
USNESENÍ VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE  
KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ 

KONANÉ DNE 11.05.2008 V BRNĚ. 
 
VČS KCHH BERE NA VĚDOMÍ: 
 
1. Zprávu prezidenta KCHH - přiložena 
2. Zprávu ekonoma KCHH - přiložena 
3. Zprávu revizora KCHH – bude přiložena do 2.6.2008 
4. Zprávy poradců chovu – budou přiloženy do 2.6.2008 
5. Zprávu mandátové komise - přiložena 
6. Představení kandidátů do výboru KCHH 
7. Zprávu návrhové komise – kandidátka - přiložena 
 
VČS KCHH SCHVALUJE: 
 
1. Program VČS 
2. Volební a hlasovací řád KCHH 
3. Volbu mandátové a návrhové komise ve složení:   

a) p. Karel Čáp 
b) p. Helena Golichová 
c) p. Hynek Veselý 
 

4. Volbu volební komise ve složení: 
a) ing. Jindřich Kohout 
b) p. Lenka Kopecká 
c) p. Věra Otevřelová 
 

5. Volbu členů výboru a revizora KCHH tajně. 
6. Výsledky voleb tak, jak je vyhlásila volební komise – zpráva volební komise 
  
Do výboru KCHH byli zvoleni:                     p. Petr Braunstein 
                                                                    ing. Iva Černohubová 
                                                                    p. Zdena Dolníčková 
                                                                    p. Pavel Stangl 
                                                                    p. Pavel Burda 
 
Do funkce revizora KCHH byla zvolena:     p. Jana Pořízková 
               
7. Přijetí nových stanov KCHH  – zpráva volební komise 
8. Zrušení stávajícího organizačního řádu KCHH  – zpráva volební komise 
9. Zrušení stávajících stanov KCHH. – zpráva volební komise 
10. Rozdělení plemen do sekcí 
11. Čestné členství  
11. Návrh usnesení. 
 



VČS KCHH UKLÁDÁ: 
 
1. Nově zvolenému výboru do 2.6.2008 oznámit na webových stránkách klubu, 

složení výboru dle funkcí a jmenovat poradce chovu jednotlivých sekcí. 
2. Nově jmenovaným poradcům chovu: 

a) do 30 dnů ode dne jmenování aktualizovat z podkladů matrikáře 
KCHH jmenný seznam členů jednotlivých sekcí s uvedením držených 
plemen 

b) do 60 dnů ode dne jmenování shromáždit písemnou, nebo 
elektronickou formou od členů sekcí návrhy na chovné podmínky pro 
jednotlivá plemena. (Návrh chovných podmínek podává každý člen 
sekce jen pro plemeno /plemena/, která má ve vlastnictví) 

c) jmenný seznam členů a návrh chovných podmínek předloží poradci 
chovu nejpozději do 90 dnů ode dne jmenování chovatelské radě k 
posouzení. Ta je s ohledem na normy ČMKU posoudí a schválí. Od 
tohoto okamžiku se nově jmenovaní poradci chovu ujmou své funkce 

3. Těm členům výboru, kteří nebyli opětovně zvoleni do nového výboru, předat 
do 15 dnů ode dne voleb, veškeré klubové  dokumenty nově zvoleným 
funkcionářům na základě písemného zápisu o převzetí. 

4. Pověřeným, nově zvoleným členům výboru zřídit podpisové vzory k přístupu 
ke klubovému účtu a zrušit přístup stávajícím nezvoleným členům, ihned po 
složení nového výboru dle funkcí.  



Zpráva mandátové komise 
 
Přítomno:  člen   47 

čestný člen    1 (nesmí volit) 
 

Plné moci:    17     (3 neověřené / 14 ověřených) 
 
  Pro: Doležalová   1 
   Nejedlý   2 
   Braunstein 14 
 
Celkem:    64 hlasů 
 
 
 
 

     
Karel Čáp  Helena Golichová  Hynek Veselý 

 
 
 

v Brně 11. května 2008 
 



Zpráva volební komise 
 

1) Schválení programu 
Hlasování:  jednomyslně přítomnými členy 
Výsledek: program byl schválen 

