Klub chovatelů švýcarských honičů, z. s.
Na Větrníku 1499/61, 162 00 Praha 6
mari.svobodova@centrum.cz www.svycarskyhonic.com

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE KCHŠH – NÁHRADNÍ ZASEDÁNÍ

Datum konání :
Místo konání :
Přítomno
:
Schůzi vedla :
Zapsala
:

9. 4. 2017, od 19:00 hodin
Kavárna Do Větru, Za Zahradou 1930/5, 162 00 Praha 6, www.kafedovetru.cz

6 členů, 15 omluveno
Marianna Svobodová
Jana Nováková, v Praze dne 9. 4. 2017

Program dle pozvánky :
1. Zahájení a schválení programu členské schůze.
Náhradní zasedání členské schůze je usnášeníschopné dle NOZ.
Schválení programu: pro : 6, proti : 0, zdržel se : 0
2. Zpráva předsedkyně.
Shrnutí událostí posledních čtyř let.
Poděkování členům a jejich rodinným příslušníkům, kteří se podíleli na proběhlých akcích.
Poděkování sponzorům.
3. Zpráva poradkyně chovu.
V plném znění v příloze č. 3.
Shrnutí informací z VH ČMKU, shrnutí informací z přednášky o genetických chorobách.
4. Zpráva výcvikáře.
Návrh na pořádání klubových zkoušek.
5. Zpráva hospodářky.
Informace k hospodaření klubu 2017. Předložen přehled hospodaření k nahlédnutí.
Rozpočet 2017 dodržen.
Aktuální stav členské základny: 82 členů.
6. Výstavy a akce v roce 2018 a 2019.
Shrnutí roku 2017
Rozhodčí paní Janická (SV) a paní Dvořáková (KV) potvrdily účast.
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Rok 2018
SV
datum
: 18.6.2018
místo
: Náměšť na Hané – při oblastní výstavě psů
návrh rozhodčí : 1.pí. Dolejšová, 2. p. Řehánek, 3. p. Vondrouš
- Kontaktována paní Dolejšová e-mailem, zatím neodpověděla.
KV
datum
: 8.9.2018
místo
: Chržín
návrh rozhodčí : 1. p. Jančík, 2. p. Vondrouš, 3. p. Václavík
- Kontaktován pan Jančík e-mailem, zatím neodpověděl.
- Chržín zamluven telefonicky 27.1.2017.
Národní myslivecké slavnosti, klubové zkoušky OMS Chomutov,
výcvikové akce – dle aktuální situace.

Rok 2019
SV
Varianta I.
datum
: květen 2019
místo
: Červený Hrádek – v rámci Mysliveckého dne
Varianta II.
datum
: červen 2019
místo
: Náměšť na Hané – při oblastní výstavě psů
návrh rozhodčí pro obě varianty: 1. p. Maślanka,
2. p. Řehánek (pokud nebude na SV 2018),
3. p. Šimek.
KV
Varianta I. - v případě, že SV bude na Červeném Hrádku
místo
: Atlantis – Brno – Rozdrojovice
Varianta II. - v případě, že SV bude v Náměšti na Hané
místo
: Chržín
datum pro obě varianty po ověření chráněných termínů ČMKU:
7. 9. 2019 nebo 14. 9. 2019.
návrh rozhodčí pro obě varianty: 1. p. Piskay,
2. pí. Dvořáková,
3. pí Janická,
4. p. Jančík (pokud nebude posuzovat KV 2018).

Klubové zkoušky, Národní myslivecké slavnosti.
Hlasování o bodu 6 : pro : 12, proti : 0, zdržel se : 0
7. Zpravodaj
- 2017
termín předání podkladů výboru posunut o 14 dní, aby měli členové více času na zaslání
příspěvků. Vydání zpravodaje přechází do kompetence nového výboru vzhledem
k technickým potížím při zpracování a zdravotní indispozici MUDr. Maślanky.
-

2018
Návrhy způsobu zpracování: 1. MUDr. Maślanka
2. člen (popř. nečlen) klubu
3. zpracování externě
Návrh na poskytnutí odměny za zpracování Zpravodaje ve výši 2.000,- Kč

Hlasování o možnostech zpracování Zpravodaje 2018 : pro : 6, proti : 0, zdržel se : 0

