Zápis č. 48 / 2014
z jednání Předsednictva ČKS v Praze dne 23. září 2014 , U Pergamenky 3, Praha 7
Zápis P ČKS 23.9.2014

Přítomni
Přizváni

: Šmolík Jar., Vychodil J., Skalická I., Spolek Zd., Nováková I. , Melichar M.,
Kejř V. , Karban A., Hodek Jar.
: Ing. E. Káčerková, Mgr. Mašková , Roškotová Blanka, Šiška J.

Jednání zahájil předseda ČKS p. Jaroslav Šmolík přivítáním přítomných a návrhem na
rozšíření programu o další dva body, jednání se zástupkyní Svazu psovodů s handicapem a
zprávu vedoucí výpravy na MS FCI 2014. Schváleno .
K bodu 1 : Informace o MS FCI – Malmö.
Přizvaná Mgr. D. Mašková - vedoucí výpravy na MS FCI seznámila s průběhem přípravy
výjezdu reprezentace na MS, informovala o průběhu vlastního mistrovství z hlediska
vedoucího výpravy i poznatků reprezentantů . Účast byla bezproblémová, vše bylo okamžitě
řešeno, problémem nedodržení terénů na pachové práce, což nebylo možno ze strany účastníků
ovlivnit. Kromě stravného obdržel každý člen výpravy 250,- EUR od firmy BRIT. Závěrem
poděkovala ČKS za nadstandardní péči, okamžité zveřejňování zaslaných zpráv a fotografií
z MS a za poskytnuté finanční prostředky. Předseda ČKS p. Šmolík poděkoval pí. Maškové za
vzornou péči při zajištění, ale i při vlastní akci a zejména za veškeré informace průběžně
poskytované ke zveřejnění na facebooku ČKS.
K bodu 2: Žádost o kolektivní členství Svaz psovodů s handicapem z.s.
-k jednání přizvána předsedkyně Ing. Eva Káčerková, která objasnila důvody , které
vedou jejich organizaci k požadavku začlenění jako kolektivního člena ČKS. Současně
odpověděla na konkrétní dotazy členů předsednictva k realizaci žádosti. Předseda ČKS
poděkoval Ing. Káčerkové za objasnění s tím, že bude písmeně vyrozuměna.
673/14-po následné diskusi dospělo PČKS k jednohlasnému rozhodnutí nedoporučit přijetí za
kolektivního člena. V ČKS je již začleněna organizace HELPPES zajišťující podobné
činnosti.
Současně bylo konstatováno, že v žádné ZKO ČKS nejsou podmínky k tomu aby v nich
handicapovaní kynologové mohli cvičit svoje psy, rovněž speciální požadavky na pomocníky
při zkouškách a akcích jsou sporadické, není reálné zajistit takový počet pomocníků, aby byla
vyloučena možnost, že pomocník psovoda je vlastně jeho cvičitelem. Současně bylo
konstatováno, že přijetí by bylo , s ohledem na členství HELPPES, i porušením směrnice
ČMKU o přijímání nových členů - dopis sekretariát.
