
 
Zápis z jednání Klubu chovatelů francouzských plemen 

ze dne 21.9.2022 – Hotel Skalský dvůr 
  

 
 Prezenční listina je přílohou zápisu.  

 
Program jednání: 
 
1. Prezence a zahájení Klubu 
2. NVHZ Brno 22.4 - 26.4.2023, šampionát plemen, rozhodčí, propagace, stánek 
3. Finance Klubu (zůstatek na účtu, příspěvky dle plemen) 
4. Projednání žádosti pana Bernarda o proplacení 37.400,-Kč za náklady spojené s návštěvou francouzských                  
chovatelů 
5. Projednání rozdělení Klubu francouzských plemen (Klub gasconne, Klub parthenaise, Klub ...) 
6. Hlasování o oddělení plemene aubrac (APEL na chovatele aubrac k jejich účasti na jednání Klubu) 
7. Různé 

 
Průběh jednání: 
 

 Prezence a zahájení klubu 
Předseda Klubu Milan Novotný přivítal chovatele a zaměstnance Svazu, poděkoval za účast a seznámil 
přítomné s programem. 
Z důvodu přítomnosti Františka Farky pan Novotný přítomné požádal o přesunutí důležitých bodů 5 a 6 na 
začátek jednání, aby pan Farka mohl odejít na jednání Klubu Limusine, které probíhalo současně.  
S tím všichni souhlasili. 
 

 Projednání rozdělení Klubu francouzských plemen 
Pan Bernard vysvětlil důvody, proč se chce plemeno aubrac oddělit – dynamický nárůst počtu plemenic, 
vlastní propagace a zviditelnění plemene,... 
Diskuse o dění po rozdělění Klubu a o počtech hlasů, kterými pan Bernard disponuje, neboť podle 
aktuálního stavu plemenic má na sebe zvířata napsaná jen jedna firma (ne čtyři), a to Agricoltori Tachov V, 
a.s. Pan Bernard tedy při hlasování použije pouze jednen hlas. 
Nikdo z přítomných nemá vážné důvody k tomu, aby bránil odtržení a vytvoření nového Klubu aubrac.  
Pan Kozák si nemyslí, že by se o odtržení mělo rozhodovat dnes. 
Přítomní chovatelé se shodli, že ostatní plemena zůstanou dál pod společným Klubem francouzských 
plemen. 
 

 Hlasování o oddělení plemene aubrac 
Hlasování: „Kdo je pro, aby se plemeno aubrac oddělilo od Klubu francouzských plemen?“ (Hlasovali 
pouze chovatelé aubrac.) 
Pro: 3 
Zdrželi se: 3 
Proti: 2 
Závěr: Oddělení plemene aubrac od Klubu francouzských plemen bylo odsouhlaseno. 
 
Diskuse o novém předsedovy Klubu aubrac a nové Radě plemenné knihy. 
Všichni přítomní chovatelé aubrac se dohodli, že na ustavující schůzi Klubu aubrac si kromě předsedy 
Klubu zvolí také novou Rada plemenné knihy a zástupce do výboru ČSCHMS. 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU 
Těšnov 17, Praha 1, 110 00, tel: 221 812 865 

email: info@cschms.cz, www.cschms.cz 
 



Hlasování: „Kdo je pro, aby se na ustavující schůzi Klubu aubrac kromě předsedy Klubu volila také 
nová Rada plemenné knihy a zástupce do výboru ČSCHMS.“ 
Pro: 7 
Zdrželi se: 20 
Proti: 0 
Závěr: Na ustavující schůzi Klubu aubrac kromě předsedy Klubu zvolí také nová Rada plemenné 
knihy a zástupce do výboru ČSCHMS. 
 

 NVHZ Brno 2023: 
Na NVHZ bychom mohli mít společný stánek – aubrac + fr. plemena + blonde d´Aquitaine. 
Pan Novotný poprosil pana Burdu, zda by vytvořil logo pro plemeno gasconne. S tím pan Burda souhlasil. 
Jako rozhodčí na NVHZ by byl pro parthenaise ideální pan Vincent Loiseau a pan Bernard by chtěl pozvat 
pana Francise Nolorgyes. 
Diskuse: Kdo může předvést zvířata na výstavě, kolik a v jakých kategoriích. 
 

