Klubu chovatelů honičů

Věc: ŽÁDOST O VYTVOŘENÍ POBOČNÉHO SPOLKU KCHH
Spolek francouzských smečkových honičů žádá KCHH s odvoláním na zákon
č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník o transformování SFSH na pobočný spolek KCHH.
Práva a povinnosti pobočného spolku budou stanovena v rozsahu určeném stanovami
hlavního spolku - KCHH. Pobočný spolek bude vyvíjet aktivity výhradně po dohodě a na
základě pověření hlavního spolku.
Předpokládané aktivity pobočného spolku:
1. Iniciace změny omezujícího zákona o myslivosti č. 449/2001 sb. a vyhlášky č. 362/2013
Sb., týkající se omezené výšky psů tak, aby podmínky pro využití honičů střední a velké
velikosti byly shodné s ostatními členskými státy FCI.
2. Zavedení do praxe zkušebních řádů pro soutěže honičů podle pravidel FCI, na kterých by
se zadávaly pracovní tituly.
3. Prosazení zavedení TAN jako jednu z podmínek pro zařazení do chovu u plemen
začleněných do sekce 3.
4. Iniciace pověření zástupce ČR v "Comission des chiens courants" - Komise pro honiče
skupiny VI FCI.
V Bechyni 24. května 2014
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Odůvodnění žádosti:
na základě platnosti zákona č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník, žádá SFSH o vytvoření pobočného spolku
KCHH. Citace zákona:
„Pobočný spolek může být jako organizační jednotka hlavního spolku, který určí, jakým způsobem se
pobočný spolek zakládá a který orgán rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku.
Právní osobnost pobočného spolku se odvozuje od právní osobnosti hlavního spolku. Pobočný spolek může
mít práva a povinnosti a nabývat je v rozsahu určeném stanovami hlavního spolku a zapsaném ve veřejném
rejstříku. Název pobočného spolku musí obsahovat příznačný prvek názvu hlavního spolku a vyjádřit
vlastnost pobočného spolku“.
Důvodem žádosti o vytvoření pobočného spolku vychází ze současné situace v naší legislativě, podle
které se honiči střední a velké velikosti, přesně honiči s kohoutkovou výškou nad 55 cm, nemohou zúčastnit
zkoušek, které by je opravňovaly k praktickému lovu. Tito psi rovněž nemohou získat titul Interšampion.
Jsme jediným členským státem FCI, který má takto nepochopitelné omezení. Tito honiči jsou začleněni do
sekce č. 3 KCHH. Proto jsme přesvědčeni, že změna legislativy musí vzejít z KCHH, případně jeho
pobočného spolku.
Dalším důvodem podání žádosti o transformaci SFSH na pobočný spolek je složitá situace ve
zkušebních řádech pro honiče. Tyto zkušební řády nevycházejí ze specifických vrozených vlastností honičů
střední a velké velikosti. Dovolíme si citaci jednoho z tvůrců zkušebních řádů pro honiče (přesný opis):
„…....Další jednání potom probíhala s tvůrci Zř pro slídiče a retrievery, protože jsme mimo jiné dostali za úkol
tyto řády co nejvíce sjednotit“.
„…........Co největší sjednocení popisu a hodnocení disciplin u Zř pro Jez.,ter.,honičů,slídičů, potažmo
retrieverů,čímž se vše zjednoduší nejen pro rozhodčí,ale i pro samotné vůdce a hlavně pro Omsy“.
SFSH je přesvědčen, že není možné sjednotit ZŘ pro jezevčíky, teriéry, honiče, slídiče, a dokonce i
retrievery. Celý problém ZŘ vyplývá ze dvou faktorů. Jednak nemá ČR v lovu s honiči žádnou tradici, ale
především nemáme v komisi FCI pro honiče svého zástupce. Proto nemáme informace o tom, co se děje v
Evropě, především v kynologicky vyspělých státech a problematiku honičů, včetně tvorby zkušebních řádů,
řeší u nás neinformovaní lidé.
SFSH má připraveny ZŘ, které vycházejí z překladů ZŘ výhradně pro honiče. Tyto ZŘ uznává na rozdíl od
našich ZŘ FCI a je na nich možné zadávat pracovní tituly. SFSH má zájem, aby tyto ZŘ byly po vyřízení
nezbytných formalit využity pro pořádání klubových soutěží.
Toto je další oblast, v které se chce SFSH v případě transformace na pobočný spolek KCHH angažovat.
Posledním, nikoliv však co do důležitosti, důvodem proč má SFSH zájem stát se pobočným spolkem
KCHH, je krom již zmíněného loveckého využití honičů střední a velké velikosti i zachování jejich loveckých
vloh. Opět si dovolíme citaci, tentokrát ze stanov KCHH:
„….......Cílem snažení KCHH je zachování původních vrozených 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“.
Je nade vší pochybnost prokázáno, že u psů, u kterých nejsou rozvíjeny lovecké vlohy, se už v třetí generaci
výrazně projevuje jejich úbytek. Protože není v KCHH požadováno ověření loveckých vloh pro zařazení do
chovu, považuje to SFSH za degradaci honičů. Z toho důvodu bude cílem snažení pobočného spolku
zavedení TAN jako jednu z podmínek pro zařazení do chovu u honičů sekce 3. Test vrozených vloh prověří i
fyzickou kondici a zdraví psa, především ale jeho povahu, což by mělo být snahou každého chovatele. V
kynologicky vyspělých zemích je TAN běžnou součástí přípravy psů před začleněním do smečky. Pravidla
TAN přikládáme v příloze.
Ujišťujeme Vás, že pokud bude SFSH transformován na pobočný spolek KCHH, nebude jakkoliv
zasahovat do vedení KCHH a jeho iniciativy budou omezeny body 1. – 4. žádosti o přijetí, na základě
pověření hlavního spolku – KCHH.
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