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Vážení přátelé, členové KCHŠ

Dostáváte Pozvánku na členskou schůzi 2021, která se bude konat způsobem 
per rollam, tj. písemně. Rozhodli jsme se pro tento způsob, který nám umožňuje
lex covid, z několika důvodů. Schůze je velmi důležitá, abyste mohli být seznámení 
s dosavadním chodem Klub , předloženými  návrhy a především novým návrhem 
Stanov. Doufáme, že tímto způsobem se aktivně zapojí nadpoloviční většina členů 
Klubu, nebude nutné pořádat schůzi náhradní. Pokud bychom zvolili původně
plánovaný způsob on-line, mohli bychom mít při očekávaném velkém zájmu 
problém s připojením. Plánovat schůzi prezenčním způsobem, jak jste byli zvyklí, je 
v této době riskantní, všechnu snahu by mohla překazit protiepidemická opatření. 

Předkládáme vám zprávy
1. Zpráva předsedy a jednatele o chodu Klubu
2. Zpráva HPCH /zprávy dílčích poradců se letos omezí pouze na počet narozených 
štěňat v jednotlivých rázech a zastřešených plemenech.
3. Zpráva o hospodaření Klubu za r. 2020 / podle výsledků účetnictví dodaných 
firmou, která rok 2020 zpracovávala
4. Rozvahu hospodaření na r. 2021
5. Návrh výše poplatků / doporučujeme zachovat stávající výši
6. Návrh Stanov / k návrhu jsou podrobnosti ve Zprávě předsedy a jednatele
7. Změna sídla Klubu : Žantov 30,294 02 Kněžmost

Bod 3. 4. 5. 6. 7. jsou ke schválení

Zápis bude k dispozici na webu Klubu. Pozvánka včetně zprávy a příloh bude 
členům, kteří neudali email zaslána písmemně. Ti se písemně či elektronicky mohou 
vyjádřit  ke schválení. Prosíme ty, kteří si ještě neaktualizovali emaily, aby tak učinili 
pro potřebnou komunikaci (kontakt pro aktualizaci Petra Lenzová 
kchs.info@centrum.cz nebo tel.  773 460 363).



POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

KCHŠ ZVE VŠECHNY SVÉ ČLENY NA ČLENSKOU SCHŮZI 

TERMÍN ODESLÁNÍ: 29.5. 2021 
TERMÍN PRO ČLENSKOU SCHŮZI A HLASOVÁNÍ: 29.6.2021
 

Předkládáme vám zprávy 
1. Zpráva předsedy a jednatele o chodu Klubu
2. Zpráva HPCH /zprávy dílčích poradců se letos omezí pouze na počet narozených 
štěňat v jednotlivých rázech a zastřešených plemenech. které budou pouze
zveřejněny na webu
3. Zpráva o hospodaření Klubu za r. 2020 / podle výsledků
účetnictví dodaných firmou, která rok 2020 zpracovávala
4. Rozvahu hospodaření na r. 2021
5. Návrh výše poplatků / doporučujeme zachovat stávající výši
6. Schválení nových Stanov / podrobnosti ve Zprávě předsedy
a jednatele/
7.Změna sídla Klubu v nových Stanovách : Žantov 30, 294 02 Kněžmost
Bod 3. 4. 5.6. 7. jsou ke schválení

Hlasovací lístek odesílejte do termínu uvedený na Pozvánce na tento email : 
kchs.clenska@gmail.com (tento email je speciálně vytvořen pro pořádání per
rollam), vše bude archivováno ve složce a umístěno na webových stránkách v sekci 
pro členy. Pozvánka včetně zpráv a příloh bude členům, kteří neudali email zaslán 
písemně na uvedenou adresu. Hlasovací lístek posílejte buď písemně
na adresu : Tereza Butašová, Žantov 30 , Kněžmost 294 02, či elektronicky na výše
uvedený email či telefonicky (kontakt Jednatel Hana Toulová 728 282 001).

