Zápis z jednání Pléna ČKS dne 19. 11. 2018
Praha 9, výstaviště PVA EXPO Praha, sál. č.1
Přítomni:

dle přiložené prezenční listiny

Omluveni:

Vyčítal Petr - plná moc pro pí. Dvořákovou, Ostrčilík Marek - nemoc, Linhartová Eva nemoc, Skalická Iveta - nemoc, Keral Radim , Nováková Dagmar- plná moc pro Ing.
Novákovou

Přizváni:

J. Šiška, B. Roškotová, O. Šiška, Ing. Valtrová Lenka

Zasedání Pléna ČKS zahájil a zasedání předsedal předseda J. Šmolík. Před jednáním vznesl
dotaz k účasti dalších hostů - Ing. Lenky Valtrové a Ondřeje Šišky - schváleno - přizváni
z důvodu provedení zápisu a zodpovězení případných dotazů k GDPR.
Jednání Pléna ČKS bylo svoláno předsednictvem ČKS pozvánkou ze dne 31.10.2018. Plénum
ČKS je usnášeníschopné (z 51 pozvaných je dle prezenční listiny přítomno 38).
Mimo program, který byl pozvaným zaslán spolu s pozvánkou, seznámil předseda p.
Šmolík přítomné s postupem v záležitosti podání rozhodčího L. Jonáše k Plénu ČKS.
Toto podání, označené jako „odvolání do rozhodnutí předsednictva ČKS ze dne 21.5.2018 k
plénu svazu ČKS a žádost o předložení tohoto odvolání předsednictvem svazu k projednání
pléna svazu jednotlivým členům“ obdržel sekretariát ČKS dne 8.11.2018, tedy v okamžiku,
kdy již bylo Plénum řádně pozváno včetně zaslání stanoveného programu jednání a
veškerých projednávaných materiálů.
Při dodatečném zařazení podání L. Jonáše na program pléna, postupoval sekretariát ČKS
podle §253 odst.3 OZ, podle kterého záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při
jeho ohlášení (dle Stanov ČKS 15 dnů přede dnem konání Pléna), lze zařadit jen za účasti a se
souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
Podání L. Jonáše bylo v dobré vůli dodatečně rozesláno všem, již dříve pozvaným s výzvou,
aby se hlasováním per rollam vyjádřili, zda se zařazením do programu souhlasí, či nikoliv –
udána el. adresa předsedy p. Šmolíka s termínem vyjádření. Výsledek hlasování byl takový,
že z 51 obeslaných reagovalo pouze 31, čili nebyla splněna podmínka nutnosti souhlasu
všech členů Pléna ČKS.
K samotnému předloženému podání citoval předseda vyjádření právního zástupce ČKS JUDr.
L. Deverové:
1. Předložené podání nemůže být projednáno jako odvolání v kárném řízení. Kárný řád ČKS
v §16 jednoznačně stanoví, že v kárném řízení na úrovni ČKS o odvolání rozhoduje
předsednictvo ČKS a rozhodnutí předsednictva ČKS je konečné. Plénum svazu není
v kárném řízení dalším odvolacím orgánem. Ustanovení Stanov ČKS čl.15 je nutno vykládat
tak, že Plénum svazu je odvolacím orgánem proti prvoinstančním rozhodnutím
předsednictva ČKS.
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2.Podání L. Jonáše je pouze tím, co uvádí na str.2, odst.2 svého podání a to je žádostí o
kontrolu a dodržování závazných, avšak blíže nespecifikovaných předpisů ČMKU a FCI ze
strany ČKS.
Přítomní byli vyzváni, zda má někdo k předmětné záležitosti dotaz, či připomínku - nikdo.
Ve věci podání L. Jonáše bylo přítomným oznámeno, že toto podání bude zařazeno na
program Pléna až na následujícím zasedání Pléna ČKS na jaře 2019, jelikož nebyla splněna
lhůta pro předložení tj. 15 dnů před svoláním Pléna a následným hlasováním o dodatečném
zařazení na program nebylo dosaženo souhlasu všech oprávněných v této záležitosti
hlasovat.