8. Rozpočet 2017 a 2018.
Rozpočet 2017 dodržen.
Navržena stejná výše rozpočtu pro rok 2017: 45 000 - 65 000 Kč
Hlasování : pro : 6, proti : 0, zdržel se : 0

9. Bonitační řád, bonitační karta - projednání navrhovaných změn
Diskuse o předloženém návrhu bonitační karty.
Návrh na doplnění bonitační karty o kolonku pro souhlas a vyjádření poradce chovu.
Hlasování o schválení bonitační karty : pro : 6, proti : 0, zdržel se : 0
Diskuse o návrhu bonitačního řádu dle materiálů zaslaných v pozvánce na zasedání.
V bodě 14 doplněno: Poradce chovu zapisuje do bonitační karty své vyjádření a připojí svůj
podpis.
Hlasování o navržených změnách v bonitačním řádu a doplnění bodu 14 bonitačního řádu :
pro : 6, proti : 0, zdržel se : 0

10. Volební řád - projednání navrhovaných změn
Diskuse o návrhu volebního řádu dle materiálů zaslaných v pozvánce na zasedání.
Hlasování o změnách ve volebním řádu: pro : 6, proti : 0, zdržel se : 0

11. Smlouva o chovatelském servisu – specifikace smluvních stran
Smlouvu o poskytnutí chovatelského servisu musí uzavřít oba žadatelé - chovatel psa
i chovatel feny chovného páru, pokud nejsou členy klubu.
Hlasování: pro : 6, proti : 0, zdržel se : 0
12. Podněty členů k projednání: Žádost paní Veroniky Čermákové o udělení
výjimky při bonitaci.
Diskuse o udělení výjimky.
Hlasování o udělení výjimky: pro : 1, proti : 4, zdržel se : 1
13. Volby do organizačního výboru a revizní komise.
Volby na další čtyřleté období proběhly dle volebního řádu.
14. Vyhlášení výsledků voleb.
Členská schůze zvolila pět členů organizačního výboru:
1. Mgr. Michal Füleky
2. Ing Radomíra Dudlová
3. Barbora Dančová
4. Bc. Nikola Füleky
5. Martina Tomášková
Členská schůze zvolila tři členy revizní komise:
1. Hana Šperlingová
2. Radoslav Levý
3. MUDr. Tadeáš Maślanka
Viz volební protokol – příloha č. 4
15. Stanovy – projednání navrhovaných změn a hlasování.
Diskuse o navrhovaných změnách dle materiálů zaslaných v pozvánce na zasedání.
Hlasování o změnách: pro : 6, proti : 0, zdržel se : 0
16. Úkoly členské schůze novému organizačnímu výboru.
Úkoly vyplývající ze změny organizačního výboru.

17. Diskuse.
Příspěvek Barbory Dančové - Přihláška k zápisu vrhu štěňat - změna formulace - dle
nařízení ČMKJ.
Původní formulace: „Potvrzuji místopřísežně, že všechny údaje jsou pravdivé.“
Nová formulace: „Potvrzuji, že jsem chovatelem výše uvedených štěňat a že všechny
uvedené údaje jsou pravdivé.“

Hlasování o změně formulace v přihlášce k zápisu vrhu: pro : 6, proti : 0, zdržel se : 0
Příspěvek Radany Janků – oznámení, že klubové webové stránky bude spravovat do konce
května 2017.
18. Usnesení.
- Členská schůze se usnesla na výstavách a akcích v roce 2018 a 2019
- Členská schůze se usnesla na možnostech zpracování Zpravodaje 2018
- Členská schůze se usnesla na výši rozpočtu pro rok 2018
- Členská schůze schválila novou Bonitační katru a nový Bonitační řád.
- Členská schůze schválila nový Volební řád.
- Členská schůze upřesnila, kdo uzavírá chovatelský servis s KCHŠH.
- Členská schůze zamítla žádost paní Veroniky Čermákové o udělení výjimky při
bonitaci.
- Členská schůze zvolila 5 členů organizačního výboru a tři členy revizní komise na další
čtyřleté období.
- Členská schůze schválila nové Stanovy.
- Členská schůze schválila změnu formulace v přihlášce k zápisu vrhu štěňat dle nařízení
ČMKJ.
19. Závěr členské schůze.

