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Stanovy Spolku českého strakatého psa, z. s.  

   
I. Obecná ustanovení  
1) Název: Spolek českého strakatého psa, z.s. (dále jen Spolek).  
2) Sídlo: Patočkova 16/976, 169 00 Praha 6.  
3) IČ: 01227173 
4) Zapsaný u Městského soudu v Praze L 25026 
5) Spolek je zapsaný spolek založený podle § 214 a násl. zákona č. 89/1990 Sb., občanský 

zákoník (dále jen OZ), v němž se sdružují chovatelé a příznivci plemene český strakatý pes, 
zejména ve vztahu k rozvoji plemene, pořádání sportovních a jiných kynologických akcí, 
ochraně životního prostředí a k dalším aktivitám ve smyslu občanské společnosti 

6) Spolek českého strakatého psa je dále chovatelským klubem v souladu s řády a normativy 
ČMKU a FCI pro plemeno český strakatý pes. Je dobrovolným spolkem sdružujícím fyzické 
a právnické osoby, příznivce plemene český strakatý pes.  

7) Spolek působí na celém území České republiky, Spolek se nečlení na organizační jednotky - 
celý Spolek je místně příslušnou organizační jednotkou.  

   
II. Účel a poslání Spolku  
1) Posláním Spolku je vytvářet podmínky pro zdravý chov a rozvoj plemene český strakatý 

pes a pro ochranu přírody a krajiny.   
 

III. Veřejná prospěšnost 
1) Posláním Spolku je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená 

za účelem naplňování společného zájmu, kterým je sdružovat osoby (fyzické i právnické), 
které se v  souladu s těmito stanovami zabývají kynologií a zejména pak chovem plemene 
český strakatý pes, vytvářením podmínek pro zdravý chov, propagaci tohoto národního 
plemene a dále a ochranou přírody a krajiny. Cílem je společně přispívat k obecnému blahu 
na poli kynologie, ekologie, kultury a péče o kulturní dědictví. 
 
Posláním je tedy v souladu s § 146 OZ přispívat těmito stanovami a vlastní činností 
k dosahování obecného blaha za využití svého poctivě nabytého majetku, pod vlivem a 
správou bezúhonných osob. 

   
VI. Cíle činnosti  
1) zachování a další rozvoj psího plemene český strakatý pes,  
2) rozšiřování povědomí o plemeni český strakatý pes,  
3) ochrana životního prostředí,  
4) ochrana zvířat, zejména pak ochrana opuštěných zvířat,  
5) rozvoj psích sportů,  
6) vzdělávání a osvěta o psech,  
7) výzkum a vývoj zejména v oblasti plemenitby.  
  
V. Náplň a formy činnosti   
1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům Spolku.   
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2) Hlavní formou dosahování cílů Spolku je zejména:   
a) řízení chovu plemene český strakatý pes v souladu s platným standardem a řády  

ČMKU,   
b) pořádání veřejných akcí, výstav, bonitací a prezentací,  
c) evidenční a dokumentační činnost směřující k rozvoji českého strakatého psa,  
d) kooperace s jinými sdruženími a osobami podobných zájmů,  
e) poskytování chovatelského servisu a jiných servisních služeb, pomoci a poradenství 

členům i nečlenům Spolku,  
f) soustřeďování a poskytování informací souvisejících s chovem plemene český 

strakatý pes (uvnitř Spolku i vně),  
g) organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli Spolku,  
h) účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány,  
i) hájení zájmů svých členů ve vztahu ke všem organizacím, v jejichž rámci působí,  
j) osvětová činnost,   
k) vytváření podmínek pro zdravý rozvoj plemene český strakatý pes,   
l) pořádání a spolupořádání akcí na ochranu zvířat a ochranu opuštěných zvířat,  
m) pořádání ekologicky zaměřených akcí se psy,  
n) pořádání sportovních her a soutěží se psy,  
o) pořádání kulturních akcí,  
p) poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí,   
q) praktická činnost členů ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí,  
r) další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.  

3) Spolek nesleduje podnikatelské cíle.  
   
VI. Členství ve Spolku, jeho vznik a zánik  
1) Členství ve Spolku je dobrovolné a není na něj právní nárok.  
2) Členství ve Spolku vzniká po kumulativním splnění následujících podmínek:  

a) podáním přihlášky,  
b) rozhodnutím výboru o přijetí za člena,  
c) zaplacením příspěvků na příslušný kalendářní rok.  
Výbor následně zanese člena do evidence členů Spolku. Pro vznik členství je nutné splnit 
všechny tři výše uvedené podmínky. V případě, že nebude některá z podmínek splněna, 
členství nevznikne.  

