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Zápis z členské schůze HwK ČR  
24. 11. 2007, 11:00 h, Havlíčkův Brod 

 
 
 
Program schůze: 

1. Zahájení 
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu členské schůze 
3. Schválení programu členské schůze 
4. Volba orgánů členské schůze 
5. Zpráva výboru klubu 
6. Zpráva Revizní komise 
7. Kontrola usnesení z Mimořádné členské schůze v Čerčanech 
8. Návrh usnesení k předání chovatelské dokumentace 
9. Návrh termínu nových voleb 
10. Diskuze k bodu č. 12 
11. Návrh způsobu schvalování nových Stanov 
12. Návrhy změny současného Organizačního řádu 
13. Návrhy změny Bonitačního řádu 
14. Návr změny karty Svodu mladých 
15. Zveřejňování výsledků DKK. Kniha odchovů 
16. Zrušení Kárného řádu 
17. Doplňkové volby 
18. Schválení finančního plánu na rok 2008 
19. Smlouva s nečlenem o podmínkách chovu 
20. Návrhy na udělení čestného členství 
21. Schválení usnesení 
22. Závěr 

 
Mezi jednotlivými body programu bude probíhat diskuse. 
 
 
1. Zahájení 
Schůzi zahájila místopředsedkyně klubu Michaela Weidnerová 
Během zahájení proběhla omluva výboru za přesunutí členské schůze a překontrolování hlasovacích 
lístků. 
 
2. Schválení jednacího řádu a hlasovacího řádu členské schůze 
 
a)  Paní Douchová navrhuje změnu hlasování o změně druhého kola hlasování (ze dvou třetin na nad 
poloviční většinu).  
 
Hlasování o změně hlasování druhého kola u bodu 7.3 – II bod: 
Pro:   53 
Proti:  0 
Zdržel se: 26 
Na základě hlasování proběhla změna v jednacím řádu 
 
b)  Pan Slezák navrhuje vyškrtnutí celého bodu 3.  
 
Hlasování o změně vyškrtnutí bodu 3: 
Pro:   31 
Proti:  44 
Zdržel se: 4 
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Probíhá hlasování o změněném hlasovacím řádu: 
Pro:   54 
Proti:  25 
Zdržel se: 0 
 
Jednací řád přiložen jako příloha číslo 1. 
 
3. Schválení programu Členské schůze 
 
Paní Michaela Weidnerová přečetla program Členské schůze.  
Slečna Houšková žádá o přidání bodu. (Výbor Klubu je povinen svolat schůzi Výboru v termínu 
nejpozději do 16. ledna 2008. Jedním z bodů programu musí být volba předsedy Klubu)  
 
Probíhá diskuze.  
 
Paní Douchová upozorňuje na nadřazení současných stanov, kde se upozorňuje na možnost svolání 
výborové schůze klubu kterýmkoliv pověřeným členem klubu.)  
 
Dle názoru Revizní komise a Členské schůze není potřeba o tomto bodu jednat, protože stanovy klubu 
jsou nadřazeny a tudíž povolují situaci svolání výborové schůze i bez předsedy klubu) 
 
Hlasování o schválení programu Členské schůze 
Pro:   75 
Proti:  3 
Zdržel se: 2 
 
4. Volba orgánů Členské schůze 
 
a)  Volba předsedajícího 
Michaela Weidnerová žádá Členskou schůzi o návrh. Je navržena paní Michaela Weidnerová, 
(navržena panem Jarkem Zelenkou) která se omlouvá ze zdravotních důvodů (hlasová indispozice). 
Dále je navržena paní Blanka Brázdová, (navržena paní Blankou Jarolímkovou) která se omlouvá 
s ohledem na projednání vlastního návrhu stanov. Dále je navržena paní Tereza Kejvalová, (navržena 
paní Martinou Valentovou) která souhlasí s připomínkou, že v 18:00 musí Členskou schůzi opustit 
z rodinných důvodů. 
Pro:   74 
Proti:  0 
Zdržel se: 1 
Předsedajícím byla zvolena 74 hlasy paní Tereza Kejvalová 
 
b)  Volba zapisovatele 
Tereza Kejvalová navrhuje Barboru Pokornou 
Pro:   81 
Proti:  0 
Zdržel se: 1 
Zapisovatelem schůze byla zvolena 81 hlasy Barbora Pokorná 
 
c)  Volba sčítací komise 
navržena paní Vysloužilová, paní Celá (odmítla), pan Vokurka, paní Zenklová 
Pro:   79 
Proti:  0 
Zdržel se: 2 
Sčítací komise byla zvolena 79 hlasy. 
 
d)  Volba ověřovatele zápisu 
navržena paní Valentová Martina, paní Černá Lidmila a Jarolímková Blanka 
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Pro:   74 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
Ověřovatelé zápisu jsou zvoleni 74 hlasy. 
 
