Zápis č. 40 / 2013
z jednání Pléna ČKS v Praze dne 10. prosince 2013, Dům odborových svazů, Praha 3
Zápis Pléna ČKS 10.12.2013

Přítomni : Šmolík Jar., Karban Ant., Melichar M., Vychodil J., Skalická I., Hodek Jar.,
Kejř V., Spolek Zd., Nováková I. , Mašek St., MUDr. Bočanová , Černá D.,
Daušová Z., Morávek Jos., MVDr. Hanušová, Hřebačková jar., Huniadvari
Frant., Janda Jar., Kaskou V., Ing. Kohout, Králičková J., Kudrnáčová J.,
Bc. Lasík, Mellar K., Nováková D., Ing. Petrů, Vítková-Sütto R., Rezková A.,
Růžička J., Ing. Strouhal, Susková E., Škubal J., Štýbr J., Ing. Ulč, Vyčítal P.,
Omluveni: Ing. Brázdová-nemoc , Havlík Zd., Másilková Kr.,
Přizváni:
Roškotová Blanka, Šiška J,
Nepřítomni: PhDr.Cestrová,Grolbertová M., Jehličková J., Jelínková M., Kelar R.,
Kouřil Jos., Madziová E., Ing. Mysliveček, Mgr. Ohlídalová, Švec Frant.,
Tvrdík J.,
________________________________________________________________________
Jednání zahájil předseda ČKS p. Jaroslav Šmolík přivítáním přítomných. Předložený
program jednání schválen bez připomínek .
K bodu 1: Kontrola usnesení:
Předseda ČKS pan Šmolík seznámil přítomné s usneseními od jednání minulého pléna.
-příl. č. I. , přítomní byli seznámeni se zásadními body jednání rady SSS ČR a jeho činností
539/13-žaloba Janeček - právní zástupkyní zaslán odpor k dopisu
594/13-nájem domu v Jihlavě - žaloba trvá
600/13- sponzorství pro rok 2014 - splněno
606/13-školení rozhodčích výkonu I. a II. třídy společně objednávky odeslány
607/13-trvá kontrola naplňování stanov v MC CZ - bude předmětem jednání PČKS 17.12.13
-trvá sepsání dodatku o vedení PK s MC s platností od 1.1.2014 - po ověření mandátu
statutárního zástupce klubu
-trvá odeslání informace o tet. a zápisových číslech plemen v MC CZ na ČMKU tajemník
611/13-příspěvky na činnost za akce - většina uhrazena, ostatní po kontrole RK
-trvá - vyhodnotit stav kontrol čerpaných finančních prostředků ze st. rozpočtu v roce 2013 a
zaslat plán revizní komise ČKS na rok 2014 - sekr. a pí.Roškotová do 20.1.14
-trvá zabezpečit stabilitu osob, zodpovědných za celý proces plánování, čerpání i vyúčtování
státních dotací
-nový občanský zákoník - NOZ zákon vymezuje období pro provedení změn, existují však i
ustanovení, která budou platná již od 1.1.2014.
-smlouva k programu MVP o možnosti úhrady výstavních poplatků platebními kartami- bude
uzavřena dle pokynů ČMKU - zodpovídá tajemník
-plemeno "vícebarevný pudl" účast na výstavách po 1.1.2014 - řeší ČMKU
-stížností na posuzování plemene anglický buldok na MVP v Praze - dopisy připraveny ,
budou odeslány do 13.12.
613/13-jmenována komise pro přípravu VII. sjezdu ČKS ve složení : Šmolík, , Karban , Kejř,
Šiška, Spolek, Melichar
-všechny komise předloží návrhy na ocenění funkcionářů k ocenění na krajských
konferencích a VII. sjezdu ČKS - návrhy předložit nejpozději do konce března 2014
( k tomu sekretariát připraví přehled jubilantů v roce 2014 do 31.12.2013 a rozešle na KV
a členům pléna ČKS )
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-na základě připomínky sekretariátu schváleno na tiskopis potvrzení členské základny
informovat všechny ZKO že v případě, kdy ZKO nedodá alespoň jednu elektronickou adresu
a neposkytne souhlas se zveřejněním adresy na webu ČKS, bude její povinností si veškeré
informace opatřovat z webu
614/13-VK se ukládá dopracování návrhu změn směrnice VS a MR IPO pro rok 2015
a předložení ke schválení PČKS nejpozději do 30.4.2014
615/13-VK se ukládá uskutečnění semináře kladečů pro sezonu 2014 - požadavky z krajů
-trvá zpracování návrhu pokynů a tiskopisů k vyúčtování akcí v roce 2014 jmenovanou
komisí: Karban, Nováková, Roškotová, Spolek,
616/13-3 ks pohárů pro vyhodnocení Ligy malých plemen za r.2013 - splněno
-zajištěno předání na slavnostním „Vyhodnocení kynolog roku“
-trvá předložení návrhu European Open Junior v agility v roce 2015 - ČMKU - tajemník
617/13- kalkulace na program členské základny zapracována do návrhu rozpočtu na ok 2014
618/13-náklady VII. sjezdu ČKS zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2014
619/13-k MVP rozhodnuto :
-zaslat všem protestujícím zápis protestní komise s omluvou za jednání rozhodčí Anuky
Palohaimo
-trvá informovat ČMKU s požadavkem zaslání informace o jednání finské rozhodčí
A.Paloheimo finské střešní organizaci
620/13-vedoucí družstva na MS FCI FH - schválena Mgr.Drahuše Mašková
-vedoucí družstva MS FCI IPO - Mgr.Drahuše Mašková a Václav Kejř
K bodu 2: Zprávy z orgánů .
