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Zápis z členské schůze Klubu Bretaňských ohařů (KBO) 
Místo: SOUS Benešov      Dne:18.3.2017 

 

Členská schůze byla zahájena v 10:15 hodin jednatelkou KBO Anežkou Kubů, která přítomné přivítala 
a informovala, že schůze bude probíhat dle navrženého programu, který byl zveřejněn na klubovém 
webu breton.cz. Dotázala se, zda nejsou nějaké návrhy na změnu programu, jelikož tomu tak nebylo, 
předala slovo předsedkyni KBO Heleně Dvořákové.  

Předsedkyně klubu všechny přítomné přivítala a poděkovala SOUS Benešov za poskytnutí prostor pro 
konání členské schůze. Dle programu následovala volba komisí. 

Mandátová komise byla navržena ve složení pí. Lada Hadašová a slečna Petra Janíková, které byly 
členskou schůzí schváleny jednomyslně. Po zvolení ihned ověřili stav členů s prezenční listinou.  

Volební komise byla navržena ve složení Ing. Svatopluk Soucha a pí Květuše Kocúrová. Členská schůze 
schválila návrh jednomyslně. 

Návrhová komise byla navržena ve složení Slavomír Hanáček a Ing. Vítězslav Havlík. Členská schůze 
schválila návrh jednomyslně. 

Zapisovatelem byl navržen a zvolen Jan Zárybnický.  

Po zvolení komisí bylo přistoupeno k dalším bodům programu, prvním byla zpráva předsedkyně 
klubu. 

Zpráva předsedkyně klubu: Helena Dvořáková informovala přítomné, že komplexní informace za rok 
2016 jsou v ročence KBO, která byla distribuována na začátku února 2017. Dále informovala, že 
všechny plánované akce KBO byly včas a řádně oznámeny nadřízeným orgánům, bohužel Memoriál 
Josefa Luxe, který se bude konat v Předhradí u Skutče v okrese Chrudim, nebyl zapsán nadřízeným 
orgánem, v současnosti probíhá komunikace, aby mohl být zadán na MJL titul CACT, pokud toto 
nebude vykomunikováno, budou uděleny pouze tituly Klubový vítěz a vítěz MJL, které by měly mít 
pro chovatele i vyšší váhu. Předsedkyně informovala přítomné o nutnosti dovolit člena Kontrolní 
revizní komise (dále také „KRK“). Předsedkyně klubu informovala o problematice trikolorního 
zbarvení bretaňských ohařů, které jak ve Francii tak i v ČR nabývá na popularitě, nicméně některá 
pálení jsou již v rozporu se standardem. Předsedkyně klubu poděkovala za práci výboru KBO a 
zejména jednatelce KBO Anežce Kubů. 

Zpráva jednatelky klubu: Jednatelka klubu informovala o své činnosti, která zejména spočívala 
v organizování pořádaných akcí a vedení agendy přihlášek k akcím KBO, přípravě ročenky KBO a ve 
spolupráci s Marcelou Horáčkovou se starají o facebookový profil KBO. Přítomné dále informovala o 
nejbližších akcích pořádaných KBO a vyzvala je k účasti a zaslání přihlášek. Jednatelka zároveň vyzvala 
členy, kteří by se chtěli zapojit do organizace akcí, aby jí kontaktovali. 

Zpráva ekonoma a matrikáře klubu: Ing. Soucha podal zprávu o hospodaření KBO za rok 2016, uvedl, 
že základní údaje byly zveřejněny v ročence KBO. Ozřejmil strukturu příjmů a výdajů za rok 2016, a 
uvedl, že rozpočet na rok 2017 je plánován jako vyrovnaný.  