 
5. Zpráva výboru klubu 
Michaela Weidnerová předčítá zprávu výboru klubu.  
Její součástí je finanční příloha zpracovaná paní Sobotkovou Pavlou a přečtena Michaelou 
Weidnerovou. (ke dni 31. 10. 2007) 
Obě zprávy jsou součástí zápisu jako příloha č. 2 a 3. 
 
 
6. Zpráva Revizní komise 
Blanka Brázdová předčítá zprávu Revizní komise.  
Zpráva je součástí zápisu jako příloha č. 4. 
 
 
7. Kontrola usnesení z Mimořádné členské schůze v Čerčanech. 
Tereza Kejvalová předčítá ze Zápisu z Mimořádné členské schůze v Čerčanech. 
Zpráva je součástí zápisu jako příloha č. 5. 
 
 
8. Návrh usnesení k předání chovatelské dokumentace 
Mgr. Alena Otrubová hovoří o problémech vzniklých díky nepředání chovatelské dokumentace minulým 
výborem. Členům je ukázáno, co mělo být minulým vedením klubu předáno (na žádost pana Slezáka 
Martina).  
Mgr. Alena Otrubová navrhuje doplnění jedné věty do svého návrhu (a - ohledně místa předání – 
původně určena jedna notářská kancelář – možnost změny notářské kanceláře, b – prodloužení dodací 
lhůty ze čtrnácti dnů na dobu do konce roku) 
Dotaz paní Douchové ohledně předání dokumentace od paní Černé. A dotaz na paní Alenu 
Goldmannovou ohledně předání programu PSI. Paní Alena Goldmannová odpověděla paní Douchové a 
celé Členské schůzi. 
 
Na žádost paní Terezy Kejvalové paní Kateřina Houšková vysvětluje systém hlasování. Je zkontrolován 
počet vydaných lístků - 82 – pro přijetí návrhu usnesení k předání chovatelské dokumentace je 
potřeba 42 hlasovacích lístků 
 
Probíhá hlasování číslo 1 (žlutý lístek – hlas 1) 
Pro:   53 
Proti:  0 
Zdržel se: 29 
 
Usnesení bylo přijato počtem hlasů 53. 
Zpráva je součástí zápisu jako příloha č. 6. 
 
 
9. Návrh termínu nových voleb 
Paní Blanka Brázdová žádá o změnu termínu voleb s ohledem na jarní prázdniny v ČR. Probíhá diskuze 
o novém termínu. Je vzat potaz na březnové bonitace a jejich následnou přípravu novým výborem. 
Mění se datum konání voleb z 16. 2. na 1. 3. 2008. 
Návrh je přiložen jako příloha zápisu 
 
Probíhá hlasování číslo 2 (žlutý lístek – hlas 2) 
Pro:   82 
Proti:  0 
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Zdržel se: 0 
 
Usnesení bylo přijato počtem hlasů 82. 
Zpráva je součástí zápisu jako příloha č. 7. 
 
 
10. Diskuze bodu k č. 12 
Tereza Kejvalová vyzývá předkladatele návrhu změn stanov, aby přiblížily své návrhy. 
 
Pan Procházka stáhl svůj návrh stanov. 
 
Paní Brázdová a paní Douchová vysvětlují důvod předložení stanov. A zároveň žádá o doplnění čí 
úpravu některých věcí ve svém návrhu, na které byly upozorněny. 
 
Diskuze o stanovách předložených paní Brázdovou a paní Douchovou. 
Pan Kroupa připomínkuje návrh –  
přítomnost nečlena na členské schůzi (ano), použití plných mocí (ano). 
 
Paní Kateřina Houšková připomínkuje návrh -  
2.2. – vznik datumu členství – použít jako datum vstupu poštovní razítko (ne) 
2.2. – vznik datumu členství – termín prvního dne následujícího měsíce (ne) 
2.4. – doplnění práva členů (f) (g) (ne) 
 
O připomínkách a případných úpravách se bude hlasovat až po přijetí stanov. A to na 
návrh paní Douchové, která tyto stanovy předkládá (pro zrychlení diskuze) 
 
PŘERUŠENÍ SCHŮZE - OBĚD 
 
Schůze znovu zahájena v 14:30 
 
Paní Kateřina Houšková  navazuje na připomíny návrhu -  
věc: Hlavní poradce chovu jmenuje ostatní poradce chovu 
3.5. – odvolání člena výboru pouze Členskou schůzí 
3.6. – poradce chovu nesmí být člen RZ a členem výboru 
4.1. – volební právo člena 
4.2. – svolávání členské schůze (i mimořádné) 
4.7. –  
5.2. –  
5.3. –  
7. – kárná komise 
 - hospodaření klubu – daňový poradce 
 - klubový zpravodaj – souhlas se zveřejněním osobních údajů 
10. – závěrečné ustanovení – změna termínu účinnosti stanov (opraveno v návrhu) 
 
Michaela Weidnerová předkládá návrh stanov upravený členy výboru. 
 