Sdružení s portovních svazů ČR- jednání se uskuteční až v příštím roce
ČMKU - p. Karban, pí. Nováková – zápis viz příl. č.II
-informovali o změnách ve výstavním řádu od 1.1.2014
-RPK projednala návrh zkratek k pracovnímu šampionátu – nebyly akceptovány návrhy na
podrobné specializace ( CACTy se sčítají – IPO, NZŘ, FH )
-přípravy Evropské výstavy 2014 v Brně
Organizační komise – p. Melichar
-přednesena podobná zpráva - viz příl. č. III.
Komise spec. sportů – p. Spolek
Trvají problémy v komunikaci s jednotlivými subjekty a v dodávání podkladů a informací
Klubů spec.výcviku
Výcviková komise – 3.12.2013 informoval p. Hodek
-navrhne úpravu směrnice pro zadávání výkonnostních tříd malých plemen do 21.1.2014.
podmínky upravit - 20 zkoušek, 2 psi ZMP 1-3, doplnit i dalšího psa ZVV 1-3 nebo IPO 1-3
-provede kontrolu Směrnic a celého Sborníku do 21.1.2014.
- připraví návrhy na ocenění figurantů.
-doporučuje P ČKS jmenovat ing. J. Jozovou rozhodčí II. výkonnostní třídy na základě
úspěšně splněných hospitací
-připravuje osnovu ke školení kladečů na úrovni ČKS
(kraje nahlásí uchazeče na kladeče do 30.1.2014, na VS a akce CACT - kladeči musí být
proškoleni ČKS, na otevřené závody - proškoleni krajem, na zkoušky- není potřeba
proškolený kladeč, za kvalitu kladeče zodpovídá ZKO)
-navržená úprava Směrnice č. 8 (VS a M ČR IPO) nebyla P ČKS schválena, v roce 2014
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zůstávají podmínky stejné, jako v letošním roce, pouze se rozšiřují o možnost startu
závodníků, kteří se zúčastní MS plemen v I. pololetí roku 2014 s tím, že body získané na
tomto MS se započítávají do žebříčku pro postup na M ČR IPO.
-dopracovaný návrh Směrnice č. 8 ( systém výběru MČR IPO a MR SP) bude znovu
projednán P ČKS na jaře roku 2014 - VK předloží dle požadavku PČKS do 30.4.2014
(předpokládaná platnost od 2015)
-nové zkoušky-návrh-VK nesouhlasí s návrhem paní Skalické, protože zkušební řády
platné na území ČR obsahují dostatečné množství zkoušek ke sportovnímu vyžití. Nic
nebrání činnosti ZKO podle obdobných propozic pořádat závody. Zkoušky neodpovídají
poslušnosti ( bez střelby ) zkoušek ZVV všech stupňů.
-informoval o plánu akcí na rok 2014- při delegacích bylo přihlédnuto k návrhům klubů
plemen, případně KV ČKS
Komise mládeže - pí. Skalická
-informovala o činnosti komise a akcích v roce 2013, směrnice pro rok 2014 v oblasti
mládeže beze změny (pouze budou doplněny schválené dodatky).
-připomínka k čerpání rozpočtu MR mládeže stopařů - doporučuje zohlednit při stanovení
příspěvku za akci - návrh RK
Chovatelská komise - informoval p. Karban
-zasedala před jednání pléna, závěry v zápise jednání - viz příl.č. II.
K bodu 4: Zprávy KVČKS a kolektivních čůlenů.
