Zápis č. 45 / 2014
z jednání Pléna ČKS v Praze dne 1.dubna 2014 , Dům odborů, Praha 3, Washingtonova
Zápis Pléna ČKS 1.4. 2014

Přítomni : Šmolík Jar., Karban Ant., Vychodil J., Skalická I., Hodek Jar., Kejř V., Spolek
Zd., Nováková I. , Melichar M.,Mašek St., MUDR. Bočanová,Ing. Brázdová,
D. Černá, Z. Daušová, J. Morávek, M. Grolbertová, MVDR. Hanušová, Zd.Havlík,
J. Hřebačková, Fr. Huniadvari, J. Janda, V. Kaskoun, Ing. Kohout, J. Králíčková,
Ing. Kratochvíl,J. Kudrnáčová, Bc. Lasík, Bc. Rohlenová, K. Mellar, D.Nováková,
Ing. Petrů, RSutto-Vítková, A. Rezková, Ing. Strouhal, J.Škubal, J. Štýbr, Fr.Švec,
P.Vyčítal
Omluveni:R. Kelar - pracovně mimo, E. Susková , Ing. Ulč - porucha aut,
Přizváni : Roškotová Blanka, Šiška J.
________________________________________________________________________
Jednání zahájil předseda ČKS p. Jaroslav Šmolík přivítáním přítomných. S ohledem na
neúčast některých členů předsednictva musel být program upraven.
K bodu 1: Kontrola usnesení:
-všichni přítomní obdrželi tištěnou kontrolu usnesení od minulého pléna ČKS dne 10.12.13viz. příl. č. 1.
600/13-sponzorství pro rok 2014 - za J. Vyhnala delegován Böhm
607/13-k MC CZ - stanovené termíny trvají ( doručení požadovaných dokladů do 30.4.2014
-trvá pozastavení úhrady fin. příspěvků MC CZ
-předložené návrhy na ocenění funkcionářů projedná PČKS na příštím jednání ( předloženo
KV ČKS - Praha, Středočeský, Moravskoslezský, KCHK )
614/13-trvá - trvá dopracování návrhu změn směrnice VS a MR IPO včetně úprav Sborníku –
připomínky je třeba zaslat do 15.4.2014 na adresu sekretariátu bavorova@kynologie.cz a
v kopii p. Šmolík a Hodek - pověřená komise
-trvá-předložení návrhu VK na ocenění figurantů do 30.6.2014
635/13-jednání s firmou DATASYS – firma prodloužila termín do 30.9.2014- o návrhu bude
jednáno na příštím PČKS
636/14-trvá - vydat šlapačům tiskopis výkazu činnosti - sekretariát připraví návrh
641/14-razítka ČKNO odeslána OPCH NO
-dotaz na změnu zástupce Mondioringu v FCI - otázka byla řešena již v roce 2013
prostřednictvím ČMKU- dotaz odeslán - s tím souvisí i příspěvek na účast na jednání
příslušné komise FCI
644/14-trvá otázka realizace Ligy malých plemen 2014 - VK
-složenky pro úhradu TTM předány předsedům KV ČKS, omluveným odeslány-splněno
-trvá-tituly DOGDANCING- p. Spolek zašle p. Karbanovi tabulku s akcemi ,klub musí
upřesnit soutěže, ze kterých se budou tituly uznávat
648/14-Branný víceboj kynologů - realizace soutěže schválena většinou 36 hlasů - jmenována
komise ve složení D.Černá, Z.Daušová, V. Kejř, J. Šmolík k dopracování propozic
651/14-trvá - zpracování směrnice pro klubové akce plemen (Mistrovství republiky plemene)
v disciplinách klubů speciálního výcviku p. Spolek do konce dubna
654/14-příspěvek p.Golombek z rozpočtu ČKS - splněno - PČKS obdrželo děkovný dopis
K bodu 2: Zprávy z orgánů .
Sdružení sportovních svazů ČR-p. Šmolík informoval o návrhu rozdělovníku dotací ze státního rozpočetu na rok 2014, ČKS
v návrhu pouze dotace na mládeže ve výši 134.400,- Kč - předseda odeslal připomínky
s požadavkem na provedení změn a poskytnutí dotací nejméně ve výši roku 2013
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ČMKU - I. Nováková, A. Karban - PČMKU 13.3.14
-trvá- předávání přehledu vystavených certifikátů PK ČKS s předávanými daty –souvisí
s úpravou programu PK ČKS
-informace byla uvedena v zápisu PČKS dne 18.3. 2014
-upozorněno na platnost usnesení FCI - pro CIB výhradně zkouška IPO- ČMKU vydá v tomto
smyslu nové pokyny k certifikátům
-tajemník požádal zástupce v ČMKU o zasílání faktur za MVP v daném roce
K bodu 3: Zprávy z komisí.