Hlasovací lístek zasílejte pouze na uvedený email
kchs.clenska@gmail.com



HLASOVACÍ LÍSTEK 

TERMÍN PRO ČLENSKOU SCHŮZI A HLASOVÁNÍ: 29.6.2021
Doplňte každý bod jednou z variant : ANO/NE/ZDRŽUJI SE (nehodící se škrtněte)

 
1. Zpráva předsedy a jednatele o chodu Klubu - ANO/NE/ZDRŽUJI SE   
2. Zpráva HPCH /zprávy dílčích poradců se letos omezí pouze -  
na počet narozených štěňat v jednotlivých rázech a zastřešených plemenech. které 
budou pouze zveřejněny na webu - ANO/NE/ZDRŽUJI SE
3. Zpráva o hospodaření Klubu za r. 2020 / podle výsledků -  účetnictví dodaných 
firmou, která rok 2020 zpracovávala - ANO/NE/ZDRŽUJI SE
4. Rozvahu hospodaření na r. 2021 -ANO/NE/ZDRŽUJI SE
5. Návrh výše poplatků / doporučujeme zachovat stávající výši -  
ANO/NE/ZDRŽUJI SE
6. Schválení nových Stanov / podrobnosti ve Zprávě předsedy a jednatele - ANO/
NE/ZDRŽUJI SE 
7.Změna sídla Klubu v nových Stanovách : Žantov 30, 294 02 Kněžmost -  ANO/NE/
ZDRŽUJI SE



Složení výboru Klubu chovatelů špiců

Předseda Tereza Butašová
Žantov 30, 294 02 Kněžmost

+ 420 731 518 041 
tereza.butasova@gmail.com

Místopředseda Zdeňka Němcová
Olomoucká 300/18, 789 83 

Loštice

+ 420 602 258 724
andrejnemec@seznam.cz

Jednatel Hana Toulová
Veverské Knínice 194, 664 81

+ 420 728 282 001
cherie.boheme@gmail.com

Hlavní poradce 
chovu

Ingrid Dedková
K Ovčínu 354 (vedle), 252 25 

Ořech (Praha- Západ)

+ 420 724 800 909
inka@4tlapky.com

Ekonomický úsek Pavel Vrabec
Padovská 4, 109 00 Praha

+ 420 731 150 900
F1@seznam.cz

IT specialista, 
matrika, výstavy

Petra Lenzová
Údolí 531, 464 01 Frýdlant

+ 420 773 460 363
hor.ir@centrum.cz

Výstavy, 
kluboví šampioni

Xénie Hellebrandová
Jáchymovská 79, Karlovy 

Vary

+ 420 777 012 454
xenieh@seznam.cz

Zpravodaj, web Adéla Brabcová
V Břízkách 1414, 250 01 

Stará Boleslav

+ 420 739 672 834
adelina.1111@seznam.cz

Kontrolní komise

Člen Kontrolní 
komise

Předseda Kontrolní 
komise

Eva Janásková
Bílanská 1873, 

767 01 Kroměříž

Helena Rajnyšová
U Hřiště 106, 431 11 Otvice

h.rajnysova@seznam.cz

ejanaskova@seznam.cz

Rozhodčí komise

Člen Rozhodčí 
komise

Předseda Rozhodčí 
komise Dagmar Keindlová

Hana Skotáková
Táhla 824, 251 68 Těptin

hana@carboneum.net

dagmar.keindlova@seznam.cz



Poradci chovu

Hlavní poradce chovu 
(HPCH), TRPASLIČÍ 
špic / Pomeranian, 

VELKÝ špic

Ingrid Dedková
K Ovčínu 354 (vedle), 252 25 

Ořech (Praha- Západ)

