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NÁVRH směrnice výboru KCHJ pro udělování čestných uznání, zlatých a stříbrných 
klubových odznaků  

 
 

I.  
 

Všeobecná ustanovení  

 
A. Výbor klubu, ve snaze ocenit dlouholetou věrnost členů k našemu chovatelskému 
klubu, obětavou funkcionářskou činnost i zásluhy o chov a výcvik psů našeho plemene, 
bude udělovat čestná uznání, zlaté a stříbrné klubové odznaky.  
 
B. Zlaté a stříbrné odznaky mohou být též uděleny představitelům jiných chovatelských 
klubů.  
 
C. Zlaté a stříbrné odznaky mohou být též uděleny cizím státním příslušníkům a 
zahraničním chovatelským klubům.  

II.  
 

Čestné uznání  

 
1. Může být uděleno těm členům:  
 
- jejichž členství trvá alespoň 10 let nebo  
 
- člen se aktivně podílí při organizaci klubových akcí nebo jinak aktivně působí ve 
prospěch KCHJ  
 
2. Může být uděleno představitelům jiných chovatelských klubů a organizacím, kteří svou 
činností přispěli významnou měrou k pořádání klubových akcí  

III.  
 

Stříbrný klubový odznak  

1. Může být udělen těm členům:  
 
a.) jejichž členství v klubu trvá nepřetržitě 20 let nebo  
 
b.) vůdcům, kteří reprezentují s plemenem jezevčík na vrcholných kynologických 
soutěžích v ČR i v zahraničí a úspěšně na nich předvedou tři psy nebo  
 
c.) chovatelům jezevčíků , kteří dlouhodobou a cílevědomou plemenitbou přispěli k 
rozšíření, propagaci a zvyšování kvality plemene nebo  
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d.) členům, kteří se 10 let při nepřetržitém členství aktivně podílejí na chodu klubu, 
organizování výstav a soutěží a na plnění bodu II. organizačního řádu KCHJ ČR (Poslání 
Klubu chovatelů jezevčíků ČR).  
 
2. Může být udělen představitelům jiných chovatelských klubů, kteří svou dlouholetou 
činností přispěli významnou měrou k rozvoji lovecké kynologie  
 
3. Může být udělen cizím státním příslušníkům, a to zásadně na základě dlouhodobé 
spolupráce jak na úseku chovu, tak ve výcvikové činnosti a těm, kteří přispívají k 
upevnění navázaných kontaktů s KCHJ.  

IV.  
 

Zlatý klubový odznak  

1.Může být udělen těm členům:  
a.jejichž členství v klubu trvá nepřetržitě 30 let nebo  
b.vůdcům, kteří reprezentují s plemenem jezevčík na vrcholných kynologických soutěžích 
v ČR i v zahraničí a úspěšně na nich předvedou pět psů nebo  
c.chovatelům jezevčíků , kteří dlouhodobou a cílevědomou plemenitbou přispěli k 
rozšíření, propagaci a zvyšování kvality plemene nebo  
d.členům, kteří se 15 let při nepřetržitém členství aktivně podílejí na chodu klubu, 
organizování výstav a soutěží a na plnění bodu II. organizačního řádu KCHJ ČR (Poslání 
Klubu chovatelů jezevčíků ČR).  
2.Může být udělen představitelům jiných chovatelských klubů, kteří svou dlouholetou 
činností přispěli významnou měrou k rozvoji lovecké kynologie  
3.Může být udělen cizím státním příslušníkům, a to zásadně na základě dlouhodobé 
spolupráce jak na úseku chovu, tak ve výcvikové činnosti a těm, kteří přispívají k 
upevnění navázaných kontaktů s KCHJ.  

V.  
 

Závěrečná ustanovení  

1.Všem členům klubu, představitelům jiných chovatelských klubů i představitelům 
zahraničních klubů, kterým budou stříbrné a zlaté odznaky uděleny, bude zároveň 
předáno čestné uznání.  
2.Řádnou a úplnou evidencí uvedených vyznamenání bude pověřen člen výboru – 
matrikář .  
3.Návrh na ocenění předkládá:  
a.) výbor klubu nebo  
 
b.) příslušná pobočka, jejíž členem navrhovaná osoba je nebo  
 
c.) nebo jednotliví členové KCHJ, pokud návrh na konkrétní osobu předloží alespoň 5 
členů  
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4. Navrhovatel je zodpovědný za kontrolu splnění podmínek pro udělení ocenění, 
především pak v ustanoveních bodu b) odstavce III a IV.  
 
5. Udělení odznaků projednává a schvaluje výbor KCHJ.  
 
Tato směrnice byla projednána a schválena výborem KCHJ ČR dne 12.10.2008  

 


