Zápis z jednání Předsednictva ČKS dne 10. 12. 2018 v Praze 7, U Pergamenky 3.
Přítomni:
Přizváni:

Šmolík J., MUDr. Bočanová R., Bc. Lasík J., Mellar K. Melichar M., Nedvěd Vl.,
Skalická I., Ing. Šabatová H., Zd. Spolek
J. Šiška, B. Roškotová, O. Šiška

Jednání zahájil předseda ČKS p. Jaroslav Šmolík přivítáním přítomných. Předložený návrh programu
schválen bez připomínek.
K bodu 1: Kontrola plnění usnesení.
-schválen plán zasedání Pléna a P ČKS na rok 2019 - viz. příl. č. 1
-P ČKS vzalo na vědomí :
-rezignaci paní Olgy Vávrové na pozici členky Revizní komise (doručeno s elektronickým podpisem)
-kooptaci paní Libuše Chaloupkové do RK ČKS, provedenou RK na jednání dne 6.12.2018
-na základě jednání Pléna ČKS dne 19.11.2018 bude žádost p. Jonáše o kontrolu nad dodržováním
závazných, avšak blíže nespecifikovaných předpisů ČMKU a FCI ze strany ČKS zařazena do programu
jednání Pléna 29. dubna 2019.
226/18-ZKO Lány - usnesením soudu z 23.10.2018 byl do funkce opatrovníka stanoven předseda ČKS,
pan Šmolík. Nadále bude postupováno dle pokynů JUDr. Deverové.
195/17-vystoupení SČKNO z ČKS a jeho přímý vstup do ČMKU - dle sdělení prezidenta ČKNO Ing.
Novotného na jednání Pléna ČKS SČKNO výstup z ČKS neplánuje. Aktuálně neprobíhají žádná oficiální
jednání směřující k odchodu klubu z ČKS
230/18-zpracování vnitřní směrnice ČKS k ochraně osobních údajů dle GDPR - řeší se
s JUDr.Deverovou - trvá
-úprava směrnice pro vydávání certifikátů a její případnou úpravu v návaznosti na MZŘ IGP - trvá
K bodu 2: Zprávy z orgánů (MŠMT, SSS ČR, ČMKU, ostatní).
Sdružení sportovních svazů ČR
-informace z jednání rady sdružení viz zápis Pléna ČKS 19.11.2018:
-na webu ČKS bude zveřejněn číselník sportů MŠMT a zároveň informace o podpisu Memoranda o
spolupráci mezi Sdružením sportovních svazů České republiky a Sdružením místních samospráv
České republiky - memorandum viz. příl.č 7
- ČKS podá přihlášku do programu MŠMT „Výzva - Organizace sportu 2019 - sportovní svazy“
-28.11.2018 proběhlo hlasování per rollam o změně stanov Sdružení sportovních svazů, s výsledkem
6/0/3 - předseda ČKS hlasoval pro navrženou změnu stanov (nejedná se o zásadní změnu
vztahující se k jednotlivým členským subjektům, ale jen o formulace, které by měly umožnit čerpání
dalších finančních prostředků ze státních zdrojů cestou střešního sdružení)
ČMKU - zápis P ČMKU ze dne 15.11.2018
-viz zápis Pléna ČKS 19.11.2018
-VH ČMKU 16.3.2019 - tajemník předložil návrh počtu delegátů členských subjektů a
současně upozornil na rozhodnutí PČMKU, vycházet při stanovení počtů delegátů ze stavu
členské základny k 31.12.2017 - viz. příl. č. 2
-KV ČKS a kolektivní členové zašlou současně se seznamem delegátů a jejich náhradníků i
připomínky ke stanovám ČMKU a otázky k případnému projednání na VH - termín doručení na
sekretariát ČKS nejpozději 10.1.2019
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-předložena informace z ČMKU - Předsednictvo ČMKU na zasedání dne 15.11.2018 zrušilo
povinnost písemného vyžádání rozhodčích ČMKU ze zahraničí. Zrušení této povinnosti se
týká českých mezinárodních rozhodčích, kteří jsou zveřejněni v mezinárodním seznamu
Judges Directory FCI (http://www.fci-judge.org/FciJudge). Uvedení rozhodčího v mezinárodním
seznamu nahrazuje povinnost písemného potvrzení uvedeného v čl. VII bod 3 Řádu pro jmenování
rozhodčích ČMKU
K bodu 3: Zprávy jednotlivých komisí ČKS.
Komise mládeže -ústně přednesen návrh vyhodnocení celoroční aktivity mládežníků a juniorů formou celoroční
soutěže - schváleno včetně ocenění formou voucherů pro první tři umístěné v hodnotě
5000,-, 4000,- a 3000,- - viz příl. č.3
-dále konstatováno, že v dalším výhledu by obdobné celoroční motivační soutěže pro mládež
s podporou ČKS, mohly být připraveny i kluby „speciálního výcviku“ (koordinace KM+zástupce klubů
speciálního výcviku)
Výcviková komise ze zápisů 6. 11. a 4. 12. 2018 - Bc. J. Lasík
-v návaznosti na problémy s průkazností členství účastníků zkoušek ( nejedná se o řádné členy ČKS )
ze subjektů ČMKU, zpracuje VK tiskopis pro potvrzení členství v klubech kolektivních členů ČKS a
v klubech v rámci ČMKU - zařadit do návrhů pro VH ČMKU
-VK předložila přehled výsledků MS v roce 2017 a 2018 jako podklad k uskutečnění vyhodnocení
reprezentace na slavnostním večeru v březnu 2019 - podrobnosti na lednovém jednání
Zápisy VK - viz. příl. č. 4 a 5
Kalendář akcí ČKS na rok 2019 - viz. příl.č. 6
Zástupce chovatelských klubů - MUDr. Bočanová
-R. Bočanová upozornila, že dle výkladu Úřadu na ochranu osobních údajů týkající se GDPR a NOZ
v činnosti spolků NENÍ TŘEBA vyžadovat souhlas se zpracováním osobních údajů pro evidenci členů a
výkon dalších úkolů spolku směřujících k zajištění členských práv - ověřeno – v souladu s výkladovým
stanoviskem ÚOOÚ není od členů spolků nutno vyžadovat souhlas ke zpracování osobních údajů
bude zveřejněno na webu ČKS více info na https://www.uoou.cz/k-cinnosti-spolku/ds-5084/archiv=0&p1=2611
Revizní komise - pí. Roškotová
- Revizní komise na svém zasedání dne 6. 12. 2018 uzavřela otázku případné úhrady doplatků na VS a
MČR stopařů 2016 jako neoprávněnou a v souladu se stanoviskem právního zástupce ČKS úhradu
nedoporučila

