
HOVAWART  KLUB  ČR -   Zápis č. 2/2006  
 Schůze výboru, chovatelského kolegia a revizní komise  

v Dvůr Králové dne 16. 6. 2006 
 
Přítomni :   
Ing. Luděk Novák, Hana Jemelková, Martin Slezák, Květa Valušová – Gillarová, Ing. Tereza 
Kosinová, Václav Peroutka, RNDr. Irena Bartoňová, Jana Svobodová, Soňa Krůtová 
Za revizní komisi :  Šárka Slezáková, Alena Goldmannová 
Omluveni: Rudolf Baudyš, Mgr. Miloslav Hromádka, MVDr. Svatopluk Čech, Lucie Makovcová 

 
 
1. Příprava členské schůze a voleb: 

• Na základě dotazů z členské základny ohledně informací o přihlášených 
kandidátech do výboru a RK, bude kandidátka zveřejněna podle zaslaných 
přihlášek na webových stránkách, u nově přihlášených se postupuje v souladu 
s OŘ 

 
2. Organizace voleb: 

• Dle OŘ mají být volby veřejné – pro hladký průběh voleb se zvolí tento 
způsob hlasování: 

1. Připraví se seznam všech členů klubu s právem hlasovacím, 
v zastoupení může hlasovat jen nečlen pověřený  členem klubu, 
prokazuje se ověřenou plnou mocí  

2. Aby bylo zajištěno, že volby budou objektivní a členové nebudou 
volit víc kandidátů než je možné (11 a 3) a s ohledem na organizaci 
při sčítání hlasů, obdrží přítomný člen oprávněný volit jednu 
očíslovanou sadu hlasovacích lístků (11 pro volbu členů výboru a 3 
pro volbu členů RK, sada má stejné číslo) 

3. Hlasovací lístky se budou vydávat postupně u prezentace, kolik sad 
bude vydáno, tolik musí být přítomno členů s právem volit 

4. Volit se budou kandidáti podle abecedy, zároveň při sčítání hlasů 
„PRO“ pro voleného kandidáta bude odebrán hlasovací lístek   

5. Člen může volit maximálně 11 členů do výboru a 3 členy do revizní 
komise, minimální počet je na jeho vlastním uvážení, nevyužité 
hlasovací lístky se nevrací, ale nesmí s nimi být nijak manipulováno 
(půjčování, volení 2x pro jednoho kandidáta apod. – v případě dvou 
či více hlasovacích lístků z jedné sady u jednoho kandidáta jsou tyto 
hlasy neplatné) 

• Při diskusi o průběhu voleb se projevila, zejména mezi nečleny výboru, 
názorová nejednotnost. Je třeba dále získávat kvalifikované poznatky tak, aby 
před členskou schůzí byla oprávněná jednotnost při respektování ustanovení 
OŘ. 

 
3. Vzhledem k tomu, že ChŘ podléhá schvalování ÚKOZ, ale na druhé straně lze 

využívat ChŘ ČMKU, kde jsou v podstatě jen některé hlavní body souhlasné s naším 
ChŘ, bylo rozhodnuto, že naše komplexní chovatelské normy budou ponechány 
v platnosti pod názvem Chovatelské směrnice (ChS) a ChŘ bude platný dle ČMKU. 

 
 



4. Zajištění podzimních bonitací a svodů : 
• bonitační referentka z osobních důvodů nemůže zajišťovat podzimní svody a 

bonitace 
• pomoc nabídl pan Rudolf Baudyš, který bude přijímat přihlášky a zajistí tisk 

katalogů.  
 

 
5. Školka pro štěňata  

• Od září bude pokračovat za stejných podmínek jako na jaře, rozšíření o 
přípravu na zkoušky ZOP a ZPU 1  (A.Goldmannová) 

 
6. Změna bodovací tabulky pro hodnocení soutěže o Nejúspěšnějšího pracovního 

hovawarta 
• bodovací tabulka se doplní o zkoušky, které lze v letošním roce nově složit  
• předložený návrh paní Vlkové o úplné změně bodů za jednotlivé zkoušky a 

závodu se ještě projedná na další výborové schůzi a v případě schválení by 
platil až od  roku 2007 

 
 
 
 
Ve Dvoře Králové   dne  16. 6.  2006 
 
 
 
 
Zapsala : Jemelková Hana 
 
Ověřovatel: Ing. Novák 
 


