
Spolek českého strakatého psa, o.s. 
 
Členská schůze 29. 11. 2015 
hotel Svornost, Praha - Dolní Počernice   
 
Úvod: Jolana Nováková – přivítání  
Hlasovacím lístkem je placka, kterou každý člen dostal při příchodu 
V 10.00 hodin přítomno: 38 členů, 5 hostů  
    
Program schůze: 
1) Volba orgánů schůze 
2) Schválení programu a jednacího řádu 
3) Zpráva o činnosti Spolku  
4) Zpráva o hospodaření Spolku  
5) Zpráva revizní komise 
6) Internetové hlasování 
7) Plánované akce na rok 2016 
8) Zpráva o chovu v roce 2015 
9) Administrativa v chovu 
10) Různé 
 
1) Volba orgánů schůze, Jolana Nováková 
Volba sčítačů a zapisovatele:  
Sčítači – navrženi: Milan Vokál, Milan Novák  Pro: 37 Proti: 0 Zdrželo se: 1  
Zapisovatelka – navržena: Dana Vaňourková   Pro: 38 Proti: 0 Zdrželo se: 0  
Všichni zvolení funkci přijímají. 
 
Souhlas s přítomností hostů      Pro: 38 Proti: 0 Zdrželo se: 0  
 
Volba zástupce Spolku na schůzi sekce ČSP KCHMPP - navržen: Imád Atassi  
        Pro: 38 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
  
2) Schválení programu a jednacího řádu, Jolana Nováková 
        Pro: 38 Proti: 0 Zdrželo se: 0  

 
3) Zpráva o činnosti Spolku, Jolana Nováková  
Akce: vycházky, víkendovky, setkání, štěňata, fotosoutěž, Den národních plemen, fotokurz, 
semináře, strakaté moře, kešky…. 
Výstavy: speciální, klubová na Setkání 
Sporty: mistrovství agi, obedience, dogtrek, tábor, výcvikový víkend, skočkyáda, pracovní pes 
Zázemí: hospodaření,  stránky, grafika, zpravodaj, turistické vizitky 
Chov:  chovatelské kolegium, plemenitba + mapa, ostatní za chvíli v samostatné prezentaci 
(Zdeňka Vaňourková)  
DÍKY všem organizátorům za aktivitu! 
Situace s ČMKU – valná hromada o nás nejednala, protože jsme nepodali podruhé žádost, nemělo 
smysl se dohadovat, žádost podáme na další VH. 
          
4) Zpráva o hospodaření Spolku, Jolana Nováková /Alena Pichová  
Členská základna – stav 213 členů, 165 psů 
Někteří členové nemají v administrativě zadaného psa, prosíme, aby aktualizovali údaje ve Správě 
členství na webu. 
 



Výše a splatnost členských poplatků zůstává beze změn, tj: 
- členské příspěvky pro člena jen ve Spolku: 200,- Kč/kalendářní rok; pro člena se současným 
členstvím v KCHMPP: 0,- Kč (v KCHMPP zaplatí 400,- Kč) 

- 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.  
 
Splatnost členských příspěvků - návrh do 31. 3. 2016.  
 
Schválení výše a termínu splatnosti členských příspěvků:  Pro: 38 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
5) Zpráva revizní komise, zpracoval Ondřej Jareš, přečetla Jolana Nováková v zastoupení 

 
 
6) Internetové hlasování, Jolana Nováková 
Pro výjimečné případy, osloví výbor či dozorčí rada, ale standardně budeme jednat na schůzi, 
navrhovaný systém například Doodle. 
 
Změna jednacího řádu (odst. IV. Hlasování, přidat bod 8). 

Navrhovaný text: "V mimořádných případech (mimořádné situace, časová tíseň, krizové 
stavy) je z důvodu okamžitého projednání neodkladné věci možné, aby členská schůze 
projednala určitou záležitost a hlasovala o usnesení formou umožňující dálkový přístup. 
S užitím takového způsobu musí svým hlasováním vyjádřit souhlas nadpoloviční většina 
členů spolku. Předsedající mimořádné členské schůze organizuje tuto tzv. distanční schůzi 
spolku technickými prostředky elektronické komunikace. Technicky jednání a zápis 
zajišťuje výbor spolku. Bez pochybností identifikovaní členové spolku musí mít možnost se 
k předloženým materiálům a usnesením vyjádřit a poté hlasují potvrzením jedné z variant 
(Ano – Ne – Zdržel se). Výbor sumarizuje výsledek hlasování a zpětně informuje členy 
spolku o výsledku hlasování. Záznam o mimořádném jednání členské schůze a hlasování 
podepisují na příštím řádném zasedání členské schůze ti členové, kteří se  mimořádného 
jednání členské schůze účastnili." 
         Pro: 38 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
7) Plánované akce na rok 2016 
MČR Agility – Petra Doleželová 
Staří ale dobří – Maří Vodičková 
Vycházky – Maří Vodičková 
Štěňata strakatá – Jolana Nováková 
Setkání – Zuzka Krejčiříková, bude v kempu Javorová skála u Tábora, první víkend v září 
Pes roku – výstavní Katka Milbachová; pracovní Libor David s tím, že zapisovat bude Eva Vácová 
Šampionát – výstavní šampión Spolku ČSP - Katka Milbachová; pracovní šampión Spolku ČSP -  
Zuzka Krejčiříková 
Tabulka garantů jednotlivých akcí - http://spolekstrakacu.cz/index.php?page=aktivitygaranti – 
Jolana Nováková 
 
       
8) Zpráva o chovu v roce 2015 a 9) Administrativa v chovu, Zdeňka Vaňourková  
Zbonitováno 12 jedinců, uchovněno 10, dvěma chybí vyšetření kloubů. 
Vydáno 11 krycích listů, narozeno 10 vrhů (56 štěňat). 
Rekapitulace administrativních povinností chovatele. 

 
 
10) Různé, Jolana Nováková 
Dita Kubátová: představení nové podoby webových stránek Spolku 
Zdeňka Vaňourková: laboratoř Genomia poskytuje 10% slevu na genetická vyšetření pro členy 
Spolku. 



Věra Libichová se podělila o zkušenost s odchovem štěňat a poděkovala Zdeňce Vaňourkové za 
rady a pomoc s chovatelstvím. Navrhuje, aby chovatelé předávali kontakty na nové majitele 
poradkyni chovu. 
Lea Pletichová-Wildnerová apeluje na chovatele, aby si ohlídali, zda jsou čipy štěňat 
zaregistrovány v některé databázi (Národní registr, Back home...). 
Milan Novák navrhuje, aby na webu Spolku byly odkazy na registry čipů. 
Eva Vácová uvádí, že čipy všech štěňat zaregistrovala nejprve na sebe a při prodeji vyzvala nové 
majitele, aby do registru zadali své kontaktní údaje. 
Věra Libichová má negativní zkušenost z výstavy v Mladé Boleslavi, kde se jiná chovatelka 
nelichotivě vyjádřila o jejím psu.  
Eva Vácová: informace o pracovním strakáči roku budou zveřejněny ve zpravodaji. 
 
Zdeňka Vaňourková a Lea Pletichová-Wildnerová: postup v připadech, kdy není možné posoudit 
RTG DKK nebo LP z důvodu předchozího úrazu.  
Návrh - požadovat dobrozdání od veterináře, že následky úrazu nepředstavují zvýšené riziko pro 
fenu při březosti a porodu. Kdo by měl rozhodovat o tom, zda takové zvíře zařadit do chovu? 
Katka Milbachová: V KCHMPP o tom hlasuje rozšířený výbor (cca 15 lidí). Pokud výjimky 
zakážeme, majiteli nic nebrání v pokusu o uchovnění pod KCHMPP. 
 
Hlasování:  
Budeme v takových případech povolovat výjimky? 
         Pro: 32 Proti: 3 Zdrželo se: 3 
Kdo takovou výjimku bude schvalovat? 
Chovatelské kolegium posoudí každý případ zvlášť (u fen si vyžádá dobrozdání od veterináře, že 
následky úrazu nepředstavují zvýšené riziko pro fenu při březosti a porodu) a navrhne výboru, 
výbor rozhodne. 
         Pro: 32 Proti: 3 Zdrželo se: 3 
 
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Pes roku následuje po členské schůzi ve 13:15 hodin. 



USNESENÍ 4. členské schůze Spolku českého strakatého psa, o.s. 
 
1) Výše členských příspěvků pro rok 2016 zůstává beze změn, t.j.: 

Členský příspěvek pro člena jen ve Spolku: 200,- Kč/kalendářní rok; pro člena se současným 
členstvím v KCHMPP: 0,- Kč; 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 2016. 

 
3) Změna jednacího řádu (odst. IV. Hlasování, přidán níže uvedený text jakožto bod 8). 
"V mimořádných případech (mimořádné situace, časová tíseň, krizové stavy) je z důvodu 
okamžitého projednání neodkladné věci možné, aby členská schůze projednala určitou záležitost a 
hlasovala o usnesení formou umožňující dálkový přístup. S užitím takového způsobu musí svým 
hlasováním vyjádřit souhlas nadpoloviční většina členů spolku. Předsedající mimořádné členské 
schůze organizuje tuto tzv. distanční schůzi spolku technickými prostředky elektronické 
komunikace. Technicky jednání a zápis zajišťuje výbor spolku. Bez pochybností identifikovaní 
členové spolku musí mít možnost se k předloženým materiálům a usnesením vyjádřit a poté hlasují 
potvrzením jedné z variant (Ano – Ne – Zdržel se). Výbor sumarizuje výsledek hlasování a zpětně 
informuje členy spolku o výsledku hlasování. Záznam o mimořádném jednání členské schůze a 
hlasování podepisují na příštím řádném zasedání členské schůze ti členové, kteří se  
mimořádného jednání členské schůze účastnili." 
 
4) V připadech, kdy není možné posoudit RTG DKK  a LP z důvodu předchozího úrazu, bude 
možné takovému zvířeti povolit výjimku. Chovatelské kolegium posoudí každý případ zvlášť (u fen 
si vyžádá dobrozdání od veterináře, že následky úrazu nepředstavují zvýšené riziko pro fenu při 
březosti a porodu) a navrhne výboru, výbor rozhodne. 
          
 
Schválení usnesení:        Pro: 38 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 
V Praze 29. 11. 2015 
 
 
 
Zapsala Dana Vaňourková 