Přílohy:
č. 1: Pozvánka na členskou schůzi
č. 2: Prezenční listina
č. 3: Zpráva poradkyně chovu
č. 4: Volební protokol
č. 5: Bonitační karta – schválená členskou schůzí
č. 6: Bonitační řád – schválený členskou schůzí
č. 7: Volební řád – schválený členskou schůzí
č. 8: Stanovy – schválené členskou schůzí

Marianna Svobodová, MBA
odstupující předsedkyně klubu

Mgr. Michal Füleky
nově zvolený člen organizačního výboru

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Zpráva poradkyně chovu 2017
V roce 2017 došlo zatím ke čtyřem krytím bernského honiče a narodil se jeden švycký vrh.
Plánují se další tři krytí.
Chovatelé bernských honičů nechávají často své chovné jedince testovat na barvu, aby měli jistotu,
že se v jejich vrhu hnědá štěňata neobjeví. Testované jsou především fenky, testů psů je bohužel
velmi málo. Ptáte se, kolik nosičů hnědé a kolik nosičů pouze černé barvy v chovu máme? Zatím z
22 bernských honičů je nosičů hnědé 12, pouze 10 jich je černých. Je to důsledek vedení chovu v
letech minulých, kdy se nevedla žádná evidence o vadách.
Mezi současnými chovnými jedinci máme nyní 38 potomků nosičů hnědé, kteří jsou rizikoví. U
dvanácti z nich to máme již potvrzeno. Pokud dnes chtějí majitelé fenky, nesoucí podle výsledků
hnědou barvu, nakrýt psem, nesoucím jen černou barvu, mohu jim nabídnout s jistotou pouze dva
psy a další dva, o jejichž předcích nemáme informace. Tito psi se ne vždy hodí rodokmenem či
typem k fence. Protože čokoládová barva není uvedená ve standardu bernského honiče, musíme si
černou barvu hlídat testy, i když nám pravděpodobně polovina černých honičů zcela přirozeně nese
hnědou barvu.
Jsem velmi ráda, že i chovatele švyckých honičů mohou nyní své chovné jedince také testovat na
barvu a vyhnout se tak možnému barevnému překvapení. Odkaz na testy najdete na klubovém webu
v rubrice Chov (genetika).
Velmi podobně jsme na tom se zálomky na ocase (vylučující genetická vada páteře, projevující se
srůsty obratlů). Bohužel se dříve zapojovali jedinci přímo se zálomky do chovů a odchovalo se na
nich mnoho štěňat. Ve vrzích se pak nacházeli pouze nosiči této vady a postižení jedinci. Ještě před
deseti lety se zálomky ve vrzích objevovaly mnohem častěji. Díky současným bonitacím se už
jedinec postižený zálomkem do chovu dostat nemůže. Testy na zálomky se zatím nedělají nikde a
pálí je asi ve všech klubech. Nosiče této vady poznáme tedy až tehdy, objeví-li se zálomky přímo ve
vrhu. Prevence spočívá pouze v nespojování dvou jedinců, kde se vada objevovala u jejich předků.
Vhodným výběrem párů a postupným vzdalováním rizikových předků v rodokmenech se recesivně
dědičné vady budou vyskytovat stále méně. Děkuji všem chovatelům, kteří mi jakékoli vady hlásí,
tyto pak eviduji v agendě, nezveřejňují se a chovného jedince nikterak nepoškodí. Pomáhá jí však
při výběru vhodných párů. Při volném přístupu k informacím není nutné nositele vad vyřazovat z
reprodukce, ale vhodně je využít k produkci klinicky zdravého potomstva.
V březnu jsem se účastnila přednáškového cyklu o nejnovějších poznatcích o monogenně
podmíněných genetických chorobách u zvířat v zájmových chovech. Tato vzdělávací akce byla
určena hlavně pro poradce chovů. Švýcarští honiči byli snad jediní, kteří nemusí v klubech řešit
závažné genetické choroby a testujeme pouze barvy!

Genetická přednáška v hotelu
Čechie

Dne 25. března 2017 jsem se také účastnila XIV. valné hromady Českomoravské kynologické unie.