K bodu 1: Kontrola plnění usnesení od posledního pléna
Kontrolu provedl předseda p. Šmolík, kontrola usnesení viz příl. č. 1
K bodu 2: Návrh rozpočtu ČKS na rok 2019, příprava rozpočtu VIII. Sjezdu ČKS - ing.
Šabatová
Ing. Šabatová informovala, že návrh rozpočtu na rok 2019 byl předběžně projednán PČKS
22.10. t.r. Návrh vychází z podkladů výsledovky roku 2017 a údajů dílčí střediskové
výsledovky za období leden až říjen 2018. Návrh rozpočtu na rok 2019 byl zaslán současně
s pozvánkou, dílčí střediskové výsledovky za období leden až říjen 2018 byly členům pléna
zaslány dodatečně.
Výdajová část rozpočtu je navýšena akcemi, které se uskuteční pouze v příštím roce
(příspěvek na MS FCI stopařů v Horní Bříze, cestovné na VH ČMKU, VIII. sjezd ČKS). K návrhu
rozpočtu byl zaslán i předběžný návrh rozpočtu VIII. sjezdu.
Upozornila, že pokud by byly schváleny další změny nebo akce, promítly by se v nákladech
návrhu rozpočtu 2019. K návrhu rozpočtu VIII. Sjezdu ČKS nebylo připomínek.
Ing. Šabatová vyzvala k připomínkám k rozpočtu. K dotazu p. Ťujíka zda se budou zvyšovat
členské příspěvky v roce 2019-2020 sděluje, že se s jejich zvýšením nepočítá. K druhému
dotazu k výnosům a nákladům v rozpočtu, pan Ťujík dosáhl jiných propočtů v rozpočtu. Ing
Šabatová mu nabídla, že před skončením zasedání se na to mohou podívat - neakceptováno.
Po seznámení s některými položkami a po zodpovězení dotazů hlasováno: rozpočet na rok
2019 schválen většinou 35 hlasů, proti nikdo, zdrželi se 3.
Rozpočet ČKS na rok 2019 schválen beze změny, nebude tedy již jako příloha zápisu
rozesílán.
K bodu 3: Zprávy z orgánů (MŠMT, SSS ČR, ČMKU, ostatní).
Sdružení sportovních svazů ČR - z jednání rady sdružení 14. 11. 2018 p. Šmolík
-jako hlavní spolek z.s. máme povinnost do konce roku 2018 nahrát do sportovního rejstříku
pobočné spolky a kluby a seznam sportovců a trenérů
-současně bylo upozorněno, že je třeba, aby měly pobočné spolky nahrány ve sbírce listin
výkaz majetku za jednotlivé roky a účetní uzávěrky, více na webu ČKS, viz
http://www.kynologie.cz/clenske-subjekty/1082-2-zakladni-kynologicke
organizace/zverejneni-ucetni-zaverky-za-rok-2015-a-2016.htm
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ČMKU - zápis P ČMKU ze dne 15.11.2018 pí.Nováková, J. Janda
Zpráva z ČMKU viz.příl. č. 2
K bodu 4. Zprávy jednotlivých komisí ČKS.
Komise mládeže ČKS zpráva - písemnou zprávu pí. Skalické ( omluvena )přečetl p. Mellar
Zpráva komise viz. příl. č. 3.
Výcviková komise zpráva - Bc. J. Lasík
Zpráva VK za období od minulého pléna - viz. příl. č. 4.
Komise speciálních sportů - p. Spolek
Zpráva komise - viz. příl. č. 5
Zástupce chovatelských klubů - MUDr. Bočanová
Zpráva komise viz příl. č. 6.
Organizační komise - p. Melichar
Zpráva viz příl. č. 7
Revizní komise - pí. Roškotová

Zprávu nemá, protože kontroly dalších akcí ještě probíhají, dále upozorňuje, že v revizní
komisi nyní vykonávají práci pouze tři členky, dvě další se pravidelně nedostavují, na
komunikaci nereagují. Informovala krátce o probíhajících kontrolách vyúčtování příspěvků na
činnost a dotací. Konečná zpráva bude předložena PČKS po ukončení všech kontrol
vyúčtování akcí.
Zpráva o průběhu VS a MR v BVK - ústně přednesl p. Mellar.
Zpráva viz. příl. č. 10
Následovala diskuse k předneseným zprávám.

