, aby včas dávali své připomínky, protinávrhy apod. k pojednání na členské schůzi.  

Členové klubu byli informováni o facebookových profilech klubu, především profilu sloužícího k diskuzi členů 
klubu. 

Pí. Jana Dvořáková požádala o udělení mimořádné odměny za správu klubových stránek – toto bylo 
přenecháno k projednání nově zvolenému výboru KFB.  

Pí. Janě Dvořákové bylo poděkováno za dlouholetou práci ve funkci výstavního a bonitačního referenta. 

Předseda KFB poděkoval za práci všem členům výboru a revizní komise KFB. 

Bylo poděkováno pí. Šamánkové, Pejšové a Šlaufové za organizování víkendů a mikulášských s buldočkem.   
 
 

10. Návrh a schválení usnesení členské schůze 

Členská schůze: 

 schvaluje vedení jednání členské schůze (předsedy zasedání) místopředsedou klubu JUDr. Lenkou 
Šlaufovou 

 schvaluje program členské schůze 
 schvaluje jednací řád členské schůze 
 schvaluje (volí) do funkce zapisovatele Janu Vaněčkovou, do funkce ověřovatele Perlu Kratochvílovou 

a do funkce sčitatele Danielu Fuchsíkovou 
 bere na vědomí zprávu jednotlivých funkcionářů (členů výboru), včetně zprávy revizní komise 
 schvaluje rozpočet na rok 2018 
 schvaluje Bonitační řád a to tak, že se mění čl. 2.2., 2.4, 2.7, 2.8 a 3.2 o doplněný text, ve znění přílohy 

č. 4 tohoto zápisu 
 schvaluje volení komisi ve složení JUDr. Josef Salač, Jaroslav Frydrych, Martin Švec 
 do orgánů klubu byli zvoleni: 

o do výboru: 
o předseda klubu – Mgr. Martin Novák 
o místopředseda klubu – JUDr. Lenka Šlaufová 
o jednatel - Jana Vaněčková 
o ekonom – Denisa Šamánková 
o hlavní poradce chovu – Pavel Kolář 
o výstavní a bonitační referent – Bc. Karolina Husková 
o vedoucí redaktor klubového časopisu – Kateřina Pejšová 

o do revizní komise: 
o Fuchsíková Daniela 
o Potůčková Ilona 
o Lojka Evžen Ing. 

 
Schválení usnesení členské schůze:   
Odsouhlaseno     34 
Proti                     0 
Zdržel se               0                       /1 člen odešel/ 
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11. Závěr 

       Členská schůze KFB – Klub francouzských buldočků, z.s. byla ukončena předsedou klubu Mgr.                                                                       
       Martinem Novákem v 17.45 hod. 
 
 
 
Zapsala: Jana Vaněčková – jednatel KFB, dne 30. října 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