2) Navržení a volba mandátové, návrhové a volební komise 
Hlasování:  jednomyslně přítomnými členy 

  Výsledek: komise byly schváleny 
3) Schválení volebního a hlasovacího řádu 

Hlasování:  jednomyslně přítomnými členy 
  Výsledek:  volební a hlasovací řád byl schválen 

4) Použití neověřených plných mocí 
  Hlasování: Pro   36 
    Zdržel se  5 
    Proti   6 
  Výsledek: budou se počítat i neověřené plné moci 

5) Vyloučení S. Hanáčka z KCHH 
  Hlasování: Pro   11 
    Zdržel se  24 
    Proti   29 
  Výsledek: S. Hlaváček nebyl vyloučen z KCHH 

6) Způsob voleb do výboru KCHH a revizora KCHH tajnou volbou 
  Hlasování: Pro   50  
    Proti   14 
  Výsledek: byla schválena tajná volba členů do výboru KCHH a revizora KCHH 

7) Výsledky voleb do výboru KCHH a revizora KCHH 
 

KAM KDO Dostal 
hlasů 

Pořadí Zvolen 

výbor KCHH Petr Braunstein 53 2 ANO 
výbor KCHH Ing. Iva Černohubová 41 5 ANO 
výbor KCHH Zdena Dolníčková 42 4 ANO 
výbor KCHH Pavel Stangl 57 1 ANO 
výbor KCHH Pavel Burda 43 3 ANO 
výbor KCHH Dana Maršíková 13  NE 
výbor KCHH Petr Pořádek 11  NE 
výbor KCHH Jiří Nejedlý 32  NE 
výbor KCHH Richard Štrobl 9   NE 
výbor KCHH Miloš Vinklárek 19  NE 
     
revizor KCHH Jana Pořízková 64  ANO 

8) Schválení nových Stanov  KCHH 
  Hlasování: Pro   61  
    Zdržel se  2 
    Proti   1 
  Výsledek: nové Stanovy KCHH byly schváleny 
 
 
 



 
9) Zrušení stávajícího Organizačního řádu KCHH 

  Hlasování: Pro   63  
    Zdržel se  1 
    Proti   0 
  Výsledek: stávající Organizační řád KCHH byl zrušen 

10)  Zrušení stávajících stanov KCHH 
  Hlasování: Pro   64  
    Zdržel se  0 
    Proti   0 
  Výsledek: stávající Stanovy KCHH byly zrušeny 

11)  Rozdělení plemen do sekcí 
  Hlasování: Pro   64  
    Zdržel se  0 
    Proti   0 
  Výsledek: rozdělení plemen do sekcí bylo schváleno 
 

12)  Schválení M. Vinklárka čestným členem KCHH 
  Hlasování: Pro   64  
    Zdržel se  0 
    Proti   0 
  Výsledek: M. Vinklárek se stal čestným členem KCHH 

13)  Schválení usnesení VČS KCHH 
  Hlasování: Pro   64  
    Zdržel se  0 
    Proti   0 
  Výsledek: usnesení VČS KCHH bylo schváleno 
 
 
 
 
 

     
Ing. Jindřich Kohout  Věra Otevřelová  Lenka Kopecká 

 
 
 

v Brně 11. května 2008 
 
 



   Klub chovatelů honičů 
   Jungmannova 25 
   115 25 Praha 1 

  - 1 - 

STANOVY KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ 

I. Název – sídlo – působnost 
Název: Klub chovatelů honičů 
IČ:  49628526  
Sídlo:  Jungmannova 25, 115 25  Praha 1 
Působnost: Na území celé České republiky. 

II. Základní ustanovení 
• Klub chovatelů honičů, dále jen KCHH, je právnická osoba. Je kolektivním členem 

Českomoravské kynologické unie,  prostřednictvím Českomoravské kynologické 
jednoty. Českomoravská kynologická unie, zastupuje KCHH v FCI. 

• KCHH  je občanským sdružením podle zákona 83/1990 sb. o sdružování občanů, ve 
znění zákona č. 300/1990 sb. 

• KCHH vznikl registrací Ministerstva vnitra ČR v Praze pod č. j. VSC/1 – 17323/93 – R ze 
dne 04. 01. 1993, jako samostatný právní subjekt. 