-p. Kejř (KV Ústecký) navazuje na zprávu o BVK a žádá o zaslání písemných připomínek k BVK,
p. Mellar přislíbil
-V.Kaskoun (KV Praha) - reaguje na nástin pracovní verze návrhu odměn rozhodčích
přednesených ve zprávě VK, poukazuje na podle jeho názoru nepoměrné finanční odměny,
opakovaně navrhuje zvýšení počtu oddílů na zkouškách na třicet oddílů - tento návrh byl
předložen teprve v den a na místě zasedání pléna - proto nelze projednávat
-pí Nováková (Bouvier klub Bohemia z.s., člen P ČMKU)- dotaz, zda se zvyšuje počet
účastníků zkoušek na jedné akci a je tedy souvislost s návrhem na zvýšení odměny
rozhodčím na zkouškách - průměrný počet účastníků zkoušek na jedné akci se nemění
-Ing. Novotný (Český klub německých ovčáků z.s.) - MSKS údajně neplatí srážkovou daň,
proto vznáší dotaz, zda by se to nemohlo vztahovat i na ČKS - ověřeno - MSKS srážkovou
daň odvádí v souladu se zákonem
-p. Ťujík (KV Liberecký) - upozorňuje, že částka za odměnu rozhodčím na zkouškách se
nezvyšovala před více než dvaceti lety (jak zaznělo v odůvodnění návrhu na zvýšení), ale
před cca šesti, sedmi lety
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-pí Roškotová (RK ČKS) poukazuje na odměňování rozhodčích pro exteriér, který například
musí posoudit 90 psů a dostane odměnu za den pouze 850 Kč /netto/, tedy 1.000 Kč
/brutto/ jako rozhodčí pro výkon na zkoušce
-pí Mgr. Havlová (KV Jihočeský) navrhuje, aby se tato problematika probrala na školení
rozhodčích, tomuto návrhu oponuje p. Kaskoun, který nepovažuje jednoznačně za vhodné
tuto problematiku na školení rozhodčích otevírat
-p. Kejř navrhuje kompromis – zvýšení např. o 250-300 Kč.
-Ing. Kratochvíl (Czech Mallinois Club) odporuje názoru pana Bc.Lasíka, figurování na
vrcholných akcích je o prestiži, na zkouškách jde pak o předvedení práce psa, na jehož
tréninku se podílí
-p. Mellar (KV Moravskoslezský) z vlastní zkušenosti souhlasí, když vykonával činnost
svazového figuranta, byla pro něj delegace na VS a MR prestižní záležitostí
-pí. Šefelínová (Boxer klub České republiky z.s.) mluví i za další chovatelské kluby, jejichž
sportovní akce s malým počtem účastníků jsou s ohledem na náklady (rozhodčí, figuranti,
kladeči, cestovné,…) akcemi někdy až likvidačními pro pořadatelský spolek
-pí Daušová (spolek HELPPES), reaguje na glosu z auditoria na nutnost medializace činnosti
svazu a informuje o negativních zkušenostech s průběhem natáčení pro televizní pořad
z Roudnice n.L. v rámci MS FCI. Je třeba edukovat reprezentanty, že součástí
reprezentačních povinností je i spolupráce se svazem v oblasti medializace kynologického
sportu.
-p. Kaskoun se vrací k reprezentaci, podklady - foto a výsledovku by měl vždy na sekretariát
svazu doložit vedoucí výpravy
-Bc.Lasík tlumočí požadavek VK - aby chovatelské kluby a kluby speciálního výcviku
uvažovaly o zavedení členských průkazek - časté problémy s dokladováním členské
legitimace u některých klubů.
16:58 odchází pí Sütto-Vítková, celkem je tedy 37 přítomných
Přestávka 20 min
Předseda ČKS otevírá další diskuzi
-p. Šmolík apeluje na kolektivní členy - aby si do svých stanov doplnili sportovní činnost
-p. Kejř - k Valné hromadě ČMKU - nutno určit delegáty ČKS, odpověď předseda svazu p.
Šmolík - bude předmětem jednání předsednictva ČKS. Vzhledem k tomu že informace k VH
ČMKU přišla pozdě až 14.11. a tedy nebylo možno zanést jako bod jednání na pozvánce,
nelze projednat
-p. Janda (Novofundland klub ČR, člen P ČMKU) upozorňuje na problematiku nedokončených bonitací v případě dvou a více klubů zastřešující chov daného plemene. O nedokončené bonitaci (z jakýchkoliv příčin) je nutno učinit zápis v PP. Bonitace musí být následně
dokončena v klubu ve kterém, byla započata!!! Přibylo rozhodčích, kteří aprobace získávají