3) V případě, že výbor přijetí nového člena neschválí, písemně to sdělí odmítnutému zájemci 
o členství do 30 dnů od rozhodnutí o nepřijetí.  

4) Výbor Spolku je oprávněn nepřijmout přihlášku z důvodů předchozího porušení řádů a  
z dalších důvodů, které by podle jeho názoru mohly v budoucnu narušit soužití ve Spolku, 
či poškodit jeho dobré jméno.  

5) Členství se potvrzuje písemným či elektronickým potvrzením je s přiděleným evidenčním 
číslem člena.  

6) Řádným členem Spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se 
stanovami Spolku a vnitřními předpisy na ně navazujícími; osoba mladší 18 let, ale starší 
15 let, se může stát členem Spolku se souhlasem svého zákonného zástupce. Členem 
Spolku může být i právnická osoba. Výši členského příspěvku schvaluje členská schůze 
Spolku.  
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7) Členství zaniká:  
a) vystoupením člena ze Spolku, který toto své rozhodnutí sdělí písemně či elektronicky 

výboru Spolku,  
b) nezaplacením členských příspěvků v určeném termínu,  
c) úmrtím člena Spolku,  
d) vyloučením člena Spolku dozorčí radou na základě kárného opatření.  

   
VII. Práva členů  
1) Účastnit se členských schůzí s hlasovacím právem a předkládat připomínky a návrhy.  
2) Volit a být volen do orgánů Spolku po dosažení 18 let věku.  
3) Být informován o činnosti Spolku.  
4) Aktivně se zúčastňovat činnosti Spolku.  
5) Využívat služeb a výhod Spolku.  
6) Mít přístup k informacím získávaným Spolkem pro zvyšování svých odborných znalostí a 

vědomostí využitelných k rozvoji českého strakatého psa, neodporuje-li to obecně 
závazným předpisům.  

   
  
VIII. Povinnosti členů  
1) Dodržovat stanovy Spolku a jeho další předpisy a řády.  
2) Hlásit písemně změny mající vliv na členství, změny adresy a kontaktních údajů.  
3) Platit řádně členské příspěvky.  
   
IX. Orgány Spolku a jeho řízení  
1)  Členové řídí Spolek prostřednictvím orgánů, kterými jsou:  

a) členská schůze,  
b) výbor Spolku,  
c) dozorčí rada,  
d) chovatelské kolegium.  

   
X. Členská schůze Spolku  
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku, do její působnosti spadá rozhodování o 

zásadních otázkách týkajících se Spolku. Členská schůze:  
a) schvaluje Stanovy, Definici řízeného chovu, Zařazování jedinců plemene český 

strakatý pes do chovu a všechny řády, kterými se upravuje činnost a vztahy ve Spolku, 
jakož i změny těchto dokumentů, a navrhuje změny standardu plemene český 
strakatý pes,  

b) schvaluje výši a splatnost členského příspěvku,  
c) schvaluje finanční zprávu,  
d) schvaluje plán činnosti na období mezi jednotlivými schůzemi,  
e) přijímá usnesení pro řízení Spolku do další členské schůze,  
f) volí, jmenuje a případně odvolává členy výboru, dozorčí rady a členy chovatelského 

kolegia,  
g) rozhoduje o zániku Spolku a způsobu likvidace jeho majetku,  
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h) rozhoduje v dalších otázkách, jejichž rozhodování si přisvojí hlasem nadpoloviční 
většiny přítomných členů,  

i) slouží jako odvolací orgán proti kárným opatřením uloženým dozorčí radou,  
j) rozhoduje o všech dalších otázkách spojených s činností Spolku  

2) Řádnou členskou schůzi svolává výbor Spolku minimálně jedenkrát za rok pozvánkami 
rozeslanými elektronicky či poštou nebo zveřejněním ve zpravodaji, jakož i zveřejněním na 
vlastních internetových stránkách, alespoň 30 dnů předem.  

3) Mimořádnou členskou schůzi může svolat i dozorčí rada, a to při zjištění hrubých chyb 
v činnosti nebo hospodaření Spolku. Pozvánky jsou rozesílány elektronicky či poštou nebo 
zveřejněním ve zpravodaji, jakož i zveřejněním na vlastních internetových stránkách, 
alespoň 30 dnů předem.  

