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Zápis z členské schůze KFB – Klub francouzských buldočků, z.s., 
konané dne 1.12.2018 v Restauraci Opera Dolínek, která se nachází na adrese: 

 Náměstí Vítězslava Hálka 90, Odolena Voda, část obce Dolínek 
 
Za výbor klubu přítomni:     
Mgr. Martin Novák, JUDr. Lenka Šlaufová, Pavel Kolář, Denisa Šamánková, Bc. Karolína Husková, 
Kateřina Pejšová 
 
Za revizní komisi přítomen: 
Ing. Evžen Lojka 
 
Za chovatelské kolegium přítomni: 
Pavel Kolář, Zdeňka Lojková, Daniela Smejkalová, Kateřina Pejšová, Martina Saulichová 
 
Přítomní 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 
 zpráva revizní komise 

6. rozpočet - rok 2019 
7. návrh a schválení Zápisního řádu KFB 

 úprava poplatku za každé zapsané štěně 
 chovnost psa ve spoluvlastnictví zahraničního a českého majitele, zapůjčení 

8. volba člena dozorčí rady - návrh výboru - Iveta Vetýšková 
9. návrh a schválení čestného členství pro pana Pavla Koláře 
10. různé a diskuze 
11. návrh a schválení usnesení členské schůze 
12. závěr 

 
 
1. Zahájení 

Členská schůze svolaná výborem klubu byla zahájena v 15 hod., bylo přítomno 20 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 15.35 hod. 

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

Odsouhlaseno    20 
Proti                    0 
Zdržel se             0 
 

2. Návrh a schválení programu 

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

Odsouhlaseno  20 
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Proti                   0 
Zdržel se             0 
 
 

3. Návrh a schválení jednacího řádu 

Předseda jednání přečetl navržený jednací řád. 

Předseda jednání požádal přítomné o schválení jednacího řádu. 

Odsouhlaseno    20 
Proti                   0 
Zdržel se             0 
 
 

4. Volba zapisovatele, ověřovatele, sčitatele 

Do funkce zapisovatele byla navržena paní Lenka Šlaufová. Předseda klubu požádal přítomné o 
schválení navrženého zapisovatele.  

Odsouhlaseno    20 
Proti                    0 
Zdržel se             0 
 
Do funkce ověřovatele byla navržena paní Karolína Husková. Předseda jednání požádal přítomné 
o schválení navrženého ověřovatele. 

Odsouhlaseno    20 
Proti                    0 
Zdržel se             0 
 
Do funkce sčitatele byl navržen pan Martin Novák. Předseda jednání požádal přítomné o 
schválení navrženého sčitatele. 

Odsouhlaseno    20 
Proti                             0 
Zdržel se              0 
 
 

5. Zprávy jednotlivých funkcionářů, včetně revizní komise 

Zpráva předsedy 
Předseda klubu pan Mgr. Martin Novák zhodnotil zdárný průběh akcí klubu konaných v roce 2018 
a poděkoval za jejich zajištění. Zároveň uvedl, že na zářijovou jubilejní klubovou výstavu byl třeba 
vyšší rozpočet, resp. vynaložení vyšších nákladů. Závěrem předseda klubu apeloval na členy 
klubu, aby se podíleli na zajištění akcí klubu, neboť je vždy třeba obstarat mnoho věcí pro každou 
akci, přičemž v současné době toto zajišťují pouze 3 lidé. 
 
Zpráva místopředsedy   
Místopředseda klubu informoval přítomné o ukončeném soudním řízení ve věci neúspěšné 
bonitace psa, a to ve prospěch klubu.  
Z pohledu předpisů klubu byl novelizován zápisní řád, jehož návrh, resp. změny budou podrobně 
prezentovány v rámci jednoho z následujících bodů programu. 
  
Zpráva hlavního poradce chovu 
Zpráva hlavního poradce chovu tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. 
 