Zpráva výcvikáře klubu: Pan Jiří Plecháček informoval přítomné, že většina tabulek s výsledky 
zkoušek bohužel dorazila až v druhé polovině února, tedy po uzávěrce klubové ročenky, a to i na 
jedince plemen, která nejsou sdružena v KBO. Výcvikář zpracuje doručené tabulky a výsledky budou 
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zveřejněny na klubovém webu. Nejpočetnější účast na zkouškách v roce 2016 byla na ZV a TAN, PZ 
nejsou členy klubu tak často skládány. Výcvikář podal informaci o speciální soutěži Rychmburský 
pohár  v Předhradí u Skutče – bude pod záštitou hejtmana Pardubického kraje p. Netolického, soutěž 
bude dvoudenní, zkoušené discipliny podle ZV a SVP ČMMJ. Zahájení na hradě Rychmburk, na hradě 
bude probíhat také akce pro širokou veřejnost a děti zaměřená na kynologii a myslivost, ukončení a 
vyhodnocení soutěží bude v panské zahradě. MJL v tomtéž terénu, zahájení na hradě, soutěž bude 
probíhat pd záštitou 1.náměstka hejtmana PK, pana Ing. Línka. Honitby na obě akce jsou zajištěny.  

Zpráva Hlavní poradkyně chovu: Paní Eva Nosková přednesla zprávu a informovala, že zejména co se 
týká DKK, jsou dosažené výsledky za rok 2016 lepší než v předchozích letech. Požádala přítomné o 
zlepšení  disciplinovanosti zejména v oblasti žádostí o krycí listy, aby požadavky byly zasílány 
s časových předstihem a o povinnosti majitelů informovat příslušného poradce o tom, kterým psem 
fena byla nakryta, zda zabřezla či nezabřezla a také o povinnosti nahlásit vrh štěňat. HPCH vyzvala 
členy, aby hojně navštěvovali výstavy klubu, kde jsou zkušení rozhodčí, vybraní k posuzování plemen 
sdružených v KBO. HPCH informovala, že po diskusi bude podán návrh na úpravu chovných podmínek 
KBO, aby pro zařazení do chovu bylo potřebné získat chovnou známku na klubových výstavách. Na 
klubových výstavách bude zajištěno aby byly vyhodnoceny potřebné parametry jedinců: výška, skus, 
plnochrupost, barva oka a zbarvení.  Také navrhuje uvést do souladu se zápisním řádem ČMKU věk, 
potřebný k prvnímu využití v plemenitbě. 

Zpráva poradce chovu  francouzských ohařů: Pan Miroslav Horáček přednesl svoji zprávu, 
informoval, že nejdůležitější informace za rok 2016 jsou v ročence. Nově jsou uchovněni další jedinci. 
Podporuje změnu chovných podmínek navrženou HPCH KBO.  

Zpráva poradce chovu italských ohařů: Poděkování předchozí poradkyní paní Staré, agenda předána, 
informace jsou v ročence, od ledna vydán jeden krycí list. 

Zpráva předsedy Kontrolní a revizní komise: Pan Slavomír Hanáček informoval, že byla provedena 
kontrola hospodaření KBO za rok 2016. RK konstatuje, že kontrola potvrzuje, že finanční hospodaření 
je vedeno bez chyb, účetní stavy souhlasí se skutečností. RK dále zjistila, že KBO zachází s osobními 
údaji dle zákonných požadavků. Předseda KRK informoval, že p. Starý ukončil členství v KBO i KRK, ale 
s žádostí k 31.12.2016, jež byla ovšem doručena až 2.1.2017, z tohoto důvodu nebylo možné ukončit 
členství k 31.12.2016. Předseda KRK dále informoval, že dle zákona o daních z příjmů KBO nemusí 
podávat za rok 2016 daňové přiznání k dani z příjmů. 

Volba člena KRK: 

Slečna Anežka Kubů seznámila přítomné s aktuálně navrženými kandidáty na člena KRK; před schůzí 
byly na adresu předsedkyně doručeny tyto návrhy: na pana Karla Cvrčka, DiS, pana Mgr. Miroslava 
Drahotu a slečnu Ing. Veroniku Kolářovou. Dále se dotázala přítomných zda je ještě jiný návrh na 
člena RK, žádný další návrh z pléna nebyl podán.  

Předseda KRK seznámil přítomné s povinnostmi a odpovědností členů KRK a zdůraznil že se jedná o 
velmi zodpovědnou práci. Poté jednatelka KBO vyzvala kandidáty, aby s krátce představili.  