Organizační komise - p. Melichar
-přednesena krátká zpráva s připomenutím předsjezdových zásad
Komise FCI pro pracovní plemena (8.- 9.3.2014 Malmö) z předběžného zápisu Ing.
Šverákové informoval p. Šmolík o zásadních bodech:
-školení rozhodčích členských zemí FCI by nadále mělo být organizováno ve 4 skupinách
-pořadatel letošního ME FCI FH se hledá, Chorvatsko odmítlo
-podrobně bude informace zaslána na základě konečného znění zápisu komise
-navrhuje se neprovádět údery při obraně - např. v roce 2015 na MS už nebudou - otázka
dalších let v závislosti na úpravě ustanovení ZŘ IPO (řádově do 2 let – VK připraví
připomínky za ČR)
-zákaz prodeje el. a ostnatých obojků v prostorách stadiónů při MS - trvale
-upozornění na možné dopingové testy při MS FCI IPO ve Švédsku
-nedořešena otázka nocování psů v přívěsných vozících při MS FCI IPO Švédsko - zákon
Komise speciálních sportů - p. Spolek
-na jednání komise navržen požadavek na zvýšení dotací v roce 2014 o inflaci 10 %
-diskutována spolupráce s KM
-komise dořeší otázku zástupců spec.sportů v komisích FCI ( obedience,Flyball, apod. )
tajemník upozornil, že otázka změny zástupce v komisi FCI pro Mondioring byla odeslána
ČMKU v lednu 2013 dopisem - PČMKU neprojednávalo
Komise chovatelských klubů-školení zástupců chovatelských klubů 29.3.14 - informace p. Karban – zúčastnilo se 30 osob
z 11 chovatelských klubů - akce kladně hodnocena přítomnými členy pléna - předáno
vyúčtování akce
Výcviková komise - p. Hodek
-z důvodu velmi pozdního příchodu p.Hodka (omluven), podána velmi stručná informace ze
zápisů posledních VK
Komise mládeže - pí. Skalická
-přednesena podrobná zpráva o činnosti komise - viz příl. č. 2
652/14-doplňkové kategorie na VS a MČR stopařů mládeže - podrobné pokyny pro
pořadatele zpracovány pí. Skalickou - schváleno bez připomínek
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K bodu 4: Zprávy z KV ČKS a Klubů:
Předseda ČKS požádal přítomné zástupce o stručné přednesení požadavků na PČKS nebo
sekretariát. Pokud byly zprávy zaslány v el. podobě, jsou přílohami tohoto zápisu.
-KV Jihomoravský - požadavek na proškolení 2 kladečů
- v případě potřeby ZKO Hodonín zajistí dvoudenní VS stopařů (letos)
-Klub obedience- problémy s dokladem o členství v klubu pro účely zkouškové činnosti
v ZKO – dořešit s PČKS
-Dogfrisbee - připomínka k vyúčtování dotací
-Helppes – pozvánka na MR konané při MVP v Praze ( sobota) –přítomnost zástupce ČKS
-ČSV- dotaz k faktuře za rok 2012 a otázce paternity- paternita, její prověřování je záležitostí
klubových normativů
-KCHK - opakovaně požaduje označením PP druhem chovu ( tiskopis ČMKU, který
neobsahuje místo pro uvedení druhu chovu) - KCHK dodá PK razítka k označování
příslušných PP
-BC klub-dotaz proč byly nevyúčtované podklady dotace vráceny po 3 měsících
K vyúčtování dotací a dodání chybějících faktur 2012 a 2013 vysvětlil tajemník, že
s ohledem na opakující se problémy s vyúčtováním dotací, zejména s programem údržby, kdy
je některé ZKO nutno doslova donutit, aby vyúčtování poslaly, byly smlouvy a faktury
minulých období vyžadovány až v letošním roce, za tuto skutečnost se omluvil s tím, že
pokud se přístup k vyúčtování výrazně nezmění, bude se situace opakovat zřejmě i v příštím
období. Program údržby je uveden s konkrétními ZKO a jejich údaji, nelze změnit většinu
ZKO a nahradit jinými nebo část dotace vrátit.Faktury jsou vyžadovány tak, aby podmínka
podvojného účetnictví MŠMT byla splněna prostřednictvím účetnictví ČKS.