K bodu 4: Sponzoring akcí ČKS v roce 2019
-návrhy na sponzoring dle vypsaného výběrového řízení zaslaly firmy VAFO-Brit, HST, Plačekschváleno - s jednotlivými firmami budou uzavřeny smlouvy na rok 2019
-firma Royal Canin se omluvila dopisem
K bodu: Sekretariát - organizační a různé.
-nová ZKO: Dolní Újezd - KV Olomouc - doplnění nedostatků trvá
-zaslán požadavek na pořádání Národní výstavy v Klatovech v roce 2020 - schváleno
-KV MSK předložen 3x návrh na udělení plaket ČKS: zlatá Spratek Otakar, stříbrná Spratková
Jarmila, bronzová Doupalová Irena - schváleno všemi hlasy
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-sekretariát ČKS obdržel el. poštou stížnost jednatelky ZKO - nutno řešit v rámci příslušného KV ČKS –
odpověď tajemník
-tajemník informoval o podzimní MVP v Praze - vysoký počet psů, více jak 5.000, problémy
s parkováním ( málo místa a nekompetentní personál, který nutil vystavovatele, kteří přijeli
včas, aby parkovali na nejvzdálenějších místech, s ohledem na vysoké počty posuzovaných
psů většinou rozhodčích, bylo po dohodě s členy PČMKU v předvečer výstavy dohodnuto
využít VŘ FCI a nepsat posudky v kruzích, kde bylo posuzováno více jak 80 jedinců - to se
samozřejmě nesetkalo s pochopení části vystavovatelů, zajištění stravy pro rozhodčí - firma
nedodržela objednávku a místo 165 obědů připravila jen 80, náhradní řešení nepříjemné,
následně sice poskytla slevu, ale byl i nedostatek občerstvení v celém areálu PVA s ohledem
na vysoký počet vystavovatelů i návštěvníků
-předsedkyně RK provedla dnes kontrolu prodaných vstupenek včetně zůstatků - počty souhlasí
Usnesení:
257/18-prověření průkaznosti a platnosti dokladů zaslaných ZKO České Budějovice - Planá,
pořadatele VS a MČR stopařů 2016 - Revizní komise na svém zasedání dne 6. 12. 2018 uzavřela
otázku úhrady doplatků na VS a MČR stopařů 2016 jako neoprávněnou, v souladu se stanoviskem
právního zástupce ČKS - poskytnutí doplatku zamítnuto Předsednictvem ČKS jednohlasně
258/18-schválen návrh KM - Vyhodnocení celoroční aktivity soutěží mládežníků a juniorů
262/18-na základě závěrů ze školení pracovníků členských subjektů SSS ČR k problematice registraci
pobočných spolků a zapsaných spolků dne 18. 10. 2018, musí kolektivní členové DOPLNIT do svých
stanov i zajišťování sportovní činnosti - jinak jim nebude možno poskytovat dotace nebo příspěvky
na činnost (prozatím by postačilo doplnění do účelu v rejstříku na portálu justice - viz vzor ČKS IČO
00550019) - trvá
263/18-jednohlasně schválen návrh sjednocení cestovného při akcích ČKS na 6 Kč/km při
použití vlastního vozidla
Současně bylo jednáno o navýšení odměn funkcionářů na všech druzích výcvikových akcí. Původní
návrh VK, přednesený p.Lasíkem hlasováním nebyl schválen. Kompromisní návrh Ing.Šabatové navýšení o cca 15% sice hlasováním prošel s tím, že bude nutné se k této problematice vrátit a
konkrétní částky upřesnit.
(V souvislosti s tím je nutné zmínit, že původní záměr, aby výše uvedené záležitosti byly součástí