Paní Douchová připomínkuje návrh 
 
Pan Kroupa připomínkuje návr – proházení čísel 
 
 
11. Návrh způsobu schvalování nových Stanov 
 
Z důvodu odvolání jednoho z návrhů stanov dochází k přeskočení prvního kola. Přistupuje se rovnou 
ke druhému kolu, kde se rozhoduje mezi 2 návrhy. Díky tomu se musí změnit jednací řád. Probíhá 
nové hlasování. 
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Pro:   80 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
Změna jednacího řádu byla zvolena 80 hlasy. Nový jednací řád bude vytištěn a nahradí přílohu č. 1 
 
 
12. Návrhy změny současného Organizačního řádu 
 
Hlasování o návrhu Blanky Brázdové a Veroniky Douchové 
Pro:   76 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
 
Hlasování o návrhu výboru: 
Pro:   7 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
 
Prošel návrh paní Brázdové a paní Douchové počtem hlasů 76 
 
Organizační řád bez připomínek členů klubu je přiložen jako příloha č.8. 
 
 
13. Návrhy změny Bonitačního řádu 
 
Tereza Kejvalová seznamuje se s svým návrhem změny Bonitačního řádu. 
 
Paní Peclová, která není přítomna, nepověřila nikoho, kdo by prezentoval její připomínky. 
 
Hlasování o připomínkách Terezy Kejvalové 
Pro:   79 
Proti:  0 
 
Hlasování o připomínkách paní Peclové 
Pro:   1 
Proti:  0 
 
Zdržel se: 3 
 
Prošel návrh paní Kejvalové počtem hlasů 0 
 
Návrh je přiložen jako příloha č. 9 
 
Pan Otruba přečetl doplňující návrh pana Kukly.  
Paní Brázdová připomíná standart plemene dle FCI. 
Paní Otrubová připomíná, že pro nás platí oficiální překlad standartu plemene, který uvádí ČMKU  
Poukazuje na bonitační kartu, která neobsahuje druhou část (přestože se stejná karta používala loni i 
v letech minulých) a tudíž díky tomu nastávají problémy při bonitacích. 
 
Po domluvě s RZ není vzat návrh pana Kukly a je doporučeno předložit tento návrh na příští Členské 
schůzi. 
 
 
14. Návrhy změny karty Svodu mladých 
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Je předložen návrh paní Peclové. 
Paní Otrubová upozorňuje na připravovanou plánovanou změnu karet během zimního období. Tato 
změna by měla počítat s neplánovanými odchylkami. 
 
Hlasování o připomínkách paní Peclové 
Pro:   0 
Proti:  70 
Zdržel se: 2 
 
Připomínka neprošla počtem hlasů 70. 
 
 
15. Zveřejňování výsledků DKK. Kniha odchovů 
 
Návrh předčítá paní Otrubová 
 
a) Hlasování o zveřejňování výsledků DKK vyšetřených jedinců od dnešního datumu 
Pro:   50 
Proti:  8 
Zdržel se: 20 
 
Návrh prošel počtem hlasů 50. 
 
b) Hlasování o zveřejňování výsledků DKK vyšetřených jedinců od roku 2001 (dříve odsouhlaseno 
Členskou schůzí v roce 2001, ale nikdy neprovedeno) 
Pro:   54 
Proti:  6 
Zdržel se: 22 
 
Návrh prošel počtem hlasů 54. 
 
c) Hlasování o zveřejňování výsledků DKK všech vyšetřených jedinců od počátku vyhodnocení DKK 
Pro:   56 
Proti:  6 
Zdržel se: 20 
 
Návrh prošel počtem hlasů 56. 
 
Návrhy jsou přiloženy jako příloha č. 10. 
 
d) Hlasování o vydávání „Knihy odchovů“ 
Pro:   48 
Proti:  0 
Zdržel se: 33 
 
Návrh prošel počtem hlasů 48. 
 
Návrhy jsou přiloženy jako příloha č. 11. 
 
 
16. Zrušení Kárného řádu 
 
Paní Douchová souhlasí se zrušením Kárného řádu, protože v nových stanovách je součástí stanov. 
 
