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Zápis z náhradní členské schůze Klubu chovatelů bišonků, z.s. 

konané dne 17. 11. 2022 

Místo konání: Praha – Běchovice, Václava Kovaříka 577 
 

 

Přítomni: 95 členů dle prezenční listiny 
 
 

1. Schůzi v 10:05 hodin zahájila Mgr. Jana Nováková a informovala, že byla předsedkyní 

klubu pověřena vést schůzi a požádala o schválení. 

PRO: 73 ….. PROTI: 0 ….. ZDRŽEL SE: 22 

 

2. Mgr. Nováková seznámila přítomné s programem schůze a informovala o doplnění   

programu o dva body:  

a) paní Riesová požadovala předložení zápisu a plných mocí z volební členské schůze 

z roku 2020        

b) paní Valentová požadovala předložení Richterbuchu z výstavy ze dne 10. 9. 2022. 

 

Předsedkyně klubu, paní Hanzelínová, zápis předložila a informovala, že je zveřejněn 

na webu KCHB. V souvislosti se smrtí bývalé předsedkyně jsou plné moce 

nedohledatelné a paní Hörzenbergerová odmítla nařčení z jejich ztráty. Paní Riesová 

poukazuje na skutečnost neplatných voleb v roce 2020, což přítomní členové 

vehementně odmítají s tím, že volební schůze byla usnášeníschopná, vedení klubu 

jednomyslně schváleno všemi přítomnými a zápis schůze ověřen paní Riesovou. 

Dále předsedkyně klubu předložila požadovaný Richterbuch a potvrdila jeho odeslání 

na ČMKU. 

 

3. Mgr. Nováková vyzvala členy k přihlášení do sčítací komise.  

Přihlásily se členky: paní Sommerová, Karasová, Riesová. 

PRO: 95 

 

Mgr. Nováková vyzvala členy k přihlášení a provedení zápisu schůze. Poté, co se nikdo 

nepřihlásil, navrhla paní Hörzenbergerovou. 

PRO: 89 ….. PROTI: 0 ….. ZDRŽEL SE: 6 
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Mgr. Nováková vyzvala členy k přihlášení se jako ověřovatel zápisu. Přihlásil se pan 

Beneš. 

PRO: 95 

 

Mgr. Nováková navrhuje nahrávání schůze. 

PRO: 95 

V 10:20 h se zvýšil počet přítomných členů na 96 

 

4. Předsedkyně klubu se ujala slova s tím, že přednese zprávu o činnosti klubu a plánu 

na r. 2023 a požádala o posunutí  zprávy kontrolní komise na později. 

a) Zjišťováním ohledně genetických testů u firmy Genomia jsme dostali odpověď, že 

u našich plemen nelze provádět vyšetření na oční vady 1x za život, a proto stále u 

jedinců, kteří působí v chovu, platí vyšetření každé 2 roky. 

b) Na plemenné knize bylo po dohodě s paní Hejdovou zajištěno následující:  

V momentě, kdy jí přijde přihláška k přeregistraci, přiloží k originálu PP i přílohu 

k PP, která bude sloužit svým prostorem k tomu, aby se tam vešla opakující se 

lékařská vyšetření očních vad. S tím souvisí i skutečnost zasílání paní Hejdové e-

mailem nebo poštou opakující se oční testy a výstavní výsledky svých psů pro 

aktuální údaje. 

c) Zasedání ČMKU neschválilo návrh, aby hárající feny se mohly účastnit výstav. 

Odůvodnění znělo, že pes – samec - má být natolik ovladatelný, aby hárající fenu 

neregistroval. Je jen přirozené, že u většiny samců se tyto přirozené pudy i ve 

vysokém věku těžko potlačují a je jen správné, že ČMKU tento návrh zamítlo. 

d) Od 19. 10. 2022 Rakousko ustoupilo od výjimky vstupu štěňat mladších 3 měsíců 

bez očkování na vzteklinu.   

e) Další novinkou je, že od příštího roku je povinná registrace čipů všech psů a 

zřízení datových schránek pro podnikající osoby a zároveň se to týká i nás jako 

klubu.  

f) Výstavy našeho klubu na rok 2023: Klubová výstava dne 4. 3. 2023 v Lysé nad 

Labem pod patronátem Klubu málopočetných plemen. Další výstava našeho klubu 

bude 14. 10. 2023 v Hotelu Svornost v Praze. S ohledem na to, že ČMKU zkrátila 

oznámení výstav na rok 2024 ze srpna 2023 na červen 2023, je nutné do té doby 

výstavy naplánovat. Výbor osloví pořadatele výstav na Moravě a v případě 

dohody se klub pokusí uspořádat výstavu i tam. 

g) Změna termínu k nahlášení klubových šampionů je do 31. 1. 2023. Kontaktní 

adresa – viz stránky KCHB. 

h) Návrh rozhodčích na „celoroční výstavy“ - členové mohou navrhnout  rozhodčí na 

výstavy, které se uskuteční v roce 2024 – poslat na klubový e-mail. 
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i) Paní Hanzelínová zmiňuje, že z vlastní iniciativy přeložila údajně nový Standard 

plemene Ruská barevná bolonka a poukázala na minimální rozdíly se stávajícím 

Standardem. Oficiální cestou z ČMKU zatím nový Standard ani nové barvy 

nepřišly. 

j) Dále p. Hanzelínová vyzvala p. Riesovou k vrácení klubového notebooku. Paní 

Riesová deklarovala, že jej zabalí a pošle poštou. 