+ 420 724 800 909
inka@4tlapky.com

MALÝ a STŘEDNÍ 
špic v barvě BÍLÁ, 

STRAKOŠ, ČERNÁ a 
HNĚDÁ

Zdeňka Němcová
Olomoucká 300/18, 789 83 

Loštice

+ 420 602 258 724
andrejnemec@seznam.cz

MALÝ a STŘEDNÍ 
špic, kromě barvy 
bílá, strakoš, černá 

a hnědá

Iveta Kašparová
Benická 180, 251 01 Čestlice

+ 420 604 150 334
kasparova@spic.cz

Japonský špic Kristýna Žáková
T.G.M. 99, 273 05 Smečno

+ 420 777 899 610
zakova.kristyna@seznam.cz

VLČÍ špic Mgr. Radka Miturová
Podlesí 75, 757 01 Valašské 

Meziříčí

+ 420 602 184 236
miturova@spic.cz

Thai Bangkaew Dog Michaela Semeráková
Fibichova 433, 533 45 

Čeperka

+ 420 777 790 656
KennelJednicka@seznam.cz

Klubové webové stránky - www.spic.cz



Klubové platby
Členové KCHŠ mají na poplatky slevu 50%!

Tato sleva se nevztahuje na členský poplatek!!

Číslo účtu: 238897591 / 0600

Variabilní symbol  = číslo položky v ceníku plateb
Specifický symbol = císlo členského průkazu
Adresa majitele účtu: Klub chovatelů špiců,

Rytířova Lhota 33, 506 01

IBAN: CZ56 0600 0000 0002 2388 97591
BIC: AGBACZPP

Jako specifický symbol uvádějte číslo vaší členské průkazky 

VS ČLEN KCHŠ NEČLEN KCHŠ

Členství na rok 1 500 Kč 600 Kč

Krycí list 2 150 Kč
Expres vystavení 

300 Kč

300 Kč
Expres vystavení 

600 Kč

Poplatek 
krycího psa za 

krytí

3 100 Kč za narozený 
vrh. Neplatí se za 

oficiálně 
vyšetřeného psa!!!

200 Kč za narozený 
vrh. Neplatí se za 

oficiálně 
vyšetřeného psa!!!

Přihláška k 
zápisu štěňat

4 150 Kč za každé 
odchované štěně

300 Kč za každé 
odchované štěně

Výstavy 5 dle propozic dle propozic

Bonitace 6 300 Kč 600 Kč

Individuální 
bonitace

7 1000 Kč 2000 Kč

Krytí bez 
krycího listu 

8 První 0
druhé a další 

2000 Kč

První 0
druhé a další 

4000 Kč

Sjednocení plateb za krycí list, krycího psa a zapsaná štěňata do jedné položky: 
Doklad o zaplacení všech poplatků bude vždy přiložen 

k Přihlášce k zápisu štěňat.



Českomoravská kynologická unie
Adresa: Maškova 3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy
Tel: 602 216 874,          e-mail cmku@cmku.cz         www.cmku.cz

Úřední dny a hodiny -  úterý: 9:00 - 12:00  a 12:30 - 17:00
                                            středa: 7:30 - 12:00  a  12:30 - 15:00

Ceny úkonů platí pro členy a jsou uvedeny bez DPH, zásilka přijde na dobírku.
Nečlenové KCHŠ platí plnou taxu, což se rovná dvojnásobku uvedené ceny.

Přehled nejčastějších plateb:

