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Prezident Spolku: 
 

- je členem výboru Spolku 
- je zodpovědný za vedení Spolku a ze své činnosti se zodpovídá se členské schůzi 
- na členské schůzi předkládá zprávu o činnosti Spolku 
- je pověřen jednáním s ČMKU a dalšími organizacemi a orgány státní správy 
- pomáhá při organizaci výstav a akcí, pořádaných Spolkem, případně na akcích, na 

kterých se Spolek spolupodílí 
 
Jednatel Spolku: 
 

- je členem výboru 
- je zodpovědný za evidenci členské základny 
- přijímá přihlášky nových členů a kontroluje členské příspěvky a jejich placení 
- zasílá aktualizovaný seznam členů každý rok všem členům výboru a komisím 
- za svou činnost se zodpovídá členské schůzi  
- pomáhá při organizaci výstav a akcí, pořádaných Spolkem, případně na akcích, na 

kterých se Spolek spolupodílí 
- spolu s prezidentem Spolku se podílí na jednání s ČMKU a dalšími organizacemi a  

           orgány státní správy 
    -     má podpisové právo ke kontu Spolku spolu s pokladníkem 

        
Hlavní poradce chovu: 
 

- je členem výboru Spolku 
- je zodpovědný za řízení chovu a jeho výsledky 
- hlavním poradcem chovu může být aktivní chovatel s dlouholetou zkušeností a 

zejména se znalostí zákonitostí genetiky a se znalostí platného mezinárodního 
standardu 

- hlavní poradce chovu plní tyto úkoly: 
o vede evidenci chovných jedinců 
o doporučuje krytí fen vhodnými psy 
o zúčastňuje se klubových a speciálních výstav, pořádaných Spolkem 
o je vedoucím chovatelského kolegia (oblastních poradců) daného plemene, 

které řídí chov ve smyslu Zápisního řádu 
o ze svou činnost se zodpovídá výboru Spolku, na členské schůzi předkládá 

zprávu o chovu 
 
Pokladní Spolku: 
 

- je členem výboru Spolku 
- je zodpovědný za vedení účetnictví Spolku 
- zodpovídá se členské schůzi za vedení účetnictví a předkládá na schůzi účetní zprávu 
- má podpisové právo ke kontu Spolku 
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Člen výboru Spolku: 
 

- je členem výboru Spolku 
- pomáhá ostatním členům výboru s organizací činnosti Spolku 
- členem výboru Spolku od roku 2011 může být jen ten člen, který splňuje podmínky 

Článku IV., Odst. 1., písmene a, tj. být minimálně 5 let členem Spolku 


