Zápis z jednání Pléna ČKS
dne 20. 11. 2017, jednací sál PVA EXPO Praha ,Praha 9 Letňany
Přítomni: Ing. Baroš, MUDr Bočanová, Daušová Z., Dvořáková M., Morávek Jos.,

Grolbertová M., Hejralová P., Huniadvari Frant., Janda J., Kaskoun V.,
Kejř V., Ing. Kratochvíl, Kudrnáčová J., Bc. Lasík, Mašek St., Melichar M., Mellar
K., Nedvěd Vlad., Linhartová E., Nováková D., Nováková I., Ostrčilík M.,
Růžička J., Skalická I., Nováková K., Spolek Zd., Sütto-Vítková R., Ing. Šabatová,
Ševčík St., Šidák R., Škubal J., Šmolík J., Špalková Andrea, Švec Frant., Ťujík Bř.,
Ing. Ulč M., Zemanová J.,
Omluveni: Fejfarová K., Vyčítal P. ( zastoupen) , Mgr. Havlová, Holešová T., Hřebačková J.,
Kelar R., MVDr. Meloun O.,
Přizváni: J. Šiška, B. Roškotová,
Jednání Pléna ČKS zahájil předseda svazu p. Šmolík v 15:13 hodin přivítáním přítomných a
konstatováním, že dle prezenční listiny je zasedání usnášení schopné (z celkového počtu 51
pozvaných členů Pléna ČKS přítomno 35, omluveno 6, nepřítomno 10). Předložený program
schůze schválen jednomyslně.
K bodu 1: Kontrola plnění usnesení od posledního pléna
Kontrolu plnění usnesení od minulého pléna provedl předseda ČKS p. Šmolík. Ve zprávě
upozornil na nejdůležitější usnesení a témata jednání PČKS viz. příl.č. 1.
K bodům 2. a 3. Zprávy z orgánů (MŠMT, SSS ČR, ČMKU) informace o dotační politice
V rámci tohoto bodu předložil předseda ČKS informace o dotační politice ve sportu,
informaci ze Sdružení sportovních svazů ČR a informace z ČMKU viz. příl. č. 2.,3.,4..
Další informace z ČMKU doplnila členka P ČMKU pí. Iveta Nováková.
-Světová výstava se uskuteční v Brně ve dnech 2. - 5. září 2021, den předtím, tedy 1.9.
bude Mezinárodní výstava CACIB, při této akci bude pravděpodobně klubům umožněno
pořádat mimořádné Speciální výstavy.
-ČMKU bude realizovat na svém webu vyhledávač nalezených - ztracených psů podle
čipových čísel.
-upozornění na novelu Veterinárního zákona – povinnost hlášení 5 a více psů samičího
pohlaví ve stáří nad 12 měsíců majitelem na Veterinární správu
-revize recipročních dohod, nutnost aktualizace, pokud majitelé psů jedou do některých z
vyjmenovaných států, je potřeba se zeptat na ČMKU, zda dohoda platí
-připomínka možnosti mít v rodokmenech odchovaných štěňat speciální známku, že rodiče
jsou validovaní DNA analýzou, za předpokladu dodržení směrnic
K bodu 4: Návrh rozpočtu ČKS na r. 2018.
Návrh rozpočtu ČKS na rok 2018 předložila ing. Šabatová. Ještě před projednáváním návrhu
finančního rozpočtu, objasnila otázku doplatku DPH za příjmy MVP a plemenné knihy, viz
zaslaná výsledovka ČKS 2016.
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V rámci předloženého návrhu finančního rozpočtu 2018, upozornila na nejvýraznější změny
v nákladech i výnosech ve srovnání s rozpočtem 2017. V nákladech je rozpočet vyšší o
412.000,- Kč, v příjmové části je vyšší o 999.000,- Kč. Náklady celkem (v tisících Kč) 20.979,Kč, výnosy celkem 19.660,- Kč. Rozdíl minus 1.319.000,- Kč, to je o 587.000,-Kč nižší schodek
než v rozpočtu roku 2017. Rozpočet schválen jednomyslně všemi hlasy (35). Rozpočet byl
schválen beze změny tak, jak byl odeslán všem členům Pléna ČKS, jako příloha zápisu se již
nepřikládá.
16:10 příchází p. M.Melichar .. (z celkového počtu 51 pozvaných členů Pléna ČKS přítomno
36, omluveno 6, nepřítomno 9).
K bodu 5: Návrh Výroční zprávy ČKS za rok 2016 .
Zaslané připomínky byly do návrhu konečného znění zapracovány a členové pléna s nimi
byli seznámeni. Výroční zpráva schválena všemi hlasy (36), viz příl. č. 5.
K bodu 6: Zprávy jednotlivých komisí ČKS.
Předsedové komisí přednesli zprávy za jednotlivé oblasti činností.
Komise mládeže pí. I. Skalická - zpráva viz příl. č. 6.
Výcviková komise p. Bc. J. Lasík - zpráva viz příl. č. 7.