K bodu 5: Výsledovka hospodaření za rok 2013.
Tajemník vysvětlil, co je v jednotlivých elektronicky zaslaných materiálům výsledovky
hospodaření ČKS za rok 2013 obsaženo. Bez připomínek. Výsledovka vzata na vědomí.
K bodu 5: Přednáška JUDr. Lenky Deverové k výkladu nového obč. zákoníku.
Ve svém vystoupení upozornila JUDr. Deverová na nejdůležitější ustanovení NOZ.
-zrušení Zákona 83/1990 Sb o občanských sdruženích, podle kterého byly registrovány MV
ČR právnické osoby
-právnické osoby jsou od 1.1.2014 tzv. spolky ( matkami)
-jejich základní organizace – u ČKS ZKO jsou pobočnými spolky s vlastním IČO
-registrace spolků a veškeré změny - od 1.1.2014 provádí tzv. rejstříkové soudy
-NOZ stanoví úpravy stanov a ostatních nutných změn do 3 let po nabytí účinnosti zákoníku,
změny názvů max. 2 roky , ale tyto lhůty se budou postupně zkracovat
-stávající spolky lze nalézt na stránkách www.justice.cz včetně jejich pobočných spolků
-postavení pobočných spolků ( ZKO) se nemění, jsou i nadále právnickými osobami
s odvozenou právní subjektivitou v rozsahu stanov hlavního spolku, rozsah práv a povinností
je dán stanovami, včetně právní subjektivity
-název pobočného spolku ( ZKO) musí obsahovat název hlavního spolku
-NOZ upravuje výrazně velkou odpovědnost statutárních orgánů i jeho funkcionářů
-stanovy musí jednoznačně obsahovat definici statutárního orgánu (ČKS, ZKO), zejména
jednoznačně definovat způsob jednání- předsedou, pověřenými osobami stat. orgánu, apod.
- v případě ČKS nutno vyřešit postavení krajských organizací
-podmínkou registrace jsou ověřená prohlášení členů statutárních orgánů
-stanovy určí veškerou působnost statutárního orgánům, tedy takovou, kterou nesvěřily
jiným orgánům
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-stanovy musí definovat způsob rozhodování, usnášeníschopnost, možnost usnesení
způsobem perollam
-zvýšení odpovědnosti funkcionářů, nově zaveden způsob vyjádření nesouhlasu s hlasováním
a z toho možnost následného vyvinění z následků nesprávného rozhodnutí
-stanovení členství v orgánech - doba, odvolání, odstoupení ( v tomto případě končí členství
2 měsíce po odstoupení, tzn. ještě 2 měsíce je takový člen statut. orgánu odpovědný
-výkon funkce se zajištěním odborného stanoviska a péčí řádného hospodáře, požadovaná
loajálnost, mlčenlivost, pečlivost a z toho vyplývající jednání včetně důsledků
-v případě škody a nevyvinění - náhrada škody
-členství- fyzických osob, právnických osob (kolektivní členové) -právnická osoba jedná
pověřenou osobou
-v návaznosti na požadované registrace nových ZKO a provádění nutných změn je třeba
provedení, resp. schválení změn stanov (umožnění vstupu do spolkového rejstříku)
-v této souvislosti upozornila, že nové základní články jsou povinny účtovat v podvojném
účetnictví (dosavadní výjimka se týkala pouze stávajících)
JUDr. Deverová odpověděla následně na vznesené dotazy, většinou byly předmětem její
přednášky. Podkladový materiál přednášky JUDr. Deverové - viz. příl. č. 3
K bodu 5: Změna stanov ČKS (1.etapa).
655/14 Předneseny změny úprav stanov ČKS v oblasti jednání a upřesnění statutárních orgánů
PČKS a výboru ZKO. Navrhované změny byly členům pléna zaslány písmeně před dnešním
jednáním. Po vysvětlení hlasováno.
Jednomyslně schváleny změny Stanov Českého kynologického svazu, čl. 16, resp.25, změny
viz příl. č. 4.
Registrace změn stanov je podmíněna zasláním chybějících prohlášení některých členů
PČKS. Postup k provedení změny byl konzultován s JUDr. Deverovou.