INFO/prosinec 2018 se ukázal jako nereálný. K dílčím návrhům materiálů pro INFO se rozvinula živá
elektronická diskuse a došlo k nejednotnosti názorů. Protože ani ostatní materiály nebyly včas
dodány, rozhodl předseda svazu vydání INFO pozastavit a nezbytnou část (přihlášky na VS IGP a VS
ZVV3) řešit v časové tísni zveřejněním na webu ČKS. Kompletací materiálů pro INFO se bude zabývat
P ČKS na zasedání 14.ledna 2019.)
264/18-schváleno navýšení odměn pořadatelům VS a MČR IGP FH - bude součástí náležitostí na rok
2019
265/18-schválena změna názvu soutěže Mistrovství soutěže BVK - změněno na Celostátní soutěž
BVK, v jednotlivých kategoriích bude zadáván Vítěz kategorie - k tomu upravit směrnici na webu
266/18-schválen sponzoring akcí ČKS KS na rok 2019 - nutné uzavření smluv
267/18-na základě žádosti ZKO Klatovy II a Boxerklubu ČR ÚP Staňkov schválen požadavek na
Národní výstavu v Klatovech v termínu 20.-21.6. 2020, sekretariát předá ČMKU do plánu výstav
268/18-PČKS projednalo stav vyúčtování schválených dotací kolektivním členům a rozhodlo :
-klubům, které nezaslaly podklady k úhradě včas (na jednání Pléna byly Ing. Šabatovou tyto subjekty
upozorněny) – přesto nedodali a neobdrží žádné finanční prostředky SČKNO , ČM klub chovatelů
pinčů, Šarplaninac club, Lvíček klub ČR Klub, anglický špringršpaněl, Český pes -uhradit 50 %
příspěvku v případě pozdního doručení do 6.12.2018 - původní termín pro zaslání 3.11.2018 - NF
klub ČR, MS dobrman klub. Celkem úspora ve výši 52.990,- Kč.
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269/18-schválen návrh na udělení plaket ČKS zlatá Spratek Otakar, stříbrná Spratková
Jarmila, bronzová Doupalová Irena
270/18-schválen klíč počtu delegátů krajských organizací a kolektivních členů na VH ČMKU –
termín zaslání vyplněných tiskopisů nejpozději tak, aby byly doručeny sekretariátu ČKS do
10.1.2019, do stejného termínu zaslat případné připomínky k projednání stanov,
volebního klíče organizační záležitostí na VH - počty delegátů viz. příl.č. 2
271/18-předsedové komisí předají obratem sekretariátu ČKS materiály k uveřejnění v INFO
272/18-schválena úprava Dohody v rámci interního předpisu mezi ČKS a zaměstnanci
sekretariátu ČKS na období 2019-2020
Ukončeno v 19:15 hodin
Zapsal: Šiška Ondřej

Přílohy :
1/ Plán činnosti PČKS na rok 2019
2/ Počty delegátů krajských organizací a kolektivních členů pro VH ČMKU 16.3.2019
3/ Kritéria celoroční aktivity mládežníků a juniorů
4/ Zápis VK ze dne 6.11.2018
5/ Zápis VK ze dne 4.12.2018
6/ Kalendář akcí ČKS na rok 2019
7/ Memorandum o spolupráci mezi Sdružením sportovních svazů České republiky a
Sdružením místních samospráv České republiky

Důležité termíny.
-

školení rozhodčích výkonu I. a II. tř. 2.2.2019 Pardubice
s možností ubytování 1.2.2019

-

VH ČMKU
MS FCI IGP FH
MVP Praha
MVP Praha

-

VIII. Sjezd ČKS

16.3.2019 - TOP hotel Praha
10. -14. 4.2019 Horní Bříza
20. - 21. 4. 2019
30.11.2019
1. 12. 2019
7.12.2019
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