Organizační komise p. M. Melichar - zpráva viz příl. č. 8.
Chovatelské kluby pí. MUDr. R. Bočanová - zpráva viz příl. č. 9
Kluby speciálního výcviku Z. Spolek – zpráva viz příl. č. 10
Revizní komise pí. Bl. Roškotová - viz příl. č. 11
-ve svém vystoupení vzpomněla smutnou zprávu o úmrtí členky RK pí. Ilony Morávkové, za
kterou byla kooptována jednáním RK dne 16. 11. 2017 pí. Věra Čermáková. Plénum bylo
seznámeno s nutností kooptace a nemělo připomínek.
K bodu 8: Zprávy z krajských organizací a kolektivních členů.
Přednesena i písemně doložena zpráva p. V. Kaskouna předsedy KV ČKS Praha, viz. příl. č.12
Dále zazněla informace zástupce Moravskoslezského KV p. K. Mellara o tom, že v kraji
začínají organizovat závody v branném víceboji. Navázal předseda svazu p. J. Šmolík, který
plénum informoval o předběžné (ústní) nabídce ZKO Louny na uspořádání VS a MR
v branném víceboji - písemná nabídka však dosud není.
K bodu 7: Poznatky ze zprávy z komise FCI pro pracovní psy v Německu.
Zápis z komise FCI byl rozeslán všem členům pléna a je podkladem činnosti výcvikové
komise. Nejdůležitějším bodem je nové znění mezinárodního zkušebního řádu IGP, dosud
IPO, který je překládán. Pro potřeby ZKO a funkcionářů bude vytištěn, ale nebude dále
prodáván (viz usnesení VII. sjezdu ČKS).
K bodu 9 a 10: Vyhodnocení sportovní sezony, upřesnění plánu akcí a pokynů na rok 2018
-je obsaženo ve zprávách VK a KM
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K bodu 11: Informace o stavu čl. základny 2017.
Tajemník předložil všem přítomným tabulku s aktuálním stavem členské základny ČKS
v roce 2017. Současně byla předložena i tabulka odvodů jednotlivým KV ČKS, dle stavu
členské základny a počtu ZKO.
Konstatoval, že došlo jen k nepatrnému snížení členské základny, příští rok však ukáže, jak
se na počtech členů projeví zvýšení členských příspěvků. Obě tabulky viz příl. č.13
K bodu 12: Zpráva o jarní a podzimní MVP Praha 2017.
Tajemník přednesl informaci o jarní a podzimní mezinárodní výstavě psů v Praze. Rád by
věřil, že přístup pronajímatele areálu v Letňanech se oproti minulosti s výměnou generálního
ředitele a dalších pracovníků servisu PVA změnil. Pražské MVP si získaly oblibu mezi českými i
zahraničními vystavovateli, ale také mezi rozhodčími. Dokazují to rostoucí počty přihlášených
psů na jarní, ale zejména podzimní výstavě. Věří, že i v budoucnu budou výstavy stabilním
příjmem do rozpočtu ČKS. Výtěžek podzimní MVP Praha 2016 činí před zdaněním 1.748 tis.
Kč, u jarní MVP 2017 opět před zdaněním 678 tis. Kč. Vyúčtování podzimní MVP 2017 není
t.č. ještě uzavřeno.
K bodu 13: Sekretariát - organizační a různé.
-na základě potvrzené dotace na program IV. – provoz a údržba ve výši 1.431.800,- Kč, (k
vyúčtování plus 30 % - 2.045.500,- Kč), byly žadatelským ZKO odeslány pokyny k vyúčtování
s termínem dodání do 24.11.2017. V této souvislosti se obrátil tajemník na
předsedy KV ČKS s prosbou, aby v rámci možností intervenovali o včasné dodání vyúčtování.
-v diskusi vystoupil p. J. Janda člen P ČMKU s příspěvkem zabývajícím se otázkou školení a
delegace rozhodčích exteriéru, viz. příl. č 14
-paní I. Nováková členka P ČMKU s odkazem na rozdílnou úroveň práce vedoucích kruhů na
výstavách navrhla uvážit zavedení hodnocení s následnou diferenciací výše odměn
Ukončeno v 18. 20 hod.
Zapsali : MUDr. Bočanová, J. Šiška
Přílohy :
1/ Kontrola usnesení P ČKS pro Plénum ČKS 20.11.2017
2/ Informace o dotační politice ve sportu
3/ Informace ze Sdružení sportovních svazů ČR
4/ Informace z ČMKU
5/ Výroční zpráva za rok 2016
6/ Zpráva komise mládeže
7/ Zpráva výcvikové komise
8/ Zpráva organizační komise
9/ Zpráva zástupce chovatelských klubů
10/ Zpráva zástupce klubů spec. výcviku
11/ Zpráva KRK
12/ Zpráva p. V. Kaskouna předsedy KV ČKS Praha
13/ Stav členské základny ČKS 2017
14/ Příspěvek p. J. Jandy k otázce rozhodčích
3