• Sdružuje chovatele, držitele a příznivce zastřešených plemen. 
• Hlavní kontaktní adresa: Matrikář klubu 

III. Poslání KCHH 
• Klub zastřešuje chov všech plemen uvedených v seznamu, který je uložen u hlavního 

poradce chovu. Tento seznam bude možno dle potřeby kdykoli aktualizovat. Plemena 
jsou rozdělena do sekcí. 

• Cílem snažení KCHH je zachování původních specifických vrozených vlastností 
jednotlivých plemen, jejich původního pracovního typu a loveckých schopností, správné 
funkční tělesné stavby v souladu s plemenným standardem, a udržení geneticky zdravé 
populace těchto plemen. 

• Zařazování psů a fen do chovu se provádí na základě splnění chovných podmínek, 
které jsou stanoveny v souladu s výše uvedenými kritérii. Z těchto chovných podmínek 
je možné v odůvodněných případech  učinit vyjímku. 

• Základní chovatelskou normou je Řád ochrany zvířat při chovu psů ČMKU a Zápisní řád 
ČMKU. Doplňující podmínky stanovuje klub, každou změnu musí schválit členská 
schůze a ÚKOZ. 

• Chov je prováděn vždy v souladu s platnou státní legislativou. 
• Pořádá klubové akce za účelem posouzení úrovně plemen, jak v exteriéru, tak ve 

výkonu. 
• Propaguje plemena na veřejnosti. 
• Udržuje a rozvíjí vztahy, styky a spolupráci s ostatními kluby chovatelů psů doma i v 

zahraničí. 
• KCHH má za účelem informovanosti členské základny a propagace zastřešených 

plemen, vlastní webové stránky, které jsou hlavním informačním kanálem členů KCHH 
a vydává 1x do roka Ročenku KCHH. 
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IV. Prostředky klubu 
Činnost klubu umožňují příjmy z následujících zdrojů: 
• Zápisné a pravidelné členské příspěvky. Jejich výši schvaluje členská schůze. 
• Poplatky ze zkoušek, soutěží a výstav. 
• Dary, dotace a jiné příjmy. 
• Za své závazky ručí klub do výše svého majetku. 

V. Členstvo 
• Řádným členem klubu se může stát jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, bez ohledu 

na státní příslušnost, která je chovatelem, majitelem, nebo příznivcem plemen v klubu 
začleněných a to na základě přihlášky. Členství nabývá účinnosti zaplacením zápisného 
a členského příspěvku a schválením výborem KCHH. Řádní členové se zaplacenými 
příspěvky na běžný rok, mají v tomto roce hlasovací i volební právo. Členství v klubu 
není vázáno na členství v mysliveckých organizacích, ani na vlastnictví loveckého lístku. 

• Čestné členství uděluje členská schůze zasloužilým členům za mimořádné zásluhy, na 
základě návrhu výboru, či jakéhokoliv člena. Čestné členství lze rovněž udělit fyzickým i 
právnickým osobám, které klubu mimořádně pomáhají v jeho činnosti. Čestní členové 
neplatí členské příspěvky, nevolí a nemohou být voleni a jmenováni do žádných funkcí, 
týkajících se řízení klubu. 

• Členství v klubu není striktně vyžadováno. Klub poskytuje servis i chovatelům, kteří z 
nějakého důvodu stojí mimo něj. Podmínky, za jakých mohou nečlenové klubu využívat 
klubový servis, jsou specifikovány na webových stránkách KCHH. 

VI. Práva členů 
• Účastnit se všech klubových akcí a využívat výhod vyplývajících z členství v klubu. 
• Podávat návrhy k činnosti klubu. 
• Účastnit se všech řádných i mimořádných schůzí. Na těchto schůzích mají hlasovací i 

volební právo a právo být voleni, jde-li o členy starší 18 let. 
• Členům klubu, nesmí být nikým a za žádných okolností znemožňováno věnovat se v 

plné míře chovu jednotlivých plemen zastřešených v klubu, pokud budou dodržovat 
všechny platné vnitřní předpisy klubu a předpisy na ně navazující. 