-na MR malých plemen delegován dodatečně za ČKS p. Hodek
K bodu 3: Kontrola usnesení:
607/13-splněno dopis MC CZ - odeslán
614/13-dopracování Sborníku - bude jednáno
635/13-s firmou DATASYS pokračuje pouze smlouva o údržbě programu, tajemník
informoval o situaci se zajištěním spojení obou programů, oslovena firma RT SOFT, jednání
se uskuteční 1.10.2014 - usneseno pokračovat a zajistit plánované úpravy
636/14-výkaz činnosti šlapačů - splněno odesláno KV ČKS
644/14-Liga malých plemen 2014 - vzhledem k nedořešení započítávaných závodů
nebude za r.2014 vyhodnocena
614-BVK - na webu - splněno
655/14-upravené stanovy ČKS předloženy k registraci, vyžádány další podklady,
vše předáno JUDr. Deverové
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658/14-jednání s MSKS na ofic. zápis z jednání 5.6.14 a výzvu zaslanou p. Šmolíkem 25.6.14
MSKS dosud nereagoval a požadoval další jednání dne 16.9.ke zkušebnímu řádu nerealizováno - na základě připomínky ČKS bylo další jednání zrušeno
-razítka s druhy chovu plemenné knize KCHK nedodána
-trvá předávání přehledu vystavených certifikátů
660/14-zatím předloženy návrhy na změny pro rejstříkový soud od cca 40 ZKO ČKS, většina
ZKO čeká na další vývoj , včetně možných změn v NOZ a souvisejících zákonů
663/14-oprava - pořadatelům byly zaslány chybné informace o výši odměn, správné částky
v příloze tohoto zápisu, bude vyměněno i na webu , odměny budou poskytnuty v souladu
s tímto rozpisem – viz příl. č. 1.
-návrh na snížení startovného na VS - opakovaný návrh p. Karbana - bude řešeno spolu s
pokyny na sezonu 2015
-pokyny k vyúčtování programu provoz a údržba vybraným ZKO odeslány
-ke sloučenému posuzování zkoušek NZŘ a IPO osloveni 4 rozhodčí, všichni vyslovili souhlas
-Stareček,Vyčítal, Smejkal, Pružina (realizace závisí na dohodě s MSKS)
-zpracování návrhu zkoušky se spec.disciplínami ZŘ MP - odloženo – až po jednání s MSKS
668/14-oprava čísla usnesení na 672/14 - členská základna kolektivní členů-splněno
674/14-na základě hlasování per rollam schváleno jmenování p.M. Matouška do funkce
rozhodčího výkonu II.tř.
675/14-na základě hlasování per rollam schválen rozdělovník dotací na provoz a údržbu
pro rok 2014 - viz příl. č. 2
K bodu 4: Zprávy z orgánů .
Sdružení sportovních svazů ČR- zápis ze dne 10.9.14 - p. Šmolík
-kontrola vyúčtování pracovníky NKÚ - bez nedostatků
-žádosti o dotace zasílá ČKS přímo na MŠMT- v této souvislosti upozornil tajemník na
pokyny k dotacím, které uvádí prozatím pro rok 2015 jen doporučený odvod z čl. základny do
centra za mládež ve výši 100,- Kč, ale za dospělého člena ve výši 500,- Kč/ rok - pokud bude
opravdu v platnosti bude ČKS vyřazen z příjemců dotací - nutno hledat řešení
-požadavek na aktualizace pasportů majetků svazů vždy k 30.6. a 31.12.
-předat do 20.2.2015 vyhodnocení kontrol svazů v roce 2014 a plán činnosti RK na rok 2015
- předloženy informace místopředsedů a předsedy sdružení o stavu ve sportovním prostředí
-nadále zásadním problémem i základní definice sportu
-schváleno rozdělení částky 30.000.000,- tedy první splátky ČUS - neposkytnuté prostředky
ze SAZKY !!, 10.000.000,- jako rezerva, následným dělením ( pro ČKS nevýhodným,
nejednalo se o klíč Sazky ) obdržel 1.335.394,- , předseda ČKS hlasoval proti
-informoval o účasti na veřejné rozpravě o sportu 5.8. a tiskové konferenci o sportu 17.9.z obojího vyplývá jednoznačná snaha o uchopení moci ve sportovním prostředí skupinou
okolo ČOV a snaha ustanovit zákonem o sportu ČOV za jedinou Sportovní autoritu , která by
schvalovala a přidělovala dotace všem sportům !!