zrychleným způsobem - i když tuto problematiku o připravenosti rozhodčích vznášel při
minulém plénu, žádný z chovatelských klubů nereagoval. Nutno ale řešit přinejmenším
výhledově. Školení rozhodčích pro exteriér je nedostatečné, což je i důvod toho, že jsou
chovatelské kluby často nespokojeny s posuzováním delegovaných rozhodčích. Nutno tuto
situaci řešit.
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-p. Kaskoun vznáší dotaz na počet delegátů krajů na VH ČMKU - J. Šiška informuje o počtu
delegátů, podklady budou dodány všem KV a kolektivním členům
-p.Janda upozorňuje na nutnost podat podněty na projednání VH ČMKU včas, tzn. spolu s
předáním jmenného seznamu delegátů ČKS ( termín do 16.1.2019??) jinak nebude zařazeno
na program jednání
-ing.Novotný (Český klub německých ovčáků z.s)- klub ročně eviduje 4500 štěňat, dále
zmiňuje výrazné sportovní úspěchy plemene na mezinárodní úrovni. Aktuálně neprobíhají
žádná oficiální jednání směřující k odchodu klubu z ČKS. Příčinu těchto minulých aktivit
spatřuje ve dvou rovinách. Narušené osobní vztahy a vzájemná komunikace, zde nastal
oboustranný pozitivní vývoj /dobrá komunikace s ČKS/. Druhá je finanční rovina, SČKNO
předloží PČKS návrh dodatku ke smlouvě o vedení plemenné knihy
-Ing. Šabatová reaguje na připomínku ing. Novotného z SČKNO - všichni kolektivní členové
dostávají každoročně příspěvky na činnost, v letošním roce i úhradu startovného na MS a
nejen klub SČKNO, ale i další kolektivní členové podklady k vyúčtování nezasílají a
nevyužívají tak přislíbených příspěvků, o termínech zaslání nemluvě, tímto stavem se bude
zabývat i PČKS na některém z dalších jednání.
-pí.Grolbertová - za YT klub chovatelů a jeho přátel z.s.. vloni nepříjemnost, kdy klub
nenahlásil včas speciální výstavu, společnou pro všechny tři kluby zastřešující plemeno YT.
dodatečná žádost klubu (odůvodněná závažným onemocnění zodpovědné funkcionářky
klubu) byla P ČMKU zamítnuta - příspěvek je směřován k přítomným zástupcům ČKS
v P ČMKU. Paní Nováková reaguje, že musí být stejný metr pro všechny. Pan Janda - jedná se
o dvě různé věci, praxe - pokud výstavě nic nebrání a není v kolizi s jinou, tak povoleny
takové výstavy jsou. Následně pan Janda se zástupkyní klubu se řeší tuto záležitost mimo
diskusi.
- p. Koníček - Rotweiler klub České republiky z.s. - etos se klubu stalo to, že došlo ke kolizi
v termínech nahlášených akcí - v řádném termínu předsednictvo klubu nahlásilo víkendovou
akci, tento termín měl být volný, jednalo se o výstavu a MČR, následně ale byli informování,
že pro výstavní činnost je termín chráněný nějakou národní výstavou. Paní Nováková (P
ČMKU) informuje, že to mohla být Olomoucká výstava, která byla nahlášena později, z
důvodu přesunu výstav.
-pí. Hejralová – Discdíog klub ČR t.s.- MS v dogfrisbee se nyní může konat i mimo USA –
jednou za tři roky v Evropě. Česká republika se bude o pořadatelství ucházet.
-pí. Pecháčková - Flyball Club ČR z.r. - Mistrovství Evropy 2020 bude Čechách.
-p. Kaskoun (KV Praha) - pravděpodobně dvě ZKO v Praze ukončí z finančních důvodů
činnost (rostoucí nájmy pozemků)
-p. Nováková (Bouvier klub Bohemia z.s.) - letos bylo do klubu začleněno také plemene
Ardénský bouvier
Předseda svazu p. Šmolík poděkoval za diskusní příspěvky s tím, že jednotlivými názory a návrhy se
bude zabývat PČKS na dalším zasedání a také v rámci schvalování projednávání finančních náležitostí
v rámci ČKS na rok 2019.
K bodu 5 a 6 : Ze zpráv krajských organizací a z jednání kolektivních členů.
Písemné zprávy nebyly předloženy, někteří zástupci vystoupili v rámci diskuse viz. bod. 4.
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K bodu 8 : Stav členské základny ČKS.