VII. Povinnosti členů 
Člen má tyto základní povinnosti, které vykonává osobně: 
• Každý člen se podáním přihlášky do klubu zavazuje řídit ustanoveními těchto stanov, 

Zápisním řádem ČMKU, Řádem ochrany zvířat při chovu psů ČMKU,  klubovými 
normami a platnou legislativou. 

• Plnit rozhodnutí členské schůze a výboru. 
• Svěřené funkce svědomitě vykonávat tak, aby nebyly chovatelům kladeny překážky v 

chovu. 
• Příspěvky za běžný rok zaplatit do 31. 01. daného roku. 
• Hlásit do 30 dnů změny, které mají bezprostřední vliv na členství v klubu. 
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VIII. Zánik členství 
• Úmrtím. 
• Vystoupením z klubu, které se oznamuje dopisem matrikáři klubu. 
• Vyškrtnutím. Je to administrativní opatření při nezaplacení členských příspěvků ve 

stanoveném termínu. 
• Vyloučením. 

a) Vyloučení pro pokračující přestupky přes písemné napomenutí s výstrahou. 
• pro porušování klubových stanov a norem 
• pro porušování Zápisního řádu ČMKU a Řádu ochrany zvířat při chovu psů 

ČMKU 
• pro nepřístojné chování na klubových akcích, zkouškách, či výstavách 
• pro hrubé, nebo nezodpovědné zacházení se psy, které je v rozporu s 

kynologickou etikou, či zákonem na ochranu zvířat proti týrání 
b) Vyloučení bezpodmínečné. 

• pro pravomocné odsouzení pro úmyslnou trestnou činnost. 
• pro hrubé porušování klubových stanov a norem 
• pro hrubé porušování Zápisního řádu ČMKU a Řádu ochrany zvířat při 

chovu psů ČMKU 
• pro falšování nebo zneužívání průkazu původu a jiných listin 
• pro překupnictví se psy 
• pro podvody na klubových akcích, zkouškách a výstavách 

IX. Postup při vylučování 
• Záležitost projednává a skutkovou podstatu zjišťuje výbor při souhlasu 2/3 členů 

výboru na základě neanonymního písemného oznámení, nebo na základě všeobecně 
známých skutečností. 

• Před jednáním je nutné vyslechnout názor nařčeného, nebo si vyžádat jeho písemné 
stanovisko. 

• Rozhodnutí výboru musí být oznámeno doporučeným dopisem dotčenému neprodleně. 
• Odvolání proti rozhodnutí výboru musí být podáno písemně prezidentovi, jednateli 

nebo matrikáři klubu do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí. 
• O odvolání rozhoduje nejbližší členská schůze hlasováním. 
• Rozhodnutí o vyloučení musí být oznámeno členské základně. 

X. Klubové orgány 
1. Členská schůze 

• Členská schůze je nejvyšší rozhodující klubový orgán. Její rozhodnutí jsou závazná 
pro výbor i pro všechny členy. 

• Pravidelná členská schůze se koná 1x ročně, přičemž jednou za 5 let je schůze 
volební. Termín a místo konání musí být oznámeno členům zveřejněním na 
webových stránkách klubu nejméně 1 měsíc před konáním schůze. 

• Mimořádná členská schůze se svolává jen v naléhavých případech a o jejím 
svolání rozhoduje výbor. Termín a místo konání musí být oznámeno členům 
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zveřejněním na webových stránkách klubu nejméně 1 měsíc před konáním 
schůze. 

• Mezi nejdůležitější pravomoci členské schůze náleží zejména: 
a) Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření klubu za uplynulý rok. 
b) Schválení plánu činnosti a hospodaření na další kalendářní rok. 
c) Volba a odvolání členů výboru a revizora. K odvolání člena výboru, či 

revizora je potřebná 2/3 většina hlasů. 
d) Stanovení výše příspěvků a dalších poplatků. 
e) Schválení podmínek pro zařazení psů a fen do chovu. 
f) Porada a hlasování o dalších došlých návrzích. 
g) Schválení změny stanov a ostatních ustanovení. 
h) Řádně svolaná členská schůze je usnášení schopná bez ohledu na počet 

přítomných. Ke schválení návrhů, s výjimkou případů v těchto stanovách 
specifikovaných, je potřeba nadpoloviční většina hlasů. 