Přítomní zástupci informovali krátce o činnosti KV ČKS a kolektivních členů. V rámci
zpráv se uskutečnila diskuse k oblastem:
Z diskuse:
-Bc.Lasík - připomínky k systému VS a výběru na MR SP- navrhne písemně řešení
-E.Susková -systém VS mládeže je přežitý, drahý pro účastníky a stejně neřeší rozvoj
kategorií a hlavně nezaručí zvýšení zájmu dětí o výcvik a následný vyšší počet účastníků VS
a MR mládeže, doporučuje změnu výběru místo VS přímý postup s podmínkou splnění
předepsaného bodového limitu na zkouškách , doporučuje zavedení branného víceboje ( na
Slovensku dodnes) , vyjádřila nesouhlas se stávajícím systémem úhrady účastnických
poplatků na TTM ve St. Plzenci písemné návrhy předloží komisi mládeže do konce února
2014
-Ing. Ulč-upozornil na problém zákonného zástupce při případném úrazu na TTM- nutno řešit
-D. Černá - dotaz k delegaci figuranta Labíka - není delegován, jeho morální vlastnosti a
chování neodpovídají postavení svazového figuranta ( nejvyšší kvalifikace )
-není delegován na akce na které deleguje PČKS na návrh VK, není prozatím omezen na
akcích nižšího významu,

Diskuse k MS FCI:
- zahájil p. Kejř, který konstatoval, že přestože byla akce všemi zahraničními účastníky
a diváckou veřejností vysoce kladně hodnocena- nyní je snaha tuto akci dodatečně pošpinit
jako akci snad dokonce nedůstojnou české kynologie , rádoby odborníci a chroničtí kritici
všeho pozitivního používají lží a polopravd a diskutují v článcích nejrůznějších plátků a na
internetových portálech aniž by měli jakékoliv konkrétní důkazy, naopak jak ostře
kontrastovala soudržnost české a slovenské výpravy
-soustředění byla naplánována o týden dříve, na základě požadavku reprezentantů byly
termíny změněny, takže poslední byl již v době příjezdu zahraničních výprav, naše družstvo
ani na 100 % nevyužilo možnost tréninku, následně bylo zjištěno, že příslib možnosti
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tréninku na hlavní ploše mimo oficiální trénink byl dán reprezentantem p. Pejšou, zřejmě
výměnný obchod za možnost tréninku na MS WUSV ve Philadelphii
-každý reprezentant měl k disposici dvoulůžkový pokoj ( bez doplatku za druhé lůžko) po
dobu obou tréninků a celého MS ( od úterý 17.9. do neděle 22.9.2013 )
-na stejnou dobu jim byly uhrazeny diety v plné výši á 157,- Kč/ den., takže tvrzení o zkrácení
diet je lež !!!,ale pravdou je, že před MS FCI PČKS projednávalo navýšení limitu diet na
částku Kč 300,- /den, avšak s ohledem na naprostý nezájem se sebemenším způsobem
prezentovat jako reprezentant na MS FCI v televizi Nova nebylo navýšení schváleno
-cestovné bylo hrazeno na základě zaslaných cestovních příkazů
J. Štýbr-všechny země při realizaci vrcholných akcí vytvářejí takové podmínky, aby jejich
reprezentanti měli zabezpečeny nadstandardní podmínky , výběr figuranta bez jejich
souhlasu ( pozn.: figuranti byli delegováni 3 měsíce před vyhlášením reprezentace, výběr
pro vlastní MS provedl rozhodčí posuzující obranu), čeští reprezentanti si pro případný
trénink při MS v Roudnici nevybrali žádného z těch o kterých se hovořilo, že by měli
v nominaci být
-E.Susková- nevšimla si, že by reprezentanti nevystupovali jednotně a nebo se snad jeden
druhému vyhýbali
621/13-nové zkoušky - po diskusi hlasováno o návrhu i dále se předloženým návrhem
p. Skalické zabývat - schváleno většinou hlasů
K bodu 5: Finanční rozpočet na rok 2014 - předložil taje mník, J. Šiška
- uvedl, že rozpočet je předkládán jako vyrovnaný a v obdobném členění jako rozpočet
roku 2013, i když je každoročně plněn zejména v příjmové části podle předpokladů
zejména v oblastech plemenné knihy,členské základny a MVP, je i nadále závislý na výši
finančních prostředků na jednotlivé programy MŠMT, které jsou od dob nulových příjmů
z podniku SAZKA výraznou příjmovou složkou (přítomní pozdrželi na místě )
-v oblasti nákladů je navýšen o částku na převod členské základny do jednotného programu
s PK (v rozšířeném programu se předpokládá mimo jiné i on-line vkládání čl.základny )
a o částku nákladů na VII. sjezd
-oblast členské základny při vkládání on- line předpokládá maximální zabezpečení k ochraně
dat dle zákona a technické dořešení vystavování členských průkazek a zaslání známek
622/13-předložený rozpočet schválen většinou hlasů, 1 se zdržel
K bodu 6: Různé :
623/13-Termín předložení vyúčtování kolektivních členů - doručení do čtvrtka 12.prosince
2013 - nevyčerpané prostředky budou použity pro ostatní kolektivní členy - konkrétní návrh
p. Karban ( do čtvrtka přeložil : MS dobrman klub, Dogdancing a Moravskoslezský YT )
Ukončeno : 20,45
Zapsal: Šiška
Přílohy : č. I. - Kontrola usnesení od minulého jednání Pléna ČKS
č. II. - Zápis jednání chovatelské komise ze dne 10.12.2013
č.III. - Zpráva organizační komise
Upozornění na termíny.
-Šampion šampionů proběhne 25.1.2014
-TTM ve St. Plzenci - termín 13.-26.7.2013
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