Mandátová komise konstatovala, že je aktuálně přítomno 32 členů .  

Volební komise informovala přítomné že volba bude tajná, vysvětlila, jak vyznačit voleného kandidáta 
a zahájila volbu.   

Výsledky volby: 

p.  Karel Cvrček, DiS,    7 hlasů 
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p.  Mgr. Miroslav Drahota  20 hlasů    

sl. Ing. Veronika Kolářová  5 hlasů 

Volební komise konstatovala, že členem KRK byl zvolen p.  Mgr. Miroslav Drahota. 

Po volbě si vzala slovo předsedkyně klubu k problematice změny chovných podmínek. První je 
uvedení věku chovných jedinců do souladu  se ZŘ ČMKU: z 18 měsíců, které má KBO, na 17 měsíců 
dle zápisního řádu ČMKU. Po interní diskuzi je dále navržena úprava podmínky chovnosti v oblasti 
morfologie (exteriérového hodnocení) na získání chovné známky na výstavě pořádané KBO, na niž 
jsou delegováni rozhodčí znalí plemen sdružených v KBO. Další možnou variantou je uspořádání 
bonitací či zřízení výstavní komise pro uchovnění. Bonitace jsou ovšem jak administrativní, časová i 
finanční zátěž jak pro klub tak i pro členy.  

Členská schůze hlasovala o návrhu změny věku chovnosti na 17 měsíců: PRO: 32 ; PROTI: 0; ZDRŽEL 
SE: 0 Návrh byl schválen. 

Protinávrh ze strany přítomných členů: ustavení výstavní komise pro uchovnění. PRO: 2 ; PROTI: 29; 
ZDRŽEL SE: 1 Návrh nebyl schválen. 

Návrh na změnu chovných podmínek dle návrhu HPCH: podmínkou uchovnění je získání chovné 
známky včetně kompletního hodnocení nezbytných parametrů na výstavě KBO. Součástí hodnocení 
musí být následující parametry: výška jedince, skus, plnochrupost, barva oka, zbarvení. PRO: 29 ; 
PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 3 Návrh byl schválen. 

 

Diskuse: 

Informace z Mistrovství světa bretaňských ohařů – Mistrovství světa se účastnila slečna Jeníková a 
pan Horáček. Oba zhodnotili účast jako velmi přínosnou, terény byly těžké, foukal silný vítr, pouze 
slečně Jeníkové se psem Jidaïe de Passemarais se podařilo bodovat. Nicméně při hodnocení exteriéru 
naši zástupci obsadili skvělé třetí místo ze 14 reprezentačních družstev. Oba zástupci poděkovali KBO, 
že na základě rozhodnutí výboru bylo uhrazeno klubové reprezentaci startovné na této vrcholné akci.  

V diskuzi byl vznesen dotaz, zda bude nějaká smlouva mezi členy a klubem se specifikací, na co mají 
členové nárok. Převládající názor byl, že něco takového není třeba, vše důležité je popsáno ve 
stanovách klubu , většinový názor v diskusi vyzněl,  že není takový dokument třeba.  

Předsedkyně klubu vyzvala návrhovou komisi k formulaci usnesení. 

Usnesení byla schválena.  

Předsedkyně klubu poděkovala všem přítomným za účast a ukončila členskou schůzi ve 13:15 hodin. 

 

Zapsal: Jan Zárybnický 

 

 

 

 



USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE KLUBU BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ z.s., KONANÉ DNE 18.3.2017 
 V BENEŠOVĚ 

 
 Členská schůze neschválila: návrh na zřízení „výstavní komise pro výběr do chovu“; 

 
 Členská schůze schválila: návrh na úpravu chovných podmínek = snížení věku pro 

první použití v plemenitbě na 17 měsíců; 
 

 Členská schůze schválila: návrh na rozšíření podmínek pro zařazení do chovu o 
podmínku získání chovné známky (exteriérové hodnocení) na Klubové nebo 
Speciální výstavě, pořádané KBO, přičemž musí být vyhodnoceny tyto parametry: 
výška, skus, chrup, barva oka, zbarvení; 
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