Plemenná kniha: Simona Hušková + 420 234 221 377
huskova@cmku.cz

Vystavení PP 200 Kč zasílá se přes poradce chovu

Výstavní příloha 50 Kč zaslat kopii PP

Přeregistrace 
po uchovnění

250 Kč zaslat originál PP

Kniha krytí a odchovů 10 Kč zasílá se po přeregistraci s 
PP

Zápis importu 300 Kč zaslat originál exportního PP

První použití zahraničního 
psa v ČR

200 Kč zaslat kopii PP psa a kopii 
dokladu o chovnosti

Exportní PP 300 Kč zaslat jméno a adresu 
nového majitele

Šampionáty Lenka Fairaislová + 420 234 221 370
fairaislova@cmku.cz

Český šampion Junior 
nebo Grand šampion

100 Kč zaslat originál kartiček 
čekatelství + originál PP a 

výstavní přílohy

Interšampion, Veterán 
šampion

zdarma zaslat potvrzené CACIB 
kartičky + kopii PP 
a výstavní přílohy

Vyřízení chovatelské 
stanice

Lenka Fairaislová + 420 234 221 370
fairaislova@cmku.cz



Zpráva o činnosti Klubu předsedy a jednatele

Vážení členové,

dovolte, abychom vás oslovili při příležitosti Členské schůze 2021. která se koná pro 
všechny nezvyklým způsobem per rollam – tedy písemně. Přistoupili jsme k němu 
po zvážení všech možností, jako k nejspolehlivějšímu řešení v nynější situaci. 
Doufáme, že se podaří zapojit nadpoloviční většinu členské základny a nebudeme 
muset tuto důležitou schůzi řešit schůzí náhradní. Původní varianta schůze on-line 
připojením se jeví jako více problematická a tentokrát opravdu potřebujeme vaši 
spolupráci a co největší účast. 

    Jistě víte, že původní výbor podal v říjnu loňského roku demisi, díky tomu a 
opatřením vlády, kdy nebylo možné ani svolat schůzi ani vypsat nové volby se Klub 
ocitl v patové situaci bez statutárního orgánu a postupně bez přístupu k účtu atd 
a od 18. 3. 2021 rozhodnutím P ČMKU i bez chovatelského servisu a s neoprávně-
ně zneplatněnými krycími listy. Klub s dlouholetou tradicí pravděpodobně měl v 
tichosti ukončit svoji činnost. 30. 3. 2021 byl rozhodnutím soudu doplněn Výbor a 
díky tomu a tvrdohlavosti členů už můžeme říct, jedeme dál! 

    Chceme poděkovat těm členům Výboru, že vytrvali, některým, i když v demisi, 
pomáhali ze všech sil. Velké poděkování patří poradcům chovu. kteří zajišťovali 
chovatelský servis do poslední chvíle a někteří z nich ve své práci pokračují.
 Poděkování patří i velmi solidárním členům klubů jiných plemen, kteří nás 
podporovali, dávali informace i pomoc nejen s programem Dog Office.

     Myšlenka předčasných voleb narazila na realitu. Ukázalo se, že je řada bitev, které 
je třeba vybojovat, aby Klub mohl fungovat. Sami jsme tápali, hledali informace 
a cestu, jak věci opět uvést do chodu. Můžeme jmenovat opětné uznání platnosti 
krycích listů, navrácení chovatelského servisu, přípravu nových Stanov, změnu sídla 
Klubu, převedení účetnictví pod novou firmu, urychlené uspořádání bonitací, 
přípravu Klubové výstavy v Mladé Boleslavi a další záležitosti, které byly o to 
složitější, že jsme se museli „učit za pochodu“. Není čas, kdy je možné všechno řádně 
předat někomu dalšímu, protože sami jsme ještě všechno nestačilivstřebat a vyřešit. 
Proto bychom chtěli požádat základnu o důvěru, aby nám poskytla čas do konce 
řádného mandátu. Věříme, že budeme schopni předat fungující a skutečně zájmový 
Klub. 

K jednotlivým bodům 
     Nutně potřebujeme nové Stanovy, v co nejjednodušší, ale funkční podobě. 
Musíme minimalizovat riziko, že díky a nemožnosti pořádání hromadných akcí nebo 
dalších nepředvídatelných okolností budeme muset omezovat činnost. Musíme mít 
možnost vše, co jen trochu lze, řešit elektronicky nebo per rollam. Pro větší pružnost 
budou mimo Stanov ještě k jednotlivým oblastem zpracovány Směrnice a Zápisní 
řád. Nebudou součástí Stanov. 