ČMKU - I. Nováková, zápis PČMKU 28.8. a 23.9.2014
-informace o EV- více jak 15 000 přihlášených psů, dalších 5 000 na NV
-předsednictvo řeší záležitosti krysaříků
-provedena oprava znění zápisního řádu
-záležitost jednání s MSKS nebyla projednávána
-provedena úhrada ČMKU za členskou základnu ČKS( 20.134 členů - 102.000,- Kč )
a 46.375,- Kč za vydaných 9 275 průkazů původu v roce 2013
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K bodu 5: Zprávy z komisí.
Organizační komise - p. Melichar
676/14-p. Hodkem předložen návrh na vyloučení člena Ladislava Košaty,nar. 1.4.1974,
Josefa Košťála 73, Neděliště z řad členů ČKS. Jmenovaný byl pravomocně odsouzen za trestný
čin ublížení na zdraví - schváleno jednomyslně , písemně vyrozumět jmenovaného, na vědomí,
ZKO,CHK ČKS, KSV ČKS, MSKS, ČMKU
K bodu 6: Zprávy z KV ČKS a kolektivní členů.
677/14-projednána žádost o pomoc při předání materiálů a účetnictví KV ČKS jihočeskýpředložila nová předsedkyně KV Mgr. Havlová, býv. předseda Ing. Petrů přes příslib
materiály nepředal, byl obeslán doporučeným dopisem do vlastních rukou bez reakce –
usneseno zaslat Ing. Petrů - žádost o okamžité řešení a předání požadovaných podkladů
zašle sekretariát s termínem předání do 15.10.
678/14-ČKNO předložen návrh dodatku ke smlouvě o vedení plemenné knihy ( původní
návrh zpracovaný sekretariátem v roce 2013 nebyl klubem přijat, data v návrhu nesouhlasí,
po vyjasnění předložit na příštím jednání - tajemník
679/14-předložena žádost HW klubu o dotaci na MS SP FH ve dnech 7-9.11.2014 - schválen
příspěvek ve výši 5.000,- Kč
-návrh na udělení ocenění KV ČKS MSK - zlatá plaketa MVDr.- Vodička St-udělit na sjezdu,
MUDr. Tichý - čestné uznání -předat k udělení KV
-současně doplněn seznam vyznamenaných na VII. sjezdu – viz příl. č. 5
Výcviková komise - jednání 9.9. - p.Hodek
Zápis schválen bez připomínek – viz příl. č. 4.
-návrhy úpravy Směrnice pro udělování vyznamenání předložené V. Nedvědem, které byly
schválené VK, zapracoval p. Šmolík – Směrnice schválena s okamžitou platností
-pozvánka paní Jarošové z ČMKU ohledně setkání zástupců ČKS a MSKS – MSKS dosud
nereagoval na zápis z červnového jednání - odpověď p. Šmolík
-dotaz paní Vopěnkové, zda se pro účast na VS a na MMČKNO budou započítávat výsledky
dosažené na akci CACIT v Dobříši - souhlas - odpoví p. Hodek
-dvě nové přihlášky na rozhodčí - Michaela Kuncová - I. tř. a Lucie Kaločová II.tř.
-projednána výkonnostní třída L. Kaločové, nedodána potvrzení o vykonaných zkouškách - je
třeba doložit – vyrozumí sekretariát
-p. Ryneš přednesl úpravu návrhu Komise mládeže na zadávání výkonnostních tříd mládeže-bude posouzeno podle výkonnostních tříd dospělých a zasláno panu Hodkovi a následně paní
Skalické. VK odsouhlaseno.
-VK určila platnost současného sboru sportovních komisařů k 31. 12. 2014. Nově jmenovaná
VK si určí nové komisaře.
-zkoušky rozhodčích - na I. tř. - J. Duffková, J. Hartl, P. Žižka - nesplnil P. Tůma
- na II. tř. - A.Kaslová, nesplnily M. Dušková, M. Kaňková
-poděkování ZKO JM, úhrada nákladů a nájemného ( 1.500,- Kč ) - sekretariát
-schválen seznam rozhodčích