
Žádost nově vzniklého chovatelského klubu o navázání spolupráce 

– Klub chovatelů německých špiců, z.s. (KCHNŠ) - 

Žádost předkládá s prosbou o  schválení MSKS, subjekt, který nově vzniklý spolek zastřešil. 

KCHNŠ, z.s.  byl založen  30.10.2020, je zapsán do spolkového rejstříku Měst. soudem 

v Praze. Klub doložil úvodní rekapitulaci důvodů vzniku nového klubu, plán jeho činnosti a 

dokumenty dle požadavku Směrnice ČMKU č. 9 , která upravuje pravidla pro uznání 

chovatelských klubů a navázání spolupráce s nimi. Dle Čl. 2 byly doručeny stanov, normativy 

klubu, jmenný seznam členů, prohlášení o respektování stávajících chovných podmínek, 

doložení přehledu počtu registrovaných chov. jedinců v počtu vyšším 4-násobku na 

požadavek minimálního počtu. Zároveň KCHNŠ žádá o povolení výjimky/toleranci oproti 

požadavku na min. 51% zastoupení celkem registr. jedinců plemene-  Žádost a prosbu opírá 

nově vzniklý klub KCHNŠ o fakt, že plemeno německý špic v současné době ztratilo možnost 

registrovaného chovu, poskytování servisu stávajícím klubem – KCHŠ - , poněvadž je tento 

klub bez statutárního zastoupení, bez pravomoci jednat a vykonávat svou funkci. 

Vyjádření  PČMKU     
P ČMKU přihlíží k současnému stavu, kdy stávající klub (KCHŠ), který má garantovat chov 
špiců v CZ, je „nefunkční“ (je bez statutárního zastoupení spolku, bez oprávnění podepisovat 
smlouvy, nemůže smluvně nabídnout chovatelský servis pro nečleny klubu, nemožnost 
nakládat s financemi klubu aj.) Tato skutečnost byla písemně potvrzena/doložena předsedou 
KK KCHŠ, kde m.j. písemně uvádí, že z 9 členů výboru klubu 7 podalo rezignaci, následovala 
rezignace HPCH i některých dalších. U bývalých statutárních zástupů klubu, kteří rezignovali 
na svou funkci, došlo k výmazu ve spolkovém rejstříku. Současný klub, který má garantovat 
chov německých špiců nemůže pořádat chov. akce/bonitace  pro některé barevné a 
velikostní rázy, nemůže plnit svou funkci a je otázkou co bude následovat. Dle Stanov spolku 
je nejvyšším orgánem členská schůze, kterou svolává výbor klubu a toto je „patová“ situace. 
Již uváděného důvodu, že tento spolek nemá „výbor“ – nemá statutárního zástupce ve 
funkci. 
Při projednávání žádostí o navázání spolupráce s nově založeným chovatelským klubem vždy 
P ČMKU vyžaduje dodržení všech podmínek daných Směrnicí z r. 2012. V tomto případě – 
podání žádostí KCHNŠ o navázání spolupráce - P ČMKU žádost schvaluje a to i s ohledem 
na současné (dočasné) nesplnění % zastoupení registr. chov. jedinců v majetku nově 
vzniklého spolku.  P ČMKU přihlédlo k nutnosti v současné době zajistit možnost dalšího 
chovu plemene NŠ na úrovni ČMKU.  

S tím souvisí pozastavení činnosti KCHŠ, z.s. z důvodu, že není schopen vykonávat svou 

funkci. Plemena, která tento klub zastřešuje, bude možno chovat prostřednictvím 

KCHNŠ, KCHMPP a Klub severských psů, z.s. (plemena Japonský špic, Norbotenský 

špic, Thai Bangkaew dog).  

Zde bude nutno oslovit jiný klub s žádostí o zastřešení chovu výše uvedených plemen (mimo 

NŠ).  

Tímto rozhodnutím P ČMKU zajistí možnost provádění chovatelské činnosti majitelům výše 
uvedených plemen a nedojde ke stagnaci jejich chovu.  
 


