
 

 

SEKCE KOOIKERHONDJE - PROČ A JAK FUNGUJEME? 
 

I. HISTORIE A SOUČASNOST 
Historie chovu plemene Kooikerhondje v Česku sahá do roku 2006, kdy dvě chovatelky přivezly z 
Nizozemska první dvě fenky. Od samého počátku se chovatelé a majitelé Kooikerhondje u nás sdružují 
pod Klubem chovatelů loveckých slídičů (KCHLS). V minulosti bylo plemeno součástí sekce 
málopočetných “Vodní psi, španělé a kooikerhondje”, od července 2022 pak s ohledem na rychlý růst 
plemene v Česku vznikla v rámci KCHLS samostatná sekce.  

 

II. VIZE SEKCE KOOIKERHONDJE 
Vizí sekce je udržovat a dále zlepšovat chov plemene, podporovat dobré životní podmínky kooikerů a 
rozvíjet kontakt mezi příznivci plemene a chovateli. Při své činnosti se řídíme  stanovami Klubu 
chovatelů loveckých slídičů (https://kchls.cz/stanovy-kchls/) a Organizačním a zápisním řádem 
(https://kchls.cz/organizacni-a-zapisni-rad-kchls/), které také definují postavení a roli sekce v rámci 
klubu. Pravidla chovu a standard plemene jsou plně v souladu se standardy “mateřského” 
nizozemského klubu Kooikerhondje (www.kooikerhondje.nl). 

 

III. NÁPLŇ ČINNOSTI 
• Realizace činností vedoucích ke zlepšování chovu Kooikerhondje v Česku, podpory dobrých 

životních podmínek psů, zachování zdravého chovu a prevence zejména genetických 
onemocnění v chovu. 

• Vzdělávání chovatelů a majitelů plemene, podpora chovatelského servisu pro členy i nečleny 
sekce.  

• Organizace setkání členů a majitelů Kooikerhondje - zpravidla jednou ročně.  
• Správa a aktualizace informací na webu sekce (kooikerhondje.info), komunikace na 

facebookovém kanálu sekce. 
• Spolupráce s nizozemským klubem a dalšími zahraničními kluby plemene, přenášení nových 

poznatků, zásad chovu, případných aktualizací plemenných standardů do českého chovu. 
• Pravidelný sběr a zasílání informací do mezinárodních registrů plemene jako je ZooEasy, Club 

Register a další. 
• Rozšiřování činnosti sekce na základě podnětů, návrhů a připomínek členů. 
• Rozšiřování členské základny KCHLS z řad nových majitelů a chovatelů Kooikerhondje 
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IV. PRAVIDLA FUNGOVÁNÍ SEKCE 
1. Jednotlivé sekce KCHLS sdružují zájemce a chovatele daných plemen. Sekce nemají právní 

subjektivitu a jsou podřízeny výboru klubu.  

2. Nejvyšším orgánem sekce je Členská schůze sekce, kterou svolává minimálně jednou ročně 
vedoucí sekce, nebo výborem pověřená osoba prostřednictvím klubového zpravodaje, případně 
jiným vhodným způsobem. Svolavatel schůzi řídí. 

3. Členská schůze projednává a schvaluje 

• zprávy výboru klubu a dozorčí rady o činnosti za období mezi konferencemi 
• zprávu vedoucího sekce o činnosti 
• zprávu poradce chovu sekce o stavu chovné základny plemene (počet chovných jedinců a 

jejich využití v chovu, počet vrhů, štěňat…) 
• zprávu člena chovatelské rady (pokud je ustanoven) 
• plnění úkolů uložených a schválených členskou schůzí 

4. Členská schůze navrhuje a schvaluje: 

• z řad členů vedoucího sekce na období 4 let 
• návrh změn chovných podmínek, návrh změn v normách a řádech KCHLS. Návrh musí schválit 

3/5 všech přítomných členů sekce 
• delegáty na konferenci před konáním konference 
• plán činnosti sekce 
• vydávání tiskovin sekce např. ročenku sekce, seznam chovných jedinců sekce atd. 