    Stejně tak je nutné změnit sídlo Klubu, protože nynější sídlo vyvolávalo 
nepříjemná jednání a velmi ztěžovalo přebírání došlé pošty. 

Nyní jsme ještě vázáni zněním původních Stanov, proto je nezbytné schválit 
Stanovy nové per rollam. Tedy písemně. 

    Po vyhodnocení významu a finanční náročnosti jsme upustili od tištěného 
Zpravodaje a po schválení nových Stanov omezíme vydávání klubových tisků na 
Ročenku, Která bude obsahovat informace pro členy a zprávy o akcích pořádaných 
Klubem nebo informace významné pro kynologickou činnost. Pravděpodobně po-
slední Zpravodaj, tak, jak ho znáte, je v e-formě. Pouze těm členům, kteří nenahlásili 
mailovou adresu nebo nemají přístup na internet bude Zpravodaj zaslán poštou, 
samozřejmě v trochu skromnějším provedení a bez barevného obalu. 
Předpokládaná úspora za tisk a poštovné je kolem 100 000,- Kč. Část úspory 
samozřejmě investujeme do Ročenky. Zde apelujeme na všechny, kteří neposkytli 
mailovou adresu, jestli je to jen trochu možné, aby ji nahlásili matrikáři Klubu. 
Poštovné je značný výdaj, který by bylo možné použít jinde a rozumněji. 

    
     Příjemná zpráva je, že je rozpracovaný nový web Klubu. Jedná se o sponzorský 
dar, což je také příjemná zpráva.
    
    Máme sponzory i na Klubovou výstavu v MB. 
    
   Další rozjednaný sponzorský dar by mohl zabezpečit obměnu počítačového 
vybavení, nákup čipových čteček, které jsou nutné na bonitace a většina původně 
vlastněných Klubem už dosloužila. Případně pokrýt jiný bohulibý účel ve prospěch 
Klubu. 

     Počítačové vybavení a čtečky bude potřeba doplnit v každém případě, aby bylo 
možné používat notebooky i na výstavách a bonitacích. 

     Je v běhu i příprava Speciální výstavy KCHŠ při Světové výstavě psů, která by se 
měla konat na podzim, 2021. 

Děkujeme vám za trpělivost a podporu, kterou jste Klubu I Výboru poskytovali a 
doufáme, že se potkáme osobně na klubových akcích. Pokud budete mít nějaký 
námět nebo dotaz, neváhejte nás kontaktovat. Protože Výbor tu je pro členy. 

Předsedkyně  Tereza Butašová
Jednatelka   Hana Toulová



Zpráva Hlavního poradce chovu
Vážení přátelé, členové KCHŠ

Obracím se na vás poprvé, jako členka nového výboru,kde se mi dostalo cti být zvolena do 
funkce Hlavního poradce chovu.Do loňské reminiscence se pouštět raději nebudu. Dělo se 
toho hodně, bohužel ne ve sféře chovu. Jsem velice ráda, že můžeme říct, KCHŠ nezmizel. 
KCHŠ má ve svých členech dost elánu, aby pokračovat a aby pokračoval dobře. 

Slibuji, že se budu intenzivně zajímat o situaci v chovu ve všech velikostních rázech. Pro první 
přehled jsem si nechala zpracovat situaci v rázu velký a střední špic. Děkuji všem chovatel-
kám,které se na tom podílely. V rázu Velký hnědý špic jsme letos zaznamenali nádhernou 
událost. Narození plného vrhu. Gratuluji chovatelce SImoně Stankové a doufám, že alespoň 
část hnědého vrhu zůstane v ČR a budeme se časem moci těšit na další hnědá mimina. Děku-
ji chovatelce, že byla ochotna tolik podniknout a obětovat pro tento unikátní vrh, i když to za 
původního výboru neměla jednoduché. 