Diskuze ohledně zprávy hlavního poradce chovu: 
Napříč výborem, chovatelským kolegiem a zajisté i členskou základnou jsou chápány rozdíly mezi 
výstavou a bonitací. Naopak bylo výborem často apelováno na význam, který bonitace má v 
životě každého jedince s tím, že se děje jednou za život psa.  
Zároveň však mají výstava a bonitace i zásadní skutečnosti společné, a to především to, že se 
obojí posuzuje dle standardu a toto činí rozhodčí pro plemeno. V souvislosti s tímto bylo 
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opakovaně upozorňováno na skutečnost, že aktuálně platný standard je účinný od 3.11.2014. 
Veškeré chovatelské akce uskutečněné po tomto datu je tedy nezbytné posuzovat dle platného 
standardu, zcela jednotně a nediskriminačně. Bez jakékoliv změny standardu uplatnil HPCH 
rozdílný výklad standardu při podzimní bonitaci v roce 2017. 
HPCH byl opakovaně upozorňován na nezbytnost sladění bonitační karty s pojmy užívanými v 
platném standardu, což je záležitost velmi významná. Dle sdělení HPCH měla změnu bonitační 
karty provést RPCH pí. Smejkalová ve spolupráci s pí. Huskovou. Pí. Smejkalová však na maily 
pí. Huskové nereagovala. Až na této členské schůzi pí. Smejkalová sdělila, že úpravu bonitační 
karty řešit nebude, a že toto sdělila HPCH. Pí. Husková o tomto informována nebyla. Bonitační 
karta do současné doby i přes opakované urgence aktualizována nebyla, a to přesto, že měla být 
dána k odsouhlasení na této členské schůzi. 
Nebyl vznesen ani zaznamenán jediný požadavek na uváděné "tolerování vylučující vady", 
naopak bylo upozorňováno na nutnost realizace jednotného postupu dle platného standardu, 
čemuž neodpovídá neustálá změna výkladu pojmu "ocas zanořený do zádi" ze strany HPCH!!! 
Ve vztahu k uváděným "společným schůzím výboru a CHK" je nezbytné uvést, že tyto se konají 
každoročně, a to dle úpravy obsažené ve stanovách klubu. 
Ve vztahu k bonitaci uskutečněné na jaře 2018 byl vznesen - s ohledem na skutečnost, kdy nebyl 
zajištěn dostatečný počet členů CHK pro pořádání bonitace - jediný požadavek na HPCH a CHK, 
a to, aby byl řádně a s dostatečným časovým předstihem zajištěn dostatečný počet členů CHK při 
konání bonitace, aby byl zajištěn řádný průběh bonitace. 
Na HPCH bylo opakovaně apelováno, aby ctil výsledky uskutečněné bonitace a zdržel se 
nedůvodného uvádění konkrétních jedinců, kteří se bonitace zúčastnili či jejich majitelů. 
Před podzimní bonitací byla na žádost pí. Potůčkové, členky chovatelského kolegia, která byla 
HPCH pověřena vedením bonitace svolána porada před touto bonitací, a to především s ohledem 
na skutečnost, že přes opakované dotazy nebylo zřejmé, zda se HPCH předmětné bonitace 
zúčastní, ani nebylo sděleno, zda bude zajištěn dostatečný počet členů CHK. Předmětná porada 
se tak jevila jako nezbytná a všichni byly o tomto požadavku informováni. V rámci této porady byla 
zjišťována především přítomnost nezbytného počtu členů CHK pro konání bonitace a dále bylo 
opakovaně apelováno na nutnost včasného zajištění dostatečného počtu členů CHK a nutnost 
jednotného postupu dle platného standardu. Následná bonitace byla konána za účasti potřebného 
počtu členů CHK, včetně HPCH, vyjádření členů bonitace jsou zaznamenány (podpisy) na 
bonitační kartě. Jednalo se tedy o kolektivní postup bonitační komise a rozhodování v souladu s 
dotčenými předpisy.  
Jako nedůstojný, nekolegiální a nežádoucí byl ze strany výboru klubu shledán postup HPCH, kdy 
je negativně hodnoceno jednání členky či členů CHK, aniž by tato či tito o tomto byli předem 
informováni a nestalo se tak i přesto, že toto bylo veřejně prezentováno na této členské schůzi, 
bez možnosti vyjádření, neboť se jednalo o nepřítomnou členku. 
HPCH byl opakovaně dotazován na nastíněné změny v CHK s tím, že bylo zároveň upozorněno 
na skutečnost, že musí být dodržován postup především v souladu se stanovami klubu s tím, že je 
třeba akceptovat požadavky kladené na výkon funkce, přičemž důvodem pro odvolání není sama 
o sobě skutečnost, že člen CHK nesouhlasí s názorem, postupem apod. HPCH. Přičemž bylo 
upozorněno na kolektivní charakter CHK.  
V přečteném vyjádření ČMKU jsou "pouze" citovány předpisy ČMKU a dále je konstatováno, že 
jedinci s vylučujícími vadami nemohou být využíváni v chovu, což vyplývá ze samotného pojmu 
vylučující vady. Pojem uvedený ve standardu nebyl nikým zpochybněn.  
 