Hlasování o zrušení Kárného řádu 
Pro:   82 
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Proti:  0 
Zdržel se: 0 
 
Návrh prošel počtem hlasů 82. 
 
Přílohou je usnesení o řešení právě probíhajících kárných řízení a právě zrušený Kárný řád. Jedná se o 
přílohu č. 12. 
 
17. Doplňkové volby 
 
S ohledem na nové stanovy, které se liší od současných promluvila paní Brázdová, že volby mohou 
proběhnout až na volbách, které se uskuteční 1. 3. 2008. Kárná komise, která je uvedena v nových 
stanovách bude volena až v březnu. 
V nových stanovách je uvedeno, že poradce chovů nesmí být členem výboru nastává problém – tudíž 
od 25. 11. dochází k situaci, že poradce chovu a bonitační referent je totožný (nesmí být) a stejně tak 
i poradce chovu a výcvikový referent. Paní Aleně Goldmannové bude udělena vyjímka. Paní Tereza 
Kejvalová odstoupí z funkce poradce chovu. 
 
Paní Douchová prohlásila že Členská schůze potvrzuje jako jednatelku klubu paní Terezu Kejvalovou, 
která bude do příští Členské schůze zastupovat funkci předsedy klubu. 
 
Hlasování o potvrzení Terezy Kejvalové jako jednatelky klubu do příštích voleb: 
Pro:   81 
Proti:  0 
Zdržel se: 1 
 
Návrh prošel počtem hlasů 81. 
 
Do doplňkových voleb se nepřihlásil žádný kandidát, a proto nemohly volby proběhnout. 
 
Návrh o udělení vyjímky pro Alenu Goldmannovou: 
Pro:   78 
Proti:  0 
Zdržel se: 1 
 
Návrh prošel počtem hlasů 78. 
 
Návrh je přiložen jako příloha č. 13 
 
 
18. Schválení finančního plánu na rok 2008 
 
Přečteno prohlášení bývalé jednatelky klubu paní Sobotkové. 
Členská schůze ukládá výboru vypracovat finanční plán na rok 2008 do příští Členské schůze – 1. 3. 
2008 
 
Pro:   78 
Proti:  0 
Zdržel se: 1 
 
Návrh prošel počtem hlasů 78. 
 
Sdělení je přiloženo jako příloha č. 14. 
 
19. Smlouva s nečlenem o podmínkách chovu 
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Členská schůze ukládá výboru vypracovat smlouvu s nečlenem. Tato smlouva bude používána do příští 
Členské schůze – 1. 3. 2008, kde bude schválená smlouva nová. Tato vytvořená smlouva bude platná 
pouze do datumu 1. 3. 2008. 
 
Pro:   77 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
 
Návrh prošel počtem hlasů 77. 
 
Sdělení je přiloženo jako příloha č. 15. 
 
 
20. Návrhy na udělení čestného členství 
 
Podle nových stanov čestné členství není, ale zároveň není zakázáno.- Dle slov paní Douchové 
Nebyl předložen žádný návrh na udělení čestného členství. 
 
21. Schválení usnesení 
 
Byl schválen jednací a hlasovací řád Členské schůze HWK ČR, o.s. v Havlíčkově Brodě dne 24. 11. 
2007 
 
Byl přijat návrh usnesení k předání chovatelské dokumentace 
 
Byl přijat návrh termínu nových voleb do výboru 
 
Byl přijat návrh způsobu schvalování nových stanov. 
 
Byly přijaty nové Stanovy HWK ČR, o.s. 
 
Byl přijat návrh změna bonitačního řádu 
 
Nebyl přjat návrh na změnu karty Svodu mladých. 
 
Byl přijat návr na zveřejňování výsledků DKK a na vydávání knihy odchovů. 
 
Byl přijat návrh na zrušení Kárného řádu 
 
Vzhledem k absenci kandidátů neproběhly doplňkové volby do Výboru Klubu 
 
Členská schůze uložila Výbor klubu vypracováním finančního plánu na r. 2008 
 
Členská schůze pověřuje paní Terezu Kejvalovou výkonem funkce jednatele klubu do příští Členské 
schůze. 
 
Členská schůze schválila vyjímku pro paní Alenu Goldmannovou, která bude do příští Členské schůze 
zastávat funkci bonitační referentky a zároveň i poradce chovu. 
 
Členská schůze uložila výboru klubu vytvoření smlouvy s nečlenem a její uzavírání na dobu určitou do 
1. 3. 2008 
 
 
Oficiální návrh závěrečného usnesení je příloha č. 16 
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Pro:   76 
Proti:  2 
Zdržel se: 0 
 
Návrh prošel počtem hlasů 76. 
 
22. Závěr 
 
Členská schůze byla ukončena v 17:20  
 