Barbora Dančová

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6
BONITAČNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ
1. Bonitace je úkon spočívající v posouzení psa nebo feny starší 15 měsíců, který za využití
poznatků o exteriérových a povahových přednostech, nedostatcích a vadách v porovnání s
plemenným standardem vyúsťuje ve zjištění chovné hodnoty jedince a je pro chovatele vodítkem
pro výběr chovných párů. Současně slouží ke shromažďování poznatků o kvalitě chovu.
2. Tento bonitační řád je závazný pro členy i nečleny Klubu chovatelů švýcarských honičů (dále jen
KCHŠH).
3. Absolvování bonitace je podmínkou pro zařazení jedince do chovu. Bonitaci KCHŠH absolvuje
jedinec zpravidla 1x za život. Průběh opakované bonitace je stejný jako bonitace řádné (první).
4. Přihlášky k bonitaci jsou vždy písemné, v termínu uvedeném v propozicích. Přihláška musí
obsahovat jméno a ČLP psa, jméno majitele a jeho plnou adresu. K přihlášce na bonitaci je nutné
doložit:
a. kopii průkazu původu,
b. kopii dokladu o zaplacení bonitačního poplatku.
5. Bonitace je akce veřejná a je vyhlášena minimálně 2x do roka, nejpozději 45 dní před konanou
akcí.
6. Částku za bonitaci stanovuje členská schůze KCHŠH a je splatná s podáním přihlášky, nejpozději
3 týdny před konáním bonitace. Přihlášku je nutno zaslat nejpozději 3 týdny před konáním bonitace
na adresu poradce chovu.
7. Bonitaci vždy provádí rozhodčí pro posuzování exteriéru, který má aprobaci pro plemeno
švýcarský honič, a kterého schválí členská schůze a pozve předseda KCHŠH. Rozhodčí
zaznamenává svoji přítomnost do průkazu původu každého jedince. Rozhodčí nesmí posuzovat psa
nebo fenu v majetku svém nebo člena rodiny.
8. Rozhodčí je oprávněn v závažných případech (zdravotní stav, podvýživa, parazité,
zašpinění apod.) odmítnout provedení bonitace. V takovém případě se do průkazu původu
neprovádí žádný záznam, do bonitační karty se uvede důvod odmítnutí provedení bonitace a
bonitační poplatek propadá ve prospěch pořadatele.
9. Bonitace se mohou zúčastnit jedinci:
a. kteří jsou řádně na bonitaci přihlášeni a mají zaplacen
bonitační poplatek,
b. kteří mají platný průkaz původu FCI a předloží ho v den bonitace,
c. jejichž identita je plně prokazatelná - čitelné tetovací číslo shodné
s číslem uvedeným v průkazu původu, nebo čip, jehož číslo je zapsáno
v průkazu původu (pokud je pes/fena pouze čipován/a, musí být tato
skutečnost oznámená v přihlášce na bonitaci!).
d. mající platný očkovací průkaz/pas a předepsaná očkování.
Ostatní veterinární podmínky určuje příslušná krajská nebo městská
veterinární správa.
e. jedinci v dobrém fyzickém stavu,