 

5. Zprávu o hospodaření za rok 2021 přednesla paní Hanzelínová: Hospodaření je 

vyrovnané, nejsme v mínusu a pokrylo všechny náklady. Paní Hanzelínová vysvětluje, 

že nedošlo ke shodě mezi firmou Josera a i bez sponzora klub pro vystavovatele 

zajistil drobné dárky. Náhled hospodářské zprávy je na webu KCHB. 

 

6. Zpráva kontrolní komise přednesla Mgr. Nováková:  Za rok 2021 kontrolní komise 

neobdržela k šetření žádný podnět. Zápis kontrolní komise za rok 2021 je k dispozici 

na webu. 

 

Dále Mgr. Nováková informovala, že na základě podnětů členů navštívila osobně 

výstavu dne 6. března v Lysé nad Labem. Stížnosti i podnět se týkaly údajné 

dlouhodobé e-mailové nekomunikace KCHB – neodpovídání na e-maily zasílané na 

adresu KCHB. Šetření kontrolní komise a její závěr je dispozici na webu. 

 

Pan Gazárek požaduje od vedení klubu předložení finančních odměn, které byly 

vyplaceny - komu, za co a v jaké výši - a žádá zveřejnění takové listiny na webu klubu. 

Mgr. Nováková vysvětlila, z čeho se hospodaření skládá a na co byly jednotlivé 

položky použity. Bouřlivá debata vyústila k návrhu Mgr. Novákové o hlasování 

zveřejnění takové listiny na webu klubu. 

PRO: 20 ….. PROTI: 70 ….. ZDRŽEL SE: 6 

 

Návrh p. Meztekové: Stanovit peněžní částku za práci klubu a pro členy, kteří po 

dohodě pro klub pracují - námět na změnu Stanov k projednání na příští členské 

schůzi. 

 

V 11:30 h se zvýšil počet přítomných členů na 98 

 

Na základě všech prokazatelných pochybení ve vztahu k práci ve výboru, na základě 

Etického kodexu bod č. 11, dehonestace, šíření pomluv na členy výboru a členy klubu 

na internetu, rozesílání soukromých zpráv členům klubu s pomluvným obsahem na 
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členy výboru, navrhuje kontrolní komise členské schůzi hlasovat o vyloučení p. 

Riesové z výboru KCHB a z členství v KCHB. 

Návrh z pléna: Zda nezvolit mírnější postup, aby nebyl poškozený chov. Členové 

výboru i kontrolní komise se shodli, že p. Riesová není chovatelka, chovatel je p. 

Gazárek, tudíž chov nebude poškozen. 

 

Hlasování pro vyloučení z výboru KCHB. 

PRO: 73 ….. PROTI: 0 ….. ZDRŽEL SE: 25 

Hlasování pro vyloučení z členství v KCHB. 

PRO: 71 ….. PROTI: 25 ….. ZDRŽEL SE: 2 

            12:00 h vyhlášená 15ti minutová přestávka 
            12:20 h odchod 1 člena – počet členů na schůzi je 97 

 

Paní Riesová požaduje dát do zápisu, že nesouhlasí s vyloučením z členské základny, 

že nikdy nikoho vědomě nepomlouvala a byl jí dán minimální prostor se obhájit. 

 

7. Zpráva poradce chovu: V současné době bylo vystaveno 120 krycích listů. U 3 fen bylo 

na základě lékařských vyšetření povoleno prodloužení chovu. Spolupráce s chovateli 

je víceméně bezproblémová, přihlášky pro vystavení PP štěňat chodí včas - kompletní 

jsou vyřízeny obratem a ihned zaslané na Plemennou knihu. Případné nedostatky lze 

ve většině případů vyřídit telefonem nebo e-mailem a také bez zbytečných průtahů 

odeslat na Plemennou knihu, která má na vystavení PP štěňat od dodání podkladů 30 

dní.  

 

8. Diskuse:  

Návrh z pléna: Vystavování krycích listů elektronicky – námět poslat do příští schůze 

klubu na klubový e-mail. 

 
Ukončení schůze: 13:15 hodin 

 
Usnesení: 
Členská schůze schvaluje: 

1. Vedení schůze Mgr. Janou Novákovou 

2. Volbu sčítací komise 

3. Zpracovatele zápisu i jeho ověřovatele + nahrávání jedná členské schůze 

4. Zprávu o činnosti 

5. Zprávu o hospodaření 
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6. Vyloučení p. Jitky Riesové z výboru KCHB 

7. Vyloučení p. Jitky Riesové z KCHB 

8. Do příští členské schůze pošlou členové na klubový e-mail návrhy na změnu Stanov, 

případně další návrhy týkající se KCHB. 

 
Členská schůze bere na vědomí: 

1. Termíny výstav na rok 2023 

2. Zprávu kontrolní komise 

 
 
 
Zápis zpracovala: Ladislava Hörzenbergerová 
Ověřovatel zápisu: Bedřich Beneš 

 

 

 

 
 