 Finance Klubu, finanční vyrovnání s nově vzniklým Klubem aubrac  
Pan Novotný seznámil přítomné se stavem účtu (aktuální zůstatek je 201.847,-Kč), kolik na něj jednotlivá 
plemena přinášejí a poté navrhl finanční vyrovnání pro nový Klub aubrac - rozdělit peníze podle počtu 
plemenic. Klub aubrac by náleželo cca 50.000,-Kč. 
Hlasování: „Kdo je pro to, aby se Klubu aubrac vyčlenilo 50.000,-Kč jako vyrovnání?“ 
Pro: 25 
Zdrželi se: 2 
Proti: 0 
Závěr: Klubu aubrac se odsouhlasilo 50.000,-Kč jako finanční vyrovnání po jeho oddělení. 
 

 Projednání žádosti pana Bernarda o proplacení 37.400,-Kč za náklady spojené s návštěvou 
francouzských      chovatelů 

Pan Novotný připomněl, že tato částka je stejně vysoká jako příspěvek na společný účet (plemenu aubrac) za 
3 roky.  
Pan Bernard si toto vyřeší až v nově vzniklém Klubu aubrac.  
 

 Různé 
Námitka pana Marka: 
Pan Bříza byl podle něj neregulerně zvolen do Rady PK místo pana Šimáčka, který fakticky v RPK ani 
nebyl. 
Závěr: Pan Bříza odstupuje z Rady plemenné knihy ke dni 21.9.2022. 
Paní Prokůpková požaduje, aby se zvolila kompletně nová Rada PK. 
Pan Novotný citoval přání pana Hodboďe, který chce co nejdříve svolat rozšířené jednání Rady PK 
gasconne, kde se zvolí nová Rada PK gasconne. 
 
Žádost p. Marka o výjimku 
Pan Marek žádá o výjimku k pokračování v testu 7 ks býčků po importovaných inseminačních dávkách ve 
IV. Turnusu a odvolává se na tuto možnost, popsanou v podmínkách odchovu. Paní Pokorná a pan Janda 
vysvětlili, že se jedná o překlep.  
Závěr: Bohužel tento „překlep“ panu Markovi umožňuje takto postupovat, a na základě toho mu byla 
výjimka udělena. 
Tu mu telefonicky schválili členové RPK gasconne - p.Hodboď a p.Novotný. Pan Marek je také pro (Milan 
Novotný ho upozornil, že není morálně správné v tomto případě hlasovat, ale právo na to má). 
Paní Pokorná upozornila, že pan Marek nechce vážit matky býků (vyzývá ho k tomu už od února).  
P. Marek popisuje své problémy, kvůli kterým vážit z jeho pohledu nemusí nebo to nelze – již zmíněná 
„chyba“ na webu, v březnu nevypadají zvířata dobře, problém s termíny vážení, divoká zvířata… Paní 
Pokorná podotýká, že p. Marek má naopak zvířata ve vynikající kondici. 
Milan Novotný vyzývá pana Marka k vážení, protože v opačném případě dojde v budoucnu k vyřazení býků 
a nebude se již moci odvolávat na odrážkami chybně oddělenou „větu“ v podmínkách odchovu.  
Pan Marek slibuje nápravu. 



P. Novotný apeluje:  na správce webu – upravit tuto „chybu“ v podmínkách odchovu gasconne, 
         na RPK gasconne – stanovit si podmínky odchovu tak, aby byly jasné a     
                jednoznačné. 
 
Pan Burda nabízí inseminační dávky parthenaise. Ins. dávky Legend a Jackpot už nebudou. 
 
 

 
Zapsala………….…………….    Ověřil…..………………………… 

Kateřina Novotná      Milan Novotný 
 
 
 
 
 
      Ověřil…..………………………… 
        David Hruška 
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