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Spolek českého strakatého psa, o.s. 

Členská schůze 20. 10. 2013 Čáslav, penzion V Pivovaru 
 
 
Úvod: Jolana Nováková – přivítání 
Přítomno:  26 členů, 2 hosté 
 
Úvodní hlasování: 
Volba sčítačů a zapisovatele 
Sčítači – navrženi: Milan Vokál, Zuliko Vychytil Pro: 26 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Zapisovatelka – navržena: Dana Vaňourková Pro: 26 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Přítomnost hostů   Pro: 26 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Schválení programu  Pro: 26 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 
1. Chov ČSP vzhledem k nově nastalé situaci, kdy existují dva chovatelské subjekty  
2. Schválení ceníku úkonů spojených se členstvím a chovem ve Spolku + termín zaplacení 

čl. poplatků 
3. Úprava Spolkových řádů v oblasti importu chovných psů ze zahraničí a četnosti bonitací 
4. Zpráva poradkyně chovu 
5. Informace o členské základně a hospodaření 
6. Rekapitulace dosavadní činnosti a plán akcí 2014 
7. Plán prezentace Spolku na Evropské výstavě 2014  
8. Různé  

     
1) Existence dvou chovatelských subjektů pro ČSP,  Jolana Nováková 
Spolek má zájem úzce spolupracovat s KCHMPP a dodržovat stejné podmínky chovu a 
plemenitby a jejich jednotné řízení. 

Chovatel si může vybrat, pod kterým subjektem bude chovat. Musí být dodrženo jednotné 
zastřešení administrativy celého vrhu jedním subjektem. 

S KCHMPP bylo projednáno vzájemné uznávání chovných zvířat, výstav pro bonitaci a 
zveřejňování informací o chovu. Domluveno využití administrativního softwaru,  
administrátorem bude Veronika Hučíková. 

 
2) Výše členských příspěvků a ceny za služby  Jolana Nováková 
Návrh:  

 členské příspěvky ve Spolku. 200,- Kč/kalendářní rok;  

 vydání krycího listu pro člena jenom Spolku: 400,- Kč, pro člena Spolku a současně 
KCHMPP: 100,- Kč;  

 bonitace pro člena jenom Spolku: 600,- Kč, pro člena Spolku a současně KCHMPP: 
300,- Kč. 

Schválení výše členských příspěvků  Pro: 24  Proti: 0 Zdrželo se: 2 
 
Diskuze o možnosti tzv. společného členství (např. rodinných příslušníků) bydlících na stejné 
adrese – shoda, že výše členských příspěvků bude jednotná. 
Schválení termínu splatnosti členských příspěvků 
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Návrh: 31. 3. příslušného kalendářního roku Pro: 26   Proti: 0     Zdrželo se: 0 
 
Informace: Pokud někdo zaplatí vyšší částku jako členský příspěvek, bude navýšení 
považováno za sponzorský dar Spolku a dárce dostane potvrzení pro daňové účely. 
 
3) Úprava Spolkových řádů – zápisní a bonitační řád,  Zdeňka Vaňourková 
návrhy obdrželi všichni v předstihu písemně 
  
Importovaný jedinec musí splnit podmínky Spolku  Pro: 26 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Schválené znění: 
Zápisní řád, článek III, bod 4: 
V případě importovaných chovných jedinců uznává Spolek českého strakatého psa chovnost získanou 
v zahraničí; k tomu musí být doloženo a musí odpovídat řádům a směrnicím Spolku ČSP: 
- DKK, LP  
- kohoutková výška a počty zubů daného jedince potvrzené rozhodčím na výstavě pořádané Spolkem ČSP nebo      
KCHMPP.  
V zahraničí získaná chovnost se neuznává v případě,  že pes nebo fena byli vyvezeni z ČR a reimportováni. 
Výjimku z tohoto ustanovení může povolit výbor Spolku českého strakatého psa. 

 
Zahraniční krytí – krycí pes musí splnit podmínky Spolku.  Pro: 26 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Schválené znění 
Zápisní řád, článek III,  bod 5  
Spolek českého strakatého psa uznává chovnost získanou v zahraničí. Pro využití zahraničních jedinců v ČR 
požaduje Spolek českého strakatého psa doložit vyšetření DKK s výsledkem max. 3/3 a vyšetření LP 

s výsledkem max. 2/2. 

