Členská schůze Klubu bretaňských ohařů
22.3.2014 v Benešově
Přítomno: 23 členů
Omluveni: 2
Hosté: 3

Zápis:
Zahájení: Schůzi zahájila předsedkyně H. Dvořáková. Uvítala přítomné členy i hosty.
Volba komisí:
Mandátová: ČS schváluje, že MK bude pracovat ve složení: Horáčková Marcela, Župka
Karel, Kocúrová Květuše.
Návrhová: ČS schvaluje, že NK bude pracovat ve složení: Hanáček Slavomír, Ing. Kyša
Pavel, Navrátil Pavel.
Mandátová komise konstatuje, že členská schůze je usnášeníschopná ve smyslu platných
stanov.
Zprávy funkcionářů klubu:
Zpráva předsedkyně: Informuje o činnosti klubu v období od minulé členské schůze.
Informuje o důvodech změny místa konání CACITové akce Polní a vodní práce –
Rajhradický pohár. V roce 2014 je už tato akce přesunuta do loveckých terénů s vodní
plochou, vyhovující požadavkům pravidel pro tuto zkoušku /FCI/. V letošním roce se bude
konat pod názvem Pálava Cup.
Informuje o změně na postu poradce chovu pro francouzské ohaře. Paní JUDr. Iva Rudá
ukončila tuto činnost, o čemž informovala předsedkyni klubu. Do funkce byl jmenován na
základě rozhodnutí výboru pan Miroslav Horáček. Funkci převzal, kartotéka mu byla zaslána.
poštou.
Předsedkyně informuje také o změnách platné státní legislativy, na jejichž základě je
nezbytné schválit nové znění stanov. Klub zadal jejich zpracování právníkovi. Jednání o
stanovách bude jedním z následujících bodů programu ČS.
Zpráva výcvikáře: Výcvikář s potěšením konstatoval, že stoupá počet zástupců z plemen,
která zastřešuje náš klub, kteří úspěšně absolvovali zkoušky lovecké upotřebitelnosti na
všech typech zkoušek, pořádaných ČMMJ. Informuje o plánovaných akcích na rok 2014.
Poradce pro francouzské ohaře: Sděluje, že v současné době jsou nakryté dvě feny
auvergneského ohaře.
Poradce pro italské ohaře: Poradkyně se omluvila z účasti na ČS, její zprávu přečetla
HPCH.
Poradce pro bretaňské ohaře, portugalské ohaře a HPCH: Poradkyně informuje o
skutečnosti, že počet POH, zapsaných v ČR, stoupl na 5 jedinců, jedná se vesměs o
importy. Je ovšem nakrytá jedna fena a očekává se první vrh tohoto plemene v ČR.
Bretaňský ohař – od zpracování zprávy do KZ bylo vystaveno 5 krycích listů. Jsou od
počátku roku 4 vrhy, další fena je nakrytá. Dvě feny nezabřezly. Ve vrzích se objevila téměř
všechna zbarvení, která připouští standard FCI. Objevilo se i jedno štěně v nestandardním
zbarvení. Chovatel byl na tuto skutečnost, že se jedná o zbarvení, které standard
nepřipouští, upozorněn.
Zpráva matrikářky: V současné době je vedeno v členském seznamu 109 řádných členů.
Stav se mění během roku, kdy jsou neplatící členové administrativně vyškrtnuti. Termín pro
platby je stanoven do 31.3. Členům je vydáván členský průkaz, tento průkaz, doplněný
potvrzením o platbě na běžný rok je dokladem, na jehož základě jsou platby na některých
akcích, pořádaných klubem, nižší.
Zpráva ekonomky: Ekonomická a revizní zpráva jsou samostatně zpracované.
Zpráva revizní komise: přednesl ji předseda RK.

Seznámení s návrhem nového znění stanov klubu: Jak již bylo výše řečeno, s úpravou
státní legislativy vznikla povinnost uvést klubové stanovy do souladu se zák. 89/2012 Sb.
/nový Občanský zákoník/. Klub zadal zpracování úpravy stanov právníkovi. Členové se
seznámili s kompletním zněním upravených stanov. Okolo jednotlivých bodů proběhla
diskuse. Byla především diskutována změna odstavce Členská schůze. Tato změna už
neumožňuje usnášeníschopnost ČS bez ohledu na počet přítomných členů. OZ vyžaduje pro
usnášeníschopnost přítomnost více jak 50% členů. To je požadavek v praxi těžko
dosažitelný. Úprava textu ovšem umožňuje, aby členové, kteří se nemohou ČS zúčastnit,
pověřili svým zastupováním na ČS jiného člena, nebo i nečlena klubu, musí jej ovšem
vybavit ověřenou plnou mocí.
Znění stanov bylo schváleno. Nové stanovy vstoupí v platnost dnem jejich zaregistrování u
státního orgánu.
Diskuse:
V diskusi předložila předsedkyně klubu žádost paní J. Fojtíkové o zastřešení plemene
pikardský ohař /Epagneul Picard/ v KBO.
Dále byla diskutována možnost úpravy chovných podmínek – neumožnění zařazení do
plemenitby u jedinců s DKK stupně 3 /D/. Návrh předložila předsedkyně klubu. K návrhu
diskutovaly HPCH paní Nosková, paní Železná a paní Dušková. Všechny zaujaly zamítavé
stanovisko, předsedkyně návrh stáhla.
Pan Plecháček předložil návrh pro postup k zajištění usnášeníschopnosti ČS dle nových
stanov. Aktivní členové, kteří plánují účast na ČS, osloví neaktivní členy a požádají je o
pověření k jejich zastupování na základě plné moci ve smyslu kl. stanov. Aby již bylo jasno,
kolik má klub v daném roce členů, doporučuje posunout termín konání ČS až po 31.3.
běžného roku, tzn. na dobu, kdy již mají členové uhrazený členský příspěvek.
Zapsala: Markéta Jelínková Bc.

Usnesení:
Členská schůze přijala usnesení v tomto znění:
1/ členská schůze bere na vědomí informaci předsedkyně KBO o změně klubových soutěží.
2/ Členská schůze bere na vědomí informaci předsedkyně o rezignaci poradkyně chovu pro
francouzská plemena ohařů JUDr. Ivy Rudé a jmenování Miroslava Horáčka do této funkce.
3/Členská schůze schvaluje zprávy výcvikáře a poradců chovu.
4/ ČS schvaluje zprávu ekonomky a matrikářky klubu.
5/ Členská schůze schvaluje zprávu RK KBO.
6/ Členská schůze schvaluje návrh stanov KBO s ohledem na úpravy vyžádané zákonem č.
89/2012 Sb. Občanský zákoník.
7/ Členská schůze schvaluje zastřešení plemene Epagneul Picard / Pikardský dlouhosrstý
ohař/ v Klubu bretaňských ohařů.
8/ Členská schůze pověřuje své členy zabezpečením dostatečného počtu ověřených plných
mocí tak, aby byla členská schůze s ohledem na nově schválené stanovy usnášeníschopná.
Usnesení bylo přijato jednomyslně.
V Benešově 22.3.2014