K bodu 6: Počty delegátů na VII. sjezd ČKS-.
Tajemník seznámil s počty členské základny kolektivních členů a stavem úhrady
členských příspěvků ( chybějící platby - KCHK, Kl.pinčů, MS dob., ČSV, ČM YT, Dog
Dancing .,musí být uhrazeny do konce týdne tj. do 4.4.13). - pozn. zapisovatele- všechny
chybějící platby čl. příspěvky byly do stanoveného termínu na účtu ČKS.
Zástupci kolektivních členů a krajských organizací obdrželi přehledy s počty členské
základny,
předsedové KV pak seznamy ZKO, kterým nebyla vyřízena členská základna z důvodu
pozdního zaslání nebo nezaslání vůbec.
Na základě stanoveného klíče se VII. sjezdu ČKS zúčastní 86 delegátů KV ČKS a 35
delegátů kolektivních členů. Počty viz příl. č. 5 a 6 .
656/14-na jednání předložené návrhy na odměňování projedná v souladu se směrnicí PČKS
na příštím jednání
-dotazy J. Štýbr a Ing. Kratochvíl k přípravě návrhů změn stanov pro VII. sjezd a termínů
zaslání delegátům - p. Šmolík poukázal na uveřejněné zásady a termíny, spojené
s předsjezdovou kampaní a informoval o složení již schválené komise pro zabezpečení
sjezdových materiálů,viz zápis PČKS ze dne 21.11.2013, zaslání bude provedeno včas
a v souladu s platnými usneseními
K bodu 7: Různé :
-žádost o novou ZKO – Slezské Rudoltice - KV MSK - bez příloh po vyřeší otázek přijímání
657/14-žádost Flyball Clubu ČR o nahlášení zástupce do komise FCI - pí. Milena Vrbová vyřídí sekretariát s ČMKU
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-potvrzeny termíny FCI - MVP v roce 2015-Praha - 2-3.5., 31.10.-1.11.15, Litoměřice 23.24.5.15, ČMKU - termín NV Klatovy 20.-21.6.2015
-tajemník upozornil, že pojistka sportovců uzavřená ČOV platí i nadále- ZKO budou
vyrozuměny spolu se zasláním dalšího INFO, současně upozornění na web
658/14-schváleny nové druhy zkoušek v poslušnosti s platností od 1.7.2014 (s touto
záležitostí seznámit MSKS)
Ukončeno : 19,30
Zapsal: Šiška
Přílohy :
I.
Kontrola usnesení od minulého Pléna
II.
Zpráva komise mládeže
III. Materiál JUDr. Deverové k NOZ
IV. Změny stanov ČKS
V.
Počty delegátů KV ČKS na VII. sjezd
VI. Počty delegátů kolektivních členů na VII. sjezd
VII. Zpráva RTW klubu ČR
Upozornění na termíny.
15.4.2014
-termín předložení připomínek ke Sborníků pro sportovní činnost - členové pléna na adresu
sekretariátu bavorova@kynologie.cz a v kopii p. Šmolík a Hodek 30.4.2014
-termín předložení návrhů na úpravy směrnice pro VS a MR IPO - VK
30.6.2014
-předložení návrhů na ocenění figurantů - VK
31.7.2014
-předložení návrhů na ocenění na VII. sjezdu - KV ČKS
-zaslání usnesení krajských konferencí KV ČKS a záznamů výsledků voleb v ZKO- KV ČKS
-zaslání návrhů na úpravy stanov a návrhů kandidátů do předsednictva a RK ČKS včetně
předložení návrhů na ocenění na VII. sjezdu - kolektivní členové
15.8.2014
-aktualizace členské základny ZKO i kolektivních členů-podklady pro MŠMT
Průběžně:
-trvá zasílání seznamů prolongovaných figurantů I. a II. třídy KV ČKS
-KV ČKS zasílají pro VK na sekretariát seznamy proškolených krajských kladečů a termíny
školení krajských kladečů.
-platí delegace figurantů 1.třídy příslušným KV ČKS na otevřené krajské přebory se
zadáním titulů CACT - platí delegace rozhodčích 1.třídy VK ČKS
-trvá zajištění věcných cen pro vítěze na všech M ČR na prvních 3 místech.
-kladečům, kteří budou "šlapat" na VS a MR IPO, je kladení stop na těchto akcí započteno
jako prolongace - seznam šlapačů předá se zprávou rozhodčího sekretariátu hlavní rozhodčí
..
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