• Většinu návrhů nebo námětů lze schvalovat veřejným hlasováním. Pouze na návrh 
1/3 členů, je nutné hlasovat o případném tajném  hlasování hlasovacími lístky. 

• Volby funkcionářů se provádějí tajným hlasováním, pokud členská schůze 
nerozhodne jinak. Na kandidátce musí být uvedeni všichni předběžně písemně 
navržení kandidáti z řad členstva. Každý člen má právo písemně žádat o uvedení 
na kandidátce sám za sebe, doporučeným dopisem matrikáři klubu. Kandidátka se 
uzavírá 15 dní před termínem voleb. 

• O každé schůzi musí být zhotoven zápis, který připraví buď jednatel, nebo jiný 
zapisovatel, určený před začátkem schůze. Tento zápis musí být podepsaný 
zapisovatelem a ověřovatelem zápisu, určeným před začátkem schůze. Zápis je 
veřejně přístupný všem členům klubu. 

2. Výbor klubu 
• Výbor KCHH má pět členů. 
• Výbor KCHH zastupuje a řídí KCHH. Je volen na pětileté funkční období na členské 

schůzi. Navenek jedná jménem klubu předseda, jednatel a matrikář. Výbor se 
usnáší prostou většinou hlasů. Z každé výborové schůze je pořízen zápis, který je 
podepsán přítomnými členy výboru.Usnesení výborové schůze  je veřejně 
přístupné všem členům. Funkce jsou čestné, náhrada a výlohy se poskytují jen v 
nejnutnější míře, podle předem odsouhlasených podmínek členů výboru. 

• Výbor klubu jmenuje a odvolává poradce chovu jednotlivých sekcí a předsedy a 
členy ve všech klubových radách. 

2.a Revizor 
           Revizor klubu je volen na pětileté funkční období současně s výborem klubu.  
           Funkce je čestná, náhrada a výlohy se poskytují jen v nejnutnější míře, podle 
           předem odsouhlasených podmínek členů výboru. 
 
     Výbor tvoří 

• prezident 
• jednatel 
• matrikář a ekonom ( jedna funkce) 
• výcvikář 
• hlavní poradce chovu 
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3. Funkce ve výboru nesmí být slučovány a rozšířeny o nejmenované. V případě 

odstoupení některého z členů výboru, musí být na uvolněnou funkci kooptován člen 
klubu. O jeho dočasné kooptaci rozhoduje výbor a nového člena definitivně potvrzuje 
ve funkci nejbližší členská schůze. Výbor se schází dle potřeby. 

4. Povinnosti klubových funkcionářů 
• Prezident: 

a) Řídí činnost výboru klubu mezi členskými schůzemi. 
b) Přijímá opatření směřující ke splnění usnesení členských schůzí. 
c) Předkládá výboru plán činnosti klubu. 
d) Je statutárním představitelem klubu. 
e) Podepisuje s jednatelem nebo matrikářem zásadní písemnosti klubu. 
f) Řídí schůzi výboru a členské schůze, nebo řízení deleguje. 
g) Zodpovídá spolu s výborem klubu za řádné hospodaření s prostředky 

KCHH. 
h) Zastupuje klub před úřady a na veřejnosti, jedná jménem KCHH. Své 

rozhodnutí a výsledky jednání je povinen zdůvodnit před výborem 
KCHH a členskou schůzí. 

i) Svolává schůze výboru klubu. 
 

• Jednatel: 
a) Vyřizuje písemnou agendu. 
b) Archivuje veškerý jemu dostupný materiál týkající se činnosti klubu. 
c) Vyřizuje neodkladné záležitosti a podává o nich zprávu členům výboru. 
d) Podílí se na řízení klubu. 
e) Zastupuje klub před úřady a na veřejnosti, jedná jménem KCHH. Své 

rozhodnutí a výsledky jednání je povinen zdůvodnit před výborem 
KCHH a členskou schůzí. 

f) Podepisuje s prezidentem nebo matrikářem zásadní písemnosti klubu. 
g) Svolává z pověření prezidenta schůze výboru klubu. 