Tajemník informoval o aktuálním stavu členské základny. Ke dni 22.10.2018 je v KV ( ZKO )
11 826 členů, kolektivních členů je 7923, celkem 19 749. Přehled členské základny
viz. příl. č. 8
K bodu 9: Zpráva o jarní a podzimní MVP Praha - J. Šiška.
Tajemník informoval o počtech přihlášených psů na jarní i podzimní výstavě. Jarní výstava měla
negativní výslednou bilanci, důvodem byl nevhodný termín ( po výstavě volné úterý - svátek 8.5.),
Obdobnou situace lze předpokládat také na jaře v roce 2019 ( Velikonoce ) a z toho vyplývající nižší
počty psů a hlavně nižší příjem na vstupném. Na podzimní výstavě je sice přihlášen neobvykle vysoký
počet psů, ale poloviční počet stánkařů, můžeme doufat v příznivý výsledek s ohledem na nižší
nájemné a služby, ale na straně druhé budou vysoké náklady na rozhodčí, protože posuzují pouze
jeden den, lze předpokládat vyšší částku za vstupné. S výjimkou jen několika málo rozhodčích má
naprostá většina více jak 90, část dokonce více jak 100, resp. 110 psů.
K bodu 10. Sekretariát - organizační a různé.

-zkušební řád IGP je rozesílán, chybí odeslat posledním cca 50 organizacím, zástupci
chovatelských klubů, klubů spec. výcviku a krajských organizací obdrželi na místě včetně
případných objednaných výtisků
-SČKNO předal dne 6.11.2018 dodatek smlouvy k vyhodnocování DLK, DKK a spondylózy z roku 2017,
na žádost Ing. Novotného mu byly předány platné kopie uzavřených smluv a jejich dodatků mezi ČKS
a spolkem

-VH zajištění účasti delegátů - pokyny doporučeny ČKS 14.11. 2018 - ČKS 64 delegátů - počty
členů stanoví PČKS s přihlédnutím k aktuální členské základně - stav k 22.10.2018
-počty delegátů budou projednávány na PČKS 10.12.2018, vzhledem k termínu nahlášení
návrhů k VH ( návrhy k projednání VH dle Stanov ČMKU viz čl. 7.2.), návrhy kandidátů pro
volbu členů PČMKU a seznam delegátů a jejich náhradníků musí PČKS nahlásit nejpozději
16.1.2019. V návaznosti je termín předložení pro KV ČKS a kolektivní členy nejpozději
10.leden 2019 - informace k VH ČMKU - viz. příl. č. 9
Pan Šmolík poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončuje.
Ukončeno v 19:05 hodin
Zapsal: Šiška Ondřej
Přílohy :
1/ Kontrola usnesení od minulého pléna ČKS
2/ Zpráva z ČMKU pí. Nováková. P. Janda

3/ Zpráva z komise mládeže pí. Skalická
4/ Zpráva výcvikové komise Bc. Lasík
5/ Zpráva komise speciálních sportů p. Spolek
6/ Zpráva zástupce chovatelských klubů - MUDr. Bočanová
7/ Zpráva organizační komise p. Melichar
8/ Přehled členské základny ČKS ke dni 22.10.2018
9/ Informace ČMKU k VH 2019
10/ Zpráva z BVK 2018
3 listy prezenční listina
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