4) Mimořádnou schůzi je povinen svolat výbor Spolku, požádá-li o to nejméně 1/2 řádných 
členů Spolku. Schůze musí být svolána a pozvánky rozeslány nejpozději 30 dní po doručení 
žádosti dle předchozí věty. Pozvánky jsou rozesílány elektronicky či poštou nebo 
zveřejněním ve zpravodaji, jakož i zveřejněním na vlastních internetových stránkách, 
alespoň 30 dnů předem.  

5) Členskou schůzi řídí předseda výboru Spolku, nebo jím pověřený člen Spolku.  
6) Členská schůze rozhoduje usnesením. Usnesení je přijato, je-li odsouhlaseno nadpoloviční 

většinou hlasů přítomných členů Spolku.  
7) Členská schůze nemůže přijímat usnesení k otázkám zásadního významu, jejichž 

projednání nebylo předem avizováno v programu členské schůze, nerozhodne-li členská 
schůze jinak. Pak by to bylo možné pouze za přítomnosti a hlasování nadpoloviční většiny 
všech členů Spolku.  

8) Při opakovaném rušení průběhu členské schůze a po předchozím varování a se souhlasem 
nadpoloviční většiny přítomných členů může řídící schůze vyloučit přítomného člena ze 
schůze s okamžitou platností. Toto vyloučení nemá vliv na členská práva člena a není 
kárným opatřením.  

9) Organizace schůze, hlasování a další podrobnosti jsou stanoveny jednacím řádem Spolku. 
O personálních otázkách se hlasuje tajnou volbou, pokud členská schůze neodsouhlasí 
volbu aklamací.  

   
XI. Výbor Spolku - statutární orgán 
1) Výbor Spolku je kolektivním statutárním orgánem. Má 5 členů. Skládá se z předsedy Spolku, 

poradce chovu, a 3 členů výboru. Funkční období výboru jsou 2 roky. 
2) Výbor je volen členskou schůzí. Předseda výboru, resp. Spolku a poradce chovu jsou voleni 

přímo do svých funkcí členskou schůzí.  
3) Členem výboru může být pouze bezúhonná osoba z důvodu veřejně prospěšného 

charakteru Spolku. 
4) Za právnickou osobu Spolku jedná navenek každý ze členů výboru samostatně. 

Podepisování jménem Spolku se děje tak, že k vyznačené firmě Spolek českého strakatého 
psa, z.s. připojí člen výboru svůj vlastnoruční podpis a uvede funkci.  

5) V době mezi zasedáním výroční schůze řídí činnost Spolku výbor zvolený výroční schůzí. 
Výbor rozhoduje a  přijímá usnesení ve všech věcech, které nejsou vyhrazeny členské schůzi 
nebo dozorčí radě.  
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6) Výbor svolává předseda Spolku zpravidla jednou za čtvrtletí. Mimořádná zasedání výboru 
svolává předseda, požádají-li o to alespoň dvě třetiny členů výboru, dozorčí rady či na 
základě vlastního rozhodnutí.  

7) Výbor přijímá rozhodnutí a usnesení, pokud je přítomna alespoň polovina jeho členů.  
K přijetí návrhu je třeba hlasů nadpoloviční většiny přítomných členů výboru. Při rovnosti 
hlasů rozhoduje předseda nebo člen výboru jej zastupující. Výbor je ze všech svých 
rozhodnutí a  usnesení odpovědný členské schůzi.  

8) Uprázdní-li se během funkčního období místo některého člena výboru, může výbor dalšího 
člena kooptovat. Mandát tohoto funkcionáře bude dočasný, a to do nejbližší členské 
schůze, kde bude provedeno doplnění volbou členskou schůzí 

9) Kooptovat je možno maximálně jednu třetinu členů výboru. Jinak je výbor povinen svolat 
mimořádnou schůzi, na které budou zvoleni noví členové výboru.  

10) Výbor může zřídit své pomocné komise.  
11) Výbor projednává návrhy a zprávy dozorčí rady nejdéle do šesti týdnů od jejich podání a 

přijímá k  nim opatření.  
12) Jednotliví členové výboru mohou svolat dozorčí radu. 
13) K projednání a zajištění dílčích organizačních věcí uvnitř Spolku může výbor pověřit své 

členy, případně jednotlivé členy Spolku. 
14)  Působnost výboru Spolku:  

a) řídí Spolek v době mezi konáním členských schůzí a naplňuje jejich usnesení,  
b) připravuje a svolává členské schůze Spolku,  
c) navrhuje program členských schůzí,  
d) přijímá nové členy,  
e) vede členskou evidenci, zřizuje, uchovává a zveřejňuje zápisy z členských a 

výborových schůzí,  
f) zabezpečuje a řídí Spolek mezi jednotlivými schůzemi, zvláště plní usnesení členských 

schůzí,  
g) pověřuje členy Spolku organizací různých akcí,  
h) odpovídá za řádné hospodaření Spolku, vedení účetní evidence a podání daňového 

přiznání,  
i) informuje členskou základnu o své činnosti a dění ve Spolku,  
j) předkládá členské schůzi návrhy na změny Stanov, Definice řízeného chovu, 

Zařazování jedinců plemene český strakatý pes do chovu, všech řádů a standardu 
plemene český strakatý pes,  

k) přijímá směrnice, kterými blíže upravuje činnost a vztahy ve Spolku, které jsou 
obecně upraveny ve Stanovách a řádech Spolku,  

l) rozhoduje o druhu a formě vedlejší činnosti,  
m) zajišťuje pořádání výstav, bonitací a dalších akcí,  
n) zajišťuje archivaci dokumentů plemene,  
o) vybírá čekatele na funkci rozhodčího pro posuzování exteriéru, navrhuje rozhodčí pro 

posuzování exteriéru na národní, klubové a mezinárodní výstavy.  
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XII. Dozorčí rada Spolku  
Dozorčí rada Spolku dohlíží nad zákonností opatření výboru Spolku a dalších složek Spolku, jejich 
souladu se stanovami a jinými právními předpisy. Dozorčí rada též kontroluje hospodaření Spolku.  
Funkční období dozorčí rady jsou 2 roky. 
1) Dozorčí rada je tříčlenná, zvolená členskou schůzí. Předsedu dozorčí rady volí přímo členská 

schůze.  
2) Členem dozorčí rady může být pouze bezúhonná osoba, z důvodu veřejně prospěšného 

charakteru Spolku. 
3) Členství v dozorčí radě je neslučitelné s funkcemi a členstvím v jiných orgánech Spolku a 

jeho zařízeních. Členové dozorčí rady vykonávají svoji činnost nezávisle na výroční schůzi, 
výboru a jiných komisích.  

4) Dozorčí rada zejména:  
a) kontroluje nejméně jednou ročně hospodaření Spolku, dodržení rozpočtu 

a správnost finančních operací, 
b) kontroluje plnění usnesení a rozhodnutí orgánů Spolku,  
c) upozorňuje orgány Spolku na zjištěné nedostatky a  navrhuje nápravu,  
d) na výroční schůzi se vyjadřuje ke zprávám o  hospodaření, o činnosti a k pokladní 

zprávě.  
5) V naléhavých případech, kdy došlo k rozporu mezi dozorčí radou a výborem, který 

se nepodařilo těmto dvěma orgánům vyřešit, může dozorčí rada svolat mimořádnou 
členskou schůzi.  

6) Členy dozorčí rady lze kooptovat. Pokud klesne počet členů dozorčí rady na polovinu, musí 
předseda Spolku svolat mimořádnou členskou schůzi k provedení nové volby členů dozorčí 
rady.  

7) Jednání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady, členové výboru nebo alespoň čtvrtina 
členů Spolku.  

   
XIII. Chovatelské kolegium  
1) Chovatelské kolegium je odborný orgán, který vykonává funkci poradce chovu, tj. řídí chov 

českého strakatého psa v souladu s řády Spolku, normativy ČMKU a FCI.  
2) Chovatelské kolegium je tvořeno minimálně třemi členy, a to poradcem chovu a dalšími 

členy. Počet členů je vždy lichý a stanovuje jej členská schůze. Členem chovatelského 
kolegia nesmí být člen dozorčí rady Spolku.  

3) Členy chovatelského kolegia volí členská schůze, které jsou jeho členové odpovědní  
z výkonu svých funkcí. K této volbě se přiměřeně použijí ustanovení o volbě členů výboru 
Spolku.  

4) Chovatelské kolegium pravidelně informuje členy Spolku o chovu českého strakatého psa, 
zejména zveřejňuje údaje o zdraví, o aktuálním stavu plemene, statistiky a plány do 
budoucna.  

5) Chovatelské kolegium se nezapisuje do Spolkového rejstříku (or.justice.cz). 
  
XIV. Zásady hospodaření  
1) Spolek je neziskovou organizací. Příjmy jsou používány na činnost Spolku a tvoří je zejména: 

a)     členské příspěvky,  
b) poplatky z akcí pořádaných Spolkem,  
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c) příspěvky, granty a dotace, úroky,  
d) dary,  
e) poplatky za služby poskytované Spolkem,  
f) podíl poplatků za vystavení průkazů původu.  
g) kárné poplatky uložené dle Kárného řádu  

2) Dalšími příjmy mohou být příjmy z vedlejších hospodářských činností, které jsou v souladu  
s cíli Spolku. Na provádění vedlejších hospodářských činností si Spolek může v souladu  
s platnou legislativou pořídit živnostenská oprávnění. Výnos z vedlejších činností však musí 
být použit na financování činnosti hlavní.  

3) Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou nebo fyzickou osobou pro finanční a 
provozní zajištění svých aktivit. Spolek může zhodnocovat dočasně volné finanční prostředky 
prostřednictvím kapitálových operací.  

4) O dispozicích s movitým a nemovitým majetkem Spolku rozhoduje výbor Spolku.  
5) Hospodaření se uskutečňuje v hospodářském roce, který je shodný s rokem kalendářním.  
6) Výdaje Spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů Spolku v souladu s formami činností 

podle těchto stanov.  
7) Výdaje Spolku jsou tvořeny zejména:  

a) náklady na pořádání výstav, bonitací a jiných akcí na podporu plemene český strakatý 
pes,  

b) náklady na pořádání výborových a členských schůzí Spolku,  
c) náklady na vydávání zpravodaje, zajištění provozu vlastních internetových stránek,  
d) náklady na propagaci plemene český strakatý pes,  
e) poplatky plynoucí z členství v jiných organizacích,  
f) provozními výdaji Spolku.  

8) Na hospodaření dohlíží dozorčí rada, která předkládá pravidelně zprávy o hospodaření a 
stavu majetku členské základně na členských schůzích.  

   
XV. Ukončení činnosti Spolku  
1) Ukončení činnosti Spolku a způsobu likvidace majetkové podstaty Spolku v souladu s obecně 

závaznými předpisy rozhoduje členská schůze svolaná pouze k tomuto účelu.  
2) K platnosti usnesení o ukončení činnosti Spolku je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů 

členů přítomných na členské schůzi.  
3) V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí 

členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům Spolku.  
   
XVI. Daňové záležitosti a odečitatelnost darů Spolku 
1) Dary poskytnuté Spolku se považují za odečitatelné dary na kulturu, sport, vzdělávání a 

práci s mládeží ve smyslu zák. č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů. Podle § 20 odst. 8 v případě, 
že dárce je právnickou osobou, a § 15 odst. 1, pokud je dárce fyzickou osobou, za splnění 
dalších podmínek stanovených právními předpisy. 

2) Spolek splňuje požadavky a kritéria veřejné prospěšnosti podle § 146 a násl. zák. č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku.   
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XVII.   Ustanovení závěrečná a přechodná 
1) V otázkách neupravených těmito stanovami se další záležitosti Spolku řídí ustanovením zák. 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
2) Spolek muže zaniknout dle čl. X odst. 1 písm. g) těchto stanov a dále na základě rozhodnutí 

učiněného dle obecně závazného právního předpisu. V případě zániku Spolku se provede 
majetkové vypořádání dle čl. 15 odst. 3 stanov do šesti měsíců. 

3) Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy i  čekatele o členství ve Spolku a mohou být 
měněny jen se souhlasem dvoutřetinového počtu členů přítomných na členské schůzi.  

4) Tyto stanovy byly schváleny přípravným výborem Spolku a nabyly účinnosti dnem jejich 
registrace občanského sdružení Ministerstvem vnitra České republiky dne 13.11.2012.  

5) Stanovy v tomto aktualizovaném znění nabývají platnosti a účinnosti okamžikem schválení 
členskou schůzí, tedy dnem 24.11.2018  

 
  
  
  
  
V Praze, 24. listopadu 2018  
  
Za Spolek českého strakatého psa  
předseda  
 
 