f. jedinci, kteří v den bonitace dosáhli věku min. 15 měsíců, horní věková
hranice není omezena.
g. hárající feny mají přístup na bonitaci pouze po předchozí domluvě
(nejméně 2 dny před konanou akcí) s pořadatelem a její majitel je
povinen se na akci řídit pokyny pořadatele. Při umožnění vstupu jsou
háravé feny posuzovány na závěr bonitace. V případě nemožnosti účasti
háravé feny, bude majiteli vrácen bonitační poplatek.
10. Z účasti na bonitaci jsou vyloučeni psi nemocní, podezřelí z nemoci,
psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem a psům.
11. Výsledek bonitace se zapisuje do PP takto:
- datum bonitace,
- jméno rozhodčího, který bonitaci provedl,
- výška psa,
- celkové hodnocení a doporučení,
- razítko klubu.
12. Celkové hodnocení charakterizuje jedince po všech stránkách, vyjadřuje negativní odchylky od
standardu, údaje o výšce a doporučení.
13. Protest proti pochybení pořadatele (viz odstavce 20 –22) je možno podat na místě.
Musí být písemný s uvedením důvodů. Protest se podává vedoucímu akce. O protestu
rozhoduje revizní komise KCHŠH a pokud vyhoví protestu, má majitel právo na
opakovanou bonitaci.
14. Výsledek zapisuje rozhodčí do bonitační karty, kterou i podpisuje. Rozhodčí je
oprávněn do bonitační karty zapisovat i potřebné poznámky, které blíže specifikují
shledané nedostatky nebo vady, a které budou sloužit upřesnění hodnocení psa. Poradce chovu
zapisuje do bonitační karty své vyjádření a připojí svůj podpis. Originál bonitační karty obdrží
majitel, kopie zůstává uložena u poradce chovu. Součástí bonitační karty je i 5 fotografií psa zleva, zprava, zepředu, zezadu ve výstavním postoji a detail hlavy. Všechny podařené fotografie z
bonitace budou zveřejněny v odkaze na webových stránkách KCHŠH do týdne. Majitel obdrží
vybrané fotografie na kartě se jménem psa elektronicky do jednoho měsíce po ukončení akce.
15. Výsledky bonitace jsou zveřejněny v klubovém Zpravodaji a na internetových
stránkách klubu. Zveřejňuje se výška, slovní popis jedince a fotografie
zleva, zprava, zepředu, zezadu a detail hlavy psa.
16. Bonitace probíhá v souladu s Řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo
svodu psů pro hodnocení exteriéru psů ČMKU. Řád schválen ÚKOZ dne 3. 4. 2007
pod č.j.:1718/2007-10001
17. Průběh bonitace je následující: rozhodčí provádí hodnocení exteriéru psa v postoji i pohybu,
změří výšku psa posuvným měřidlem na pevné podložce, zkontroluje chrup
a u psů uložení varlat v šourku a pověřená osoba zhotoví fotografie psa v postoji.
Hodnocení povahy se provádí během celého posuzování jedince.

18. Fotografování psa probíhá ve volném postoji (bez pomoci majitele) na jednotném středně
tmavém pozadí. Vodorovná osa fotoaparátu musí být přibližně ve vodorovné poloze k vodorovné
ose psa. Viz příloha.
19. Po absolvování bonitace provede rozhodčí, nebo poradce chovu záznam do průkazu původu
jedince.
20. Vedoucí akce je povinen nahlásit akci na SVS a městském úřadě.
21. Za průběh akce, za dodržování bonitačního řádu během akce, za proškolení pomocného
personálu při bonitaci je odpovědný vedoucí akce.
22. Pořadatel neručí za případná onemocnění psů, úhyn nebo ztrátu psa a neručí za škody
způsobené psem v průběhu bonitace. Za škody způsobené psem ručí majitel.
23. Odvolání: proti výsledku bonitace se může majitel psa odvolat. Odvolání se podává výboru
Klubu chovatelů švýcarských honičů písemnou formou s termínem dodání do 14 dnů po konání
bonitace. Výbor klubu si pro potřeby posouzení odvolání může vyžádat odborné vyjádření
kvalifikované osoby (veterináře vyjmenované komorou vet. lékařů – soudní znalce, dalšího
rozhodčího pro hodnocení exteriéru psů).
24. Tento bonitační řád KCHŠH je platný schválením členskou schůzí v Praze dne
9. 4. 2017 a účinný od 1. 5. 2017.
25. Přílohou bonitačního řádu je bonitační karta.