5. Vedoucí sekce odpovídá výboru za činnost sekce. 

Členské schůze sekce se mohou účastnit i ostatní členové KCHLS jako hosté, musí však respektovat 
program schůze a nemají právo podávat návrhy, změny a doplňky chovných podmínek, nemohou o 
nich hlasovat a být voleni jako vedoucí sekcí. 

Z členské schůze sekce se pořizuje listina přítomných a zápis, který podepisuje zapisovatel a osoba 
pověřená řízením schůze. Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů sekce. 

Výbor KCHLS usnesení akceptuje, pokud není v rozporu s předpisy vyšších kynologických orgánů. Kopii 
listiny přítomných a zápis ze schůze obdrží předseda a jednatel KCHLS. 

Ukladatelem všech zápisů z jednání sekce je vedoucí sekce. 

 

V. ČLENSTVÍ V SEKCI 

Členem sekce je chovatel nebo majitel plemene sdruženého v sekci. Tato osoba musí být platným 
členem KCHLS - informace jak se stát členem zde https://kchls.cz/jak-se-stat-clenem-kchls/.  

Členem KCHLS se může stát fyzická osoba, majitel, držitel plemene slídičů, přinašečů a vodních psů s 
průkazem původu, též příznivec těchto plemen, ačkoli je nevlastní. Za členství v klubu se platí zápisné 
a členský příspěvek na dvouleté období. Výši zápisného a členského příspěvku stanoví vždy pro 
dvouleté období výbor KCHLS. 
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Příznivcem plemene (sekce) je osoba, která nevlastní jedince (byť dočasně) příslušného plemene 
sdruženého klubu a je členem KCHLS. Příznivec se registruje v jedné sekci prostřednictvím matriky 
klubu.  

 

VI. ORGÁNY SEKCE  

VEDOUCÍ SEKCE 
Práci sekce řídí vedoucí, zvolený na členské schůzi sekce nadpoloviční většinou přítomných členů 
sekce. Volební období je maximálně čtyřleté a mělo by se shodovat s volebním obdobím výboru KCHLS. 
V případě odstoupení vedoucího sekce v průběhu volebního období, si sekce na své schůzi, volí ze 
svých členů vedoucího sekce, na dobu do dokončení čtyřletého období. 

PORADCE CHOVU 
Poradce chovu jmenuje a odvolává výbor klubu KCHLS na základě návrhu Chovatelské rady. 
Chovatelská rada je složena z předsedy chovatelské rady (hlavního poradce chovu) a dále pak z 
poradců chovu jednotlivých sekcí (či plemen) sdružených v KCHLS. Hlavním posláním rady je 
zkvalitňování chovu jednotlivých plemen sdružených v KCHLS dle standardu FCI, včetně sledování 
zdravotního stavu. 

VÝBOR SEKCE 
Členové sekce Kooikerhondje si nad rámec stanov volí Výbor sekce, který je poradním orgánem 
vedoucí(ho) sekce, aktivně se podílí na činnosti sekce a jednotlivých aktivitách. Výbor sekce rozhoduje 
také sporné otázky týkající se chovu Kooikerhondje.  

Výbor sekce má šest členů a jeho členy jsou automaticky vedoucí sekce a poradkyně chovu. Zbývající 
čtyři členy volí členská schůze sekce ze svých řad.  

Volební období je maximálně čtyřleté a mělo by se shodovat s volebním obdobím vedoucí sekce a 
výboru KCHLS. V průběhu volebního období může výbor kooptovat dva členy bez ohledu na výsledky 
hlasování (nejsou voleni náhradníci).  

Výbor sekce rozhoduje prostou většinou hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas vedoucí sekce.  

 

Datum vytvoření: 13. 9. 2022 

 

 