 
Zapůjčení feny do chovatelské stanice – ČMKU již neomezuje zapůjčení feny jen na jeden 
vrh, Spolek rovněž nebude omezovat počet zapůjčení feny do chovatelské stanice  
 Pro: 26 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Schválené znění:  
Zápisní řád, článek VIII, bod 8  
V případě, že majitel feny nevlastní chráněný název chovatelské stanice, může fenu zapůjčit do jiné chovatelské 
stanice. Zapůjčení feny musí být plemenné knize doloženo písemnou smlouvou. 

 
Pořádání výstav a bonitací – Spolek bude pořádat minimálně jednu bonitaci v kalendářním 
roce Pro: 26 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Schválené znění 
Bonitační řád, článek II ,  bod 10 
Spolek je povinen zajistit v kalendářním roce minimálně jednu bonitaci. Bonitace je možné uskutečnit ve 
spolupráci s KCHMPP, o.s.  

 
4) Zpráva poradkyně chovu – Zdeňka Vaňourková  
zpráva o chovu ČSP za rok 2013 a výhled na rok 2014, viz samostatná prezentace 
 
5) Informace o členské základně a hospodaření,  Alena Pichová 
Aktuálně 175 členů, 165 psů, z toho chovných 86 
Hospodaření: hospodaření není uzavřeno – ještě neskončil rok, leč účet je transparentní, 
kdykoli k nahlédnutí na webu či ze stránek Fio banky 
 
6) Rekapitulace činnosti a plán akcí 2014,  Jolana Nováková 
Bonitace proběhla 20.10.2013, posouzeno 7 zvířat (3 psi/4 feny) 
Uspořádáno 14 společných vycházek, výcvikový minitábor v Hodoníně a Setkání strakáčů 
Akce mimo Spolek, kterých jsme se účastnili: Kutnohorský groš, Mistrovství obedience, 
Běhochod  
 
7) Plán akcí 2014,  Jolana Nováková 
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 Výstavy, pořádání se ujala Katka Milbachová, v roce 2014 budou dvě: 
7. 9. Věšín (klubová výstava),  
24. 10. Mimořádná speciální výstava při EV Brno – o výstavu zažádáno dodatečně, 
zatím nemáme potvrzeno schválení 

 Vycházky budou i nadále 

 Tábor – pro případné pořadatele – hlaste včas, nabídka zveřejnění na webu Spolku 

 Setkání bude ve Věšíně, spojené s výstavou   

 Zatím nezrealizováno – možnost pro ty, kdo se chtějí více angažovat : 
- Přednášky poradkyně chovu a chovatelského kolegia  
- Výstavy v zahraničí 

 
8) Plán prezentace Spolku na Evropské výstavě 2014,  Kateřina Milbachová 
Termín: 23. – 26. 10. 2014, Brno 

 ČSP budou mít pravděpodobně v pátek speciální výstavu, v sobotu EV a v neděli NV; 
v sobotu bude přehlídka českých národních plemen v rámci závěrečných soutěží, 
bylo by vhodné ukázat zahraničním rozhodčím i vystavovatelům naše plemeno a 
rozšířit povědomí o jeho existenci.  

 Potřebujeme co nejvíce přihlášených zvířat, zejména v sobotu, abychom představili 
všechny varianty barev a srsti i všechny věkové kategorie. 

 Pozor: první uzávěrka přihlášek je již v únoru! 

 ČMKU nejspíše povolí propagační stánek národním plemenům (informace potvrzena 
– prostor bude k dispozici). Musíme ho obsadit na všechny čtyři dny personálem 
(AJ/NJ mluvící a mající znalosti o plemeni) a několika psy.  

 Je třeba zajistit propagační materiály, jednotné úbory. Potřebujeme sehnat ubytování 
(zatelplené /bude konec října/ , cenově přiměřené, vlídné ke psům, s možností stravy, 
pro celou strakatou partu, přiměřený dojezd do Brna) 

 Všechny informace a návrhy směřujte ke Katce Milbachové co nejdříve, například 
ubytování je třeba řešit urgentně nyní (kvůli cenám i kapacitám). 

 
14:20 odchází Lea Pletichová Wildnerová 
 
9) Různé 

 Jolana Nováková: poděkování všem, kdo se aktivně podílejí na činnosti Spolku – 
přítomností na akcích, činností i sponzorstvím. 

 Máří Vodičková plánuje v srpnu 2014 sjezd Berounky s ČSP.  

 Eva Vácová: dotaz na Kláru Olivovou: bude Kutnohorský groš v roce 2014: bude 
13.4., ale Klára neví, jestli bude mistrovství ČSP, protože ona se tou dobou chystá do 
zahraničí. Jolana Nováková: Spolek má o akci velký zájem, sehnali bychom 
organizátory. 

 Libor David: Doporučuje členům Spolku nerezignovat na souběžné členství 
v KCHMPP, aby sekce KCHMPP nemohla odhlasovat něco proti zájmům jednotného 
chovu. 

 Eva Vácová: Jak je to s registrací ochranné známky „čsp…“? Jolana: Nevíme. Úkol 
Liborovi domluvit se s ostatními členy Dozorčí rady a zjistit stav. 

14:40 odchází Máří Vodičková a Lubomír Sládek. 

 Jolana Nováková: stal se problém s posudkem RTG DKK, který byl zhotovený a 
posouzený jiným veterinářem než je dr. Čáp. Konzultováno s ČMKU. Jde o první 
takový případ, návrh, aby výbor učinil výjimku a posudek přijal, ale do budoucna je 
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třeba zlepšit osvětu a zveřejnit, že nadále nebudeme uznávat jiné posudky než od dr. 
Čápa. 

Zdeňka navrhuje dát do předpisů, jaký kázeňský postih čeká toho, kdo toto poruší. 
Jolana žádá členskou schůzi, aby pověřila výbor vypracováním směrnice. Schvalovat 
se bude na příští schůzi. 

Vysvětlení: pokud posudek udělá jiný lékař, námi pověřený dr. Čáp už podle regulí 
veterinární komory NESMÍ posudek revidovat (vystavil by se možnostem vážných 
kázeňských předpisů).  Tím nastává patová situace: pes je posouzen, ale proti 
regulím Spolku, nově ho posoudit už není možné. Diskuse na téma nechat posuzovat 
kohokoli je bezpředmětná – spolupráce s dr. Čápem je dlouhodobě v pořádku, je 
dobré, když plemeno posuzuje jeden lékař s ustáleným názorem, má ucelený přehled 
o situaci v plemeni.  

 Úkoly 

o Výbor: na webu zveřejnit, jaké problémy vyvstanou při posouzení jiným 
lékařem 

o Výbor: oslovit posuzovatele dopisem s upozorněním, že máme v této oblasti 
smluvního lékaře a připomenout, že posouzení zvířete, pokud nejsou 
posuzovatelem plemene, je vážný problém 

o Výbor: oslovit ČMKU a veterinární komoru s návrhem aby v případu, jako byl 
výše uvedený mohl zvíře posoudit ještě jeden lékař a to výhradně ten smluvní. 

o Pro chovatele, kteří připravují, své odchovy k bonitaci: důsledná osvěta v této 
věci 

o Výbor: pokud nevyjde jednání s ČMKU a veterinární komorou, připravit 
směrnici, ze které bude patrný postih při nesprávném posouzení – nemožnost 
chovu 

Hlasování  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 2 
 
 

USNESENÍ 2. členské schůze 
1) Výše členských příspěvků ve Spolku 200,- Kč/kalendářní rok; vydání krycího listu pro 

člena jenom Spolku: 400,- Kč, pro člena Spolku a současně KCHMPP: 100,- Kč; 
bonitace pro člena jenom Spolku: 600,- Kč, pro člena Spolku a současně KCHMPP: 
300,- Kč. 

2) Splatnost členských příspěvků 31. března. 
3) Úpravy Spolkových řádů 
a) Importovaný jedinec musí splnit podmínky Spolku 
b) Zahraniční krytí – krycí pes musí splnit naše podmínky Spolku 
c) Zapůjčení feny do chovatelské stanice – nebudeme omezovat počet vrhů 
4) Spolek bude pořádat minimálně jednu bonitaci v kalendářním roce 
5) Členská schůze pověřila výbor vypracováním směrnice řešící případ posouzení RTG 

DKK jiným veterinárním lékařem, než je dr. Čáp. Řešit se bude na příští členské 
schůzi Spolku 

       
Schválení usnesení  Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 2 
 
 
Zapsala Dana Vaňourková 
Schválila Jolana Nováková 
23. 10. 2013 