Příloha č. 7
Volební řád Klubu chovatelů švýcarských honičů
1. Obecná charakteristika
Volit a být voleni do orgánů klubu mohou pouze řádní členové klubu ode dne
dovršení 18 let. Každý člen hlasuje osobně.
Pokud neurčí členská schůze jinak, je funkční období volených orgánů čtyřleté.
Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou
kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání členské schůze k volbě. Členy organizačního výboru volí
členská schůze Organizační výbor má pět členů a tvoří jej předseda, místopředseda, hospodář, poradce chovu
a výcvikář. Členy revizní komise volí členská schůze. Revizní komise má 3 členy a to předsedu revizní
komise a dva členy revizní komise. O tom, kdo ze zvolených členů revizní komise bude zastávat konkrétní
funkci, rozhodnou členové revizní komise ihned po svém zvolení a provedou o tom zápis.
2. Volební komise
Členská schůze zvolí ze své základny tři členy do volební komise. Členové volební
komise mezi sebou zvolí předsedu a zapisovatele. Volby řídí předseda volební
komise. Členy volební komise nesmějí být odstupující členové ani kandidáti na
funkce v orgánech klubu.
3. Kandidátka
Z kandidátky musí být zřejmé kdo kandiduje a na jakou funkci kandiduje.
Kandidátku sestavuje předseda klubu na základě návrhů se jmény kandidátů, které mu
zašlou členové klubu písemnou formou e-mailem nebo poštou. Kandidátka bude
zveřejněna na webových stránkách klubu.
Výbor klubu předloží volební komisi kandidátku, členové klubu mohou navrhovat
z řad přítopmných další kandidáty. Každý kandidát musí před svou volbou
s kandidaturou písemně souhlasit.
4. Volby
Hlasuje se tajným hlasováním. Hlasovací lístky vydává volební komise. Člen dává
svůj hlas konkrétnímu kandidátovi zakroužkováním pořadového čísla u jeho jména.
Současně musí přeškrtnout jméno a příjmení a pořadové číslo kandidáta, kterého
nevolí. V případě více kandidátů na jednu funkci je zvolen ten, který obdrží nejvíce
hlasů. Pokud je rovnost hlasů, postupují do druhého kola jen kandidáti, kteří dosáhli
shodného nejvyššího počtu hlasů. Pokud nedojde k volbě ani ve druhém kole, může
být do dalšího kola navržen další kandidát z řad přítomných členů. Kterýkoliv
kandidát má možnost z volby odstoupit.
V případě, že na funkci kandiduje pouze jeden kandidát, je zvolen, když obdrží hlasy
nadpoloviční většiny přítomných členů klubu. Pokud neobdrží potřebný počet hlasů,
může být z řad přítomných členů navržen kandidát do druhého kola. Není-li nikdo
navržen, druhé kolo se nekoná a kandidát z prvního kola je zvolen.
Revizní komise si po skončení voleb zvolí ze svého středu předsedu.
5. Volební protokol
Úplné výsledky voleb oznámí členské schůzi předseda volební komise. Volební
komise sepíše volební protokol, který je přílohou k zápisu členské schůze. Ze zápisu
musí být zřejmé datum a místo konání voleb, složení volební komise, přehled
kandidátů a počet hlasů, které získali, výsledek voleb. Zápis musí být podepsán členy
volební komise. Volební lístky archivuje předseda klubu.
6. Odstupující a nově zvolení členové orgánů klubu se dohodnou, kdy si předají
agendy, nejpozději však do 14 dnů od voleb. Odstupující členové vyhotoví předávací
protokoly. Považuje-li nově zvolený člen předávací protokol za neúplný, navrhne jeho
doplnění.
7. Tento volební řád je platný od 9. 4. 2017.
a účinný od 1. 8. 2017.
Schváleno členskou schůzí dne 9. 4. 2017.

Příloha č. 8
Stanovy Klubu chovatelů švýcarských honičů
Článek 1.
Obecná ustanovení
1. Název organizace: Klub chovatelů švýcarských honičů, z. s. (dále jen „klub“).
2. Sídlo klubu: Červený Hrádek 60, 431 11 Jirkov.
3. Klub je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový
je právnickou osobou.
4. Klub je zastoupen ve Féderation Cynologique Internationale (dále jen „FCI“)
cestou Českomoravské kynologické unie (dále jen „ČMKU“). Klub je členem Českomoravské
kynologické jednoty.
5. Ve věcech těmito stanovami neupravenými platí ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.
Článek 2.
Účel klubu
1. Klub propaguje plemena švýcarských honičů a jejich použití jako loveckého
a společenského psa. Dbá na dodržování typických vloh, kvalitu exteriéru a biologického
zdraví plemene.
Článek 3.
Činnost klubu
1. Klub shromažďuje a svým členům poskytuje informace o chovu v České republice
a zahraničí. Vede evidenci o chovu v České republice.
2. Klub poskytuje chovatelský servis nečlenům klubu (majitelům a chovatelům plemene
švýcarský honič – bernský honič, lucernský honič, švycký honič a jurský honič) na základě
písemné smlouvy. Tento servis je zpoplatněný podle poplatkové listiny, kterou schvaluje
členská schůze.
3. Klub jednou ročně vydává klubový Zpravodaj.
4. Klub pořádá klubové a speciální výstavy a další kynologické akce.
Článek 4.
Členství
1. Členství v klubu je dobrovolné, váže se na osobu člena, je nepřevoditelné a nepřechází na
jeho právního nástupce.
Členství v klubu je řádné a čestné.
2. Kdo se uchází o členství v klubu, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku,
kdy se stane členem klubu.
3. Řádným členem klubu se může stát každá fyzická i právnická osoba, která podá přihlášku
a zaplatí členský příspěvek.
Výši členského příspěvku určí členská schůze, zpravidla na následující rok.
Rozhodnutí o přijetí člena potvrdí hospodář klubu na základě podání přihlášky a zaplacení
členského příspěvku uchazečem o členství.
4. Ve výjimečných případech uděluje členská schůze čestné členství.
Konkrétně odůvodněný návrh se podává výboru klubu a může jej podat kterýkoliv člen klubu.
5. Členství zaniká nezaplacením členského příspěvku do 31. 3. příslušného roku,
dobrovolným vystoupením člena, nebo vyloučením člena.
Klub může vyloučit člena, který závažně porušil povinnosti vyplývající z členství
a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě klubu.

Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li
klubu zvlášť závažnou újmu.
Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu.
O vyloučení člena rozhoduje členská schůze.
Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout,
aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala revizní komise.
6. Klub vede neveřejný seznam členů.
U každého člena se uvádějí následující údaje:
- jméno a příjmení;
- bydliště;
- tel. číslo;
- e-mailová adresa;
- datum narození.
Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí hospodář klubu.
Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od klubu na jeho náklady potvrzení
s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o jeho osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje
byly vymazány. V klubovém Zpravodaji se uvádí seznam členů s následujícími údaji:
- jméno a příjmení.
- z bydliště pouze město.
Článek 5.
Práva členů
1. Hlasovat, volit a být volen do orgánů klubu; to neplatí pro členy klubu mladší 18 let.
2. Navrhovat kandidáty do funkcí v klubu.
3. Účastnit se členských schůzí a všech akcí pořádaných klubem.
4. Požadovat pravidelné zprávy o činnosti klubu, obdržet informační materiály.
5. Předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům klubu.
Článek 6.
Povinnosti členů
1. Dodržovat ustanovení stanov klubu a závazné předpisy a řády (vyplývá z členství v FCI
a zastoupení ČMKU).
2. Platit členské příspěvky a schválené poplatky.
3. Hlásit hospodáři klubu do 15 dnů změnu svých kontaktních údajů.
4. Pravidelně se informovat o dění v klubu např. pomocí hlavního informačního kanálu klubu,
kterým jsou webové stránky klubu.
Článek 7.
Organizace klubu
1. Orgány klubu jsou: členská schůze;
organizační výbor (dále jen „výbor“);
revizní komise.
2. Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu. Svolává ji k zasedání výbor klubu, nejméně
jednou za rok zasláním pozvánky e-mailem všem členům. Na vyžádání může být zaslána
poštou. Pozvánka je zasílána nejméně 30 dnů před konáním zasedání. Z pozvánky musí být
zřejmé místo, čas a program zasedání. Místo a čas zasedání se určí, aby co nejméně
omezovaly možnost členů se ho zúčastnit.
Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá
většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý řádný člen starší 18 let má jeden
hlas. Členská schůze jedná na zasedání dle Jednacího řádu KCHŠH.