 
• Matrikář a ekonom: 

a) Vede evidenci členů. 
b) Do konce ledna kalendářního roku vyhotovuje seznamy členů. 
c) Vede pokladní knihu, vyhotovuje příjmové a výdajové doklady. 
d) Sleduje placení členských příspěvků. 
e) Spravuje finanční hospodaření a podává roční zprávu. 
f) Zastupuje klub před úřady a na veřejnosti, jedná jménem KCHH. Své 

rozhodnutí a výsledky jednání je povinen zdůvodnit před výborem 
KCHH a členskou schůzí. 

g) Podepisuje s prezidentem nebo jednatelem zásadní písemnosti klubu. 
 

• Výcvikář: 
a) Zajišťuje a organizuje klubové zkoušky a soutěže. 
b) Podává návrhy a zprávy na úseku výcviku a výkonu. 
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• Hlavní poradce chovu: 
a) Dohlíží na činnost poradců chovu jednotlivých sekcí. 
b) Kontroluje evidenci chovných jedinců u poradců chovu. 
c) Dbá na dodržování Zápisního řádu ČMKU, Řádu ochrany zvířat při 

chovu psů ČMKU a Zákona na ochranu zvířat proti týrání všemi členy 
KCHH. 

d) Podává návrhy na úseku chovu. 
e) Doporučuje výboru jmenování a odvolávání jednotlivých poradců 

chovu. 
 

• Revizor: 
a) Kontroluje hospodaření klubu včetně roční uzávěrky, vyhotovuje 

revizní zprávy. 
b) Řídí se platnou legislativou. 
c) Za svoji činnost je odpovědný členské schůzi. 

XI. Zánik klubu 
O zániku klubu může rozhodnout jen členská schůze 2/3 většinou za podmínky, že je 
přítomno nejméně 3/4 všech členů klubu. Členská schůze pak jmenuje likvidátora. 

XII. Závěrečná ustanovení 
Tyto stanovy  KCHH byly schváleny členskou schůzí v Brně dne 11. 05. 2008, jsou závazné 
pro všechny členy KCHH a vstupují v platnost dnem jejich schválení. Podléhají registraci 
Ministerstvem vnitra ČR. 
            
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

SEZNAM PLEMEN ZASTŘEŠENÝCH V KCHH 
 
 

ROZDĚLENÍ PLEMEN DO SEKCÍ 
 
1. SEKCE 
 
Basset hound 
 
2. SEKCE 
 
Finský honič 
Norský losí pes šedý 
Karelský medvědí pes 
Ruskoevropská lajka 
Západosibiřská lajka 
Východosibiřská lajka 
Švédský losí pes 
Hamiltonův honič 
 
3. SEKCE 
 
Malý hrubosrstý vendéeský basset 
Velký hrubosrstý vendéeský basset 
Modrý gaskoňský basset 
Bretaňský plavý basset 
Otterhound 
Malý modrý gaskoňský honič 
Velký modrý gaskoňský honič 
Porcelaine 
Gascogne Saintongeois 
Hrubosrstý gaskoňský honič 
 
4. SEKCE 
 
Black and tan coonhound 
Bosenský hrubosrstý honič 
Německý brakýř 
Srbský honič 
Polský ogar 
Španělský sabueso 
Rakouský hladkosrstý brakýř 
 

5. SEKCE 
 
Sedmihradský honič 
Štýrský brakýř 
 
 



Jméno Adresa Mobil E-mail

VÝBOR:
Braunstein Petr Kozí 98, 411 85 Horní Beřkovice 602 290 990 petr.braunstein@seznam.cz
Burda Pavel Kozárovice 17, 262 84 Zalužany 724 524 522 burda.kozarovice@seznam.cz
Ing.Černohubová Iva Závidkovice 32, 582 91 Světlá nad Sázavou 607 922 015 iva.cernohubova@seznam.cz
Dolníčková Zdena Kostelíček 20, 620 00 Brno 608 634 643 z.dolnickova@worldonline.cz
Stangl Pavel Vojníkov 43, 397 01 Písek 608 230 280 elghund@seznam.cz

REVIZOR:
Pořízková Jana Bukovinka 127, 679 05 Křtiny 731 480 713 1973J@seznam.cz
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