Budu aktivně spolupracovat se všemi dílčími poradci chovu a také s poradkyněmi pro 
Japonské špice a Thai Bangkaew Dog, protože s námi sdílí Klub a jejich plemena zaslouží 
pozornost a propagaci stejně, jako Němečtí Špicové. 

Věřím, že letošní rok bude šťastnější na klubové akce, na chovatelské a výstavní úspěchy. 
Už letos pro Vás plánujeme výstavy a akce na příští rok a hodláme si to opravdu užít s vámi 
společně a hlavně v pohodě. 

Přeju nám - poradcům chovu a prosím chovatele, aby sestavovali chovné páry s rozmyslem, 
nepodléhali “módním vlnám” a mohli jsme rozšiřovat genetickou základnu s klidným 
svědomím o kvalitní jedince. 

Rozhodně nebudeme ustupovat od vyšetřování zdravotních ani od DNA,

Ale jako kolegium poradců chceme nechat rozhodovací právo o chovu na samotných 
chovatelích. Jen věřím v soudnost a chovatelskou morálku všech chovatelů, aby vždy měli 
na paměti hlavně blaho svých psích svěřenců. Protože jsme zájmový spolek a naši pejsci jsou 
také naši společníci a zaslouží si naši lásku a kvalitní péči. Na to se nesmí zapomínat.
Za dílčí poradce budou na webu k dispozici tabulky s narozenými štěňaty. Podle rázu a barev. 
Na podrobnější informace v poměrně hektických dnech nezbyl čas. 

Za dílčí poradce  jsou k dispozici tabulky s narozenými štěňaty. Podle rázu a barev.  
Na podrobnější informace v poměrně hektických dnech nezbyl čas. 

Dvě bonitace, kde během 14 dnů se uchovnilo 64 psů a fen, rychle po sobě a příprava další 
bonitace při Klubové výstavě v Mladé Boleslavi, zaměstnala celý tým. Snažily jsme se vám co 
nejrychleji nahradit chybějící bonitace. Výsledky bonitace budou vyvěšeny na webu.

Jsem ráda, že jsem vás mohla alespoň takto krátce informovat a věřím, že se v co největším 
počtu uvidíme na Speciální výstavě KCHŠ pořádané při Word Dog Show 2021 letos na 
podzim v Brně.2021 letos na podzim v Brně. 



Hospodaření Klub špiců z.s. za rok 2020

Vážení členové,

níže vám předkládáme hospodářský výsledek za rok 2020 zpracovaný účetní firmou 
EHV Enterprises ,Ing. Editou Jelínkovou.

příjmy celkem: 504.091,95 Kč
výdaje celkem : 511.710    Kč
stav pokladny k 31.12 2020 : 10.280 Kč
stav účtu k 31.12 2020 :  631 441,67

Informace o hospodaření Klubu chovatelů špiců, z.s. za rok 2020 

 - Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace
- Rozvaha pro nevýdělečné organizace
- Příloha v účetní závěrce
- Přiznání k dani z příjmů právnických osob
- Výkaz zisků a ztrát podrobný

Všechny dokumenty jsou přístupné za stránkách webu Klubu.

Hospodaření Klub špiců z.s. za rok 2021

Bonitace

1.5.bonitace Praha
24 psů  - 6600 Kč (22x300 Kč)
náklady: strava ,rozhodčí,komise a cestovné : 6.200 Kč

15.5. bonitace Olomouc
40 psů - 12.000 Kč (40 x 300)
náklady: strava, rozhodčí, komise a cestovné: 11.000 Kč 

19.6. bonitace při KV v Mladé Boleslavi
cca 20 psů 
náklady: strava,rozhodčí, komise a cestovné: 6000 Kč

V plánu jsou ještě 2 bonitace,náklady za jednu bonitaci  je zhruba 8.000 Kč.

Klubová výstava  19. 6. 2021 
plánované náklady 55 000,-
plánovaný příjem 60 000,-  
+ sponzoring



Klub chovatelů špiců


