
Zápis členské schůze KBO v Benešově dne 17.3.2018 

Schůze byla zahájena v 10:15 předsedkyní klubu Helenou Dvořákovou, která přivítala přítomné a 
hosty a předala slovo jednatelce Anežce Kubů, která dále schůzi vedla. 

Zapisovatelem byla navržena a schválena Lada Hadašová. 

Následovala volba komisí. Do návrhové komise byli navrženi a jednomyslně schváleni pan Ing. Havlík, 
pan Ing. Zárybnický a pan MVDr. Nosek. 
Do mandátové komise byli navrženi a schváleni paní Navrátilová, pan Čepelák a pan Kostka. (19 pro, 
1 se zdržel hlasování) 

Dalším bodem byl návrh na změnu programu. Přidání jednoho bodu, a to odstoupení pana Ing. 
Souchy z funkce ekonoma a matrikáře a zvolení jeho náhradníka. Pan Ing. Soucha zažádal o nahrazení 
ve funkci z důvodu velkého pracovního vytížení a tedy nemožnosti se plně věnovat povinnostem 
ekonoma a matrikáře. Přidání tohoto bodu bylo členskou schůzí jednomyslně schváleno. 

Na základě rozšíření programu byla navržena a zvolena volební komise ve složení paní Merhoutová, 
pan Nejman, pan Nosek ml. (20 pro, 0 proti, 0 zdržel)  

Jako kandidát na funkci ekonoma a matrikáře byl navržen pan Ing. Zárybnický. Zvolen byl 19 hlasy, 1 
se zdržel. 
Členská schůze stanovila termín předání agendy od pana Ing. Souchy panu Ing. Zárybnickému do 
17.4.2018 

Následovaly zprávy jednotlivých funkcionářů. 
Zpráva HPCH – upozornila na to, že v ČR NENÍ ZAKÁZÁNO krácení oháněk, což mnozí chovatelé neví. 
Při práci loveckého psa je oháňka vystavena snadnému poranění – kupírování těchto plemen 
rozhodně nebylo samoúčelné a nesloužilo ke „zkrášlení“ psů, ale mělo svoji  funkčnost. Proto 
doporučuje, aby chovatelé respektovali toto hledisko. 
 
Dále byla zpráva KRK, kterou přednesla členka KRK paní Mgr. Anderlová. Účetní a revizní stav souhlasí 
a finanční hospodaření je bez chyb. 

V dalším bodě přiblížila předsedkyně paní Dvořáková problematiku GDPR, směrnici EU o ochraně 
osobních údajů, která se vztahuje na všechny subjekty, zacházející s osobními údaji. Všem přítomným 
členům bylo umožněno podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů, které klub potřebuje ke 
svojí činnosti. (Kontaktování členů výborem, komunikace poradců chovu s jednotlivými majiteli 
chovných jedinců, zveřejňování fotodokumentace z akcí, atd.) 

V diskusi vznesla paní Mgr. Anderlová připomínku ke krácení oháněk z praktických, zdravotních a 
estetických důvodů. K tomu bodu se rozběhla diskuse, z níž vyplynulo, že u některých plemen 
s dlouhým, silným a pohyblivým prutem tento činí problémy i při běžném držení psa v bytě, kde 
dochází k častému poranění konce prutu a následně je někdy nutné přikročit k veterinárně 
indikované amputaci. Tento zákrok je pak pro psa rozhodně bolestivější, než podle zákona provedená 
kaudektomie (kupírování). 
Dále pí Anderlová členy seznámila s praktičností pracovních knížek, které je možné využívat i na 
zapisování výsledků z výstav a v případě účasti na zahraničních pracovních akcích je pracovní knížka 
dokonce podmínkou přijetí přihlášky. V ČR pro lovecká plemena nelze oficielně obdržet pracovní 
knížku na PK č.3 z důvodu neodůvodněného odporu tohoto pracoviště k jejich vydávání. Přesto lze 



tuto knížku získat oficiální cestou v ČPaS klubu. Tento klub má souhlas k jejich vydávání a distribuci. 
(Zájemci najdou bližší informace na webu ČPaS klubu). 
Paní Bastlová vystoupila s připomínkou, týkající se platby členských příspěvků, poradci se obtížně 
dostávali k informaci, zda jednotliví chovatelé jsou členy KBO a zda mají uhrazený příspěvek na 
příslušné období. 
Bylo doporučeno, aby poradci vyžadovali od žadatelů o vystavení krycích listů či o uchovnění jedince 
kopii o zaplacení čl. příspěvku jako přílohu žádosti, tak bude vše zcela jasné.  
Host pan Kruchňa přednesl report z akcí, kterých se účastnil v loňském roce, a to Podzimního 
šampionátu AICEB a Mistrovství světa Svatého Huberta. Doporučil všem zájemcům o výcvik a soutěže 
ohařů účast na podobných akcích v zahraničí, ať již jako soutěžící, nebo jako diváci. 
Jednatelka Anežka Kubů poděkovala organizátorům akcí za dobrou práci a paní Rathouské a celému 
SOUS Benešov za zajištění a zapůjčení prostor po konání schůze a za jejich pěknou výzdobu. 

Schůzi ukončila předsedkyně Helena Dvořáková ve 13:10 

 

Zapisovatelka: Lada Hadašová 

 

Ověřila: Helena Dvořáková 