Z každého zasedání výbor zajistí vyhotovení zápisu, který bude do 30 dnů po skončení
zasedání zaslán všem členům e-mailem a bude zveřejněn na webových stránkách klubu. Na
vyžádání může být zaslán poštou. Zápis bude uložen u předsedy klubu a předsedy revizní
komise.
Do působnosti členské schůze patří zejména:
- volba členů výboru a členů kontrolní komise;
- schválení stanov klubu a změn stanov;
- schválení podmínek pro zařazování plemen švýcarských honičů do chovu;
- schválení výše členských příspěvků a dalších poplatků;
- schválení výsledku hospodaření;
- udělení čestného členství a vyloučení člena z klubu;
- hodnocení činnosti dalších orgánů klubu i jejich členů.
3. Výbor je statutárním orgánem klubu.
Členy výboru volí členská schůze dle Volebního řádu. Výbor má pět členů a tvoří jej předseda,
místopředseda, hospodář, poradce chovu a výcvikář. Mezi schůzemi zastupuje klub předseda,
případně jiný člen pověřený výborem nebo předsedou. Délku funkčního období stanoví členská
chůze, nejméně však na čtyři roky. Členové výboru si rozdělí úkoly tak, aby výbor klubu zabezpečil
splnění všech úkolů, které schválí členská schůze a další povinnosti z činnosti klubu vyplývající.
Nejméně jednou za rok svolává člen výboru, pověřený ke svolávání, schůzi výboru dle Jednacího
řádu výboru KCHŠH.
4. Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti klubu řádně vedeny a vykonává-li klub činnost
v souladu se stanovami a právními předpisy. Revizní komise je volena členskou schůzí dle
Volebního řádu, je 3 členná, funkční období je nejméně čtyřleté. Kontroluje zejména hospodaření s
finančními prostředky, plnění úkolů výborem klubu a plnění členských povinností členy klubu.
Revizní komisi tvoří předseda revizní komise a dva členové revizní komise. O tom, kdo ze
zvolených členů revizní komise bude zastávat konkrétní funkci, rozhodnou členové revizní komise
ihned po svém zvolení a provedou o tom zápis. Revizní komise se zodpovídá členské schůzi.
Členství v revizní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru klubu. Členem kontrolní komise
nesmí být osoba blízká členům
výboru.
Článek 8.
Kárná opatření
1. Za neplnění povinností člena mohou být členům uložena kárná opatření:
- napomenutí;
- odvolání z funkce;
- vyloučení z klubu dle článku 4, bodu 5 těchto stanov.
2. Kárná opatření navrhuje po projednání s dotyčným členem revizní komise, která může
udělit napomenutí. Udělené napomenutí bude zveřejněno v klubových zprávách. O odvolání
z funkce nebo vyloučení rozhoduje členská schůze.
Článek 9.
Finanční hospodaření
1. Zdrojem finančních prostředků jsou:
- členské příspěvky;
- dary, dotace, poplatky;
- jiné výnosy z činnosti klubu.
2. Výši členských příspěvků a poplatků za poskytované služby schvaluje členská schůze.
Výši poplatků za klubové akce schvaluje výbor klubu.
3. Za hospodaření s finančními prostředky je členské schůzi odpovědný výbor klubu.

4. Výkon všech funkcí je čestný. Hrazeny budou jen přímé materiálové náklady a poplatky za
služby poskytované jinými organizacemi, nebo nečleny klubu.
5. Rámcový finanční plán na další období a hospodaření za minulé období schvaluje členská
schůze.
Článek 10.
Chov
1. Chov švýcarských honičů je prováděn způsobem kontrolovaným.
2. Členská schůze schvaluje podmínky pro zařazení do chovu švýcarských honičů.
Článek 11.
Ustanovení zrušovací
Ke dni nabytí účinnosti těchto stanov se zrušují stanovy klubu přijaté členskou schůzí dne
9. 12. 2015, které byly založeny do Sbírky listin spolkového řejstříku vedeném Městským soudem v
Praze dne 9. 2. 2016.
Článek 12.
Ustanovení přechodná a závěrečná
1. Ve své činnosti bude klub co nejúčinněji spolupracovat s ostatními kluby plemen honičů a
mysliveckými organizacemi v České republice, zejména na úseku jejich mysliveckého
uplatnění, stejně tak jako s organizacemi zabezpečujícími tvorbu zkušebních řádů, školení
rozhodčích z výkonu a exteriéru.
2. Za datum vzniku klubu je považován den první schůzky zájemců o plemeno švýcarských
honičů; tj. 7. 3. 1993.
3. Klub může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze
nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
4. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich přijetí členskou schůzí 9. 4. 2017
a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.
5. Stanovy musí být uloženy v úplném znění v sídle spolku.