Ze strany MVDr. Smolíkové bylo navrženo, aby ve sporných případech byl vyžádán RTG snímek. 
V závislosti na tomto byl uložen úkol CHK, a to, aby zpracovalo: 

 relevantní výklad pojmu "ocas zanořený do zádi" dle standardu plemene, 
 metodiku postupu řešení dané problematiky - zejména RTG apod., 
 úpravu bonitační karty dle standardu plemene, 
a to v termínu do 28.2.2019 

Odsouhlaseno    20 
Proti                            0 
Zdržel se              0 
 
V této souvislosti bylo znovu apelováno na CHK, aby vyvíjelo svou činnost v souladu se 
stanovami klubu a v závislosti na aktuálním stavu v chovu. Požadavky na další zdravotní vyšetření 



4 

 

musí být zaváděny smysluplně, racionálně a ve prospěch plemene, a rovněž nelze vznést 
požadavek neodpovídající reálné situaci (např. zavedení testů DNA u štěňat s argumentací, že se 
jedná o test za 35,- Kč - na což bylo opakovaně upozorněno, že se jedná o cenu neodpovídající - 
nejedná se o cenu za provedení testu DNA, ale pouze o vyhodnocení již provedených testů, tyto 
však musí být provedeny!) a smyslem CHK není řešení výhradně administrativních záležitostí 
(např. zhotovení dalšího razítka, zavedení průklepových (!) papírů apod). 
 
Zpráva ekonoma 
Viz. příloha č. 2 tohoto zápisu. 
 
Zpráva jednatele 
Z důvodu omluvené nepřítomnosti jednatelky klubu pí. Jany Vaněčkové přednesla zprávu 
jednatele (na žádost jednatele) pí. Lenka Šlaufová. 
Jednatelka klubu informovala, že zájem o členství v KFB je nadále vysoký, měsíčně je přijato a 
odsouhlaseno výborem klubu několik nových přihlášek. V současné době evidujeme celkem 201 
členů klubu. Lze stále konstatovat, že o plemeno FB je zájem. 

Za sebe by chtěla jednatelka, jako RPCH ještě požádat chovatele a to v souvislosti se žádostmi o 
vystavení krycích listů (dále jen "KL"), aby žádosti posílali včas. V poslední době je nešvarem to, 
že jsou zasílány žádosti o vystavení KL s požadavkem, převážně telefonickým, o okamžité 
vystavení KL, jelikož se fena již hárá, nebo dokonce ten den je již naplánované krytí. Prozatím, 
pokud mluvím za sebe, jsem vždy vyhověla, ale postup není standardní. Apeluji na chovatele, jak 
již zkušené, tak i začínající, aby dodržovali chovatelský a zápisní řád a žádosti posílali s 
předstihem. 
 
Zpráva výstavního a bonitačního referenta 
Referentka informovala o konaných akcích v roce 2018 a to o Speciální výstavě KFB, která se 
konala v areálu Marina Orlík a bylo přihlášeno 121 jedinců. Zároveň probíhala bonitace, které se 
zúčastnilo 42 jedinců a z toho bylo posouzeno jako chovný 41 jedinců a 1 jedinec nechovný 
(z důvodu viditelného bělma oka a grošování). Dále byla zhodnocena podzimní Jubilejní výstava, 
která měla velký úspěch. Účast byla s počtem 90 jedinců. Místo konání v Golf klubu Poděbrady 
bylo velice chváleno velkým množstvím přítomných a za to poděkovala za jeho zajištění. Bonitace 
konaná dne 13.10.2018 byla s účastí 29 jedinců, z toho chovných bylo uznáno 28 a jeden jedinec 
jako nechovný z důvodu chybějících 2 zubů. 
 
Dále bylo sděleno, že následující výstavy a bonitace budou probíhat společně ve stejný den a to 
opět na Marině Orlík a na podzim v Golfklubu Poděbrady, bude-li možné v těchto prostorách 
klubové akce konat. 
 
Závěrem bylo poděkováno všem majitelům za využívání DogOffice pro zasílání přihlášek na 
výstavy. Také bylo poděkováno všem za pomoc se sháněním sponzoringu a to především Lence 
Šlaufové, Denise Šamánkové za zajištění velkého množství sponzorských darů na všechny akce 
pořádané KFB. 
 
Zpráva redaktora zpravodaje      
Ročenka je připravována o obdobného obsahu jako v minulém roce. Bude obsahovat statistiky, 
články, vyhodnocení pately atd.  
V souvislosti s distribucí Ročenky a kalendářů bylo konstatováno, že položka poštovného má stále 
vzrůstající tendenci, neboť se v některých případech jedná o zaslání opakované z důvodu 
nevyzvednutí zásilky. V této souvislosti bylo rozhodnuto, že členům klubu, kteří si kalendář 
nevyzvednou na klubové akci, bude tento zaslán na žádost, proti předchozí úhradě poštovného ze 
strany člena klubu. 
   
Zpráva revizní komise 
Předseda revizní komise Ing. Evžen Lojka konstatoval, že byly provedeny dvě kontroly. Vše bylo 
v pořádku. 
Dále konstatoval, že je třeba doplnit člena revizní komise z důvodu rezignace pí. Fuchsíkové. 
Zatím se nepodařilo provést plánovanou kontrolu agendy hlavního poradce chovu pana Pavla 
Koláře. Tato bude provedena na začátku roku 2019.         
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Zprávy jednotlivých funkcionářů, včetně revizní komise byly vzaty na vědomí. 

Pro                   18 
Proti                  0 
Zdržel se           0                                   /2 členové nepřítomni/ 
 
 

6. Rozpočet – rok 2019 
Viz. příloha č. 3 tohoto zápisu. 
 
Ze strany ekonomky klubu byli požádáni členové klubu o pomoc se sháněním sponzoringu na 
klubové akce. 
 
Předseda jednání požádal přítomné o schválení navrženého rozpočtu na rok 2019.   

Odsouhlaseno      19 
Proti                     0 
Zdržel se             0                                   /1 člen nepřítomen/ 
 
 

7. Návrh a schválení Zápisního řádu KFB 

Místopředseda klubu podrobně uvedl veškeré navrhované změny Zápisního řádu, které jsou 
vyznačeny v příloze č. 4 tohoto bonitačního řádu. 

Následně dal předseda jednání hlasovat o navrhovaných změnách Zápisního řádu KFB, a to po 
jejich konkrétním uvedení. 
 
Hlasování o navrhovaných změnách Zápisního řádu: 
Odsouhlaseno       19 
Proti                       0 
Zdržel se                0  /1 nepřítomen/                                    
 
 

8. Volba do orgánů klubu 

Volba člena dozorčí rady: 

 Iveta Vetýšková 
                             
Následně byly přítomným rozdány hlasovací lístky. Hlasovací lístky členové klubu vhodili do 
hlasovací urny, jež po ukončení hlasování převzal sčitatel Mgr. Martin Novák za účelem zjištění 
výsledků voleb. Mgr. Martin Novák sdělil výsledek voleb s tím, že byla zvolena navržená 
kandidátka pí. Iveta Vetýšková za člena dozorčí rady. Zvolena 19 hlasy z 20 přítomných. 
 

 
9. Návrh a schválení čestného členství pro pana Pavla Koláře 

P. Pavel Kolář, jehož čestné členství bylo navrhováno, sdělil, že s tímto návrhem nesouhlasí, a že 
si nepřeje, aby o tomto návrhu bylo na členské schůzi hlasováno. Tomuto bylo vyhověno a nebylo 
tedy hlasováno. 

10. Různé a diskuze 

Pí. Dana Salačová uvedla, že chybějící zuby jako vylučující vada ve Standardu uvedena není. 
Tuto skutečnost a její úpravu prověří CHK. 

 
11. Návrh a schválení usnesení členské schůze 

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

 schvaluje program členské schůze 
 schvaluje jednací řád členské schůze 
 schvaluje (volí) do funkce zapisovatele Lenku Šlaufovou, do funkce ověřovatele Karolínu 

Huskovou a do funkce sčitatele Martina Nováka 
 bere na vědomí zprávu jednotlivých funkcionářů (členů výboru), včetně zprávy revizní 

komise 
 ukládá úkol CHK, a to, aby zpracovalo: 

o relevantní výklad pojmu "ocas zanořený do zádi" dle standardu plemene, 
o metodiku postupu řešení dané problematiky - zejména RTG apod., 
o úpravu bonitační karty dle standardu plemene, 

       a to v termínu do 28.2.2019 
 schvaluje rozpočet na rok 2019 
 schvaluje Zápisní řád KFB ve znění přílohy č. 4 tohoto zápisu 
 do revizní komise klubu byla zvolena: 

o Vetýšková Iveta. 
 
Schválení usnesení členské schůze:   
Odsouhlaseno     19 
Proti                     0 
Zdržel se               0                       /1 nepřítomen/ 
 
 

12. Závěr 

       Členská schůze KFB – Klub francouzských buldočků, z.s. byla ukončena předsedou klubu Mgr.                                                                       
       Martinem Novákem v 18.15 hod. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Lenka Šlaufová  
 
 
 
 
 
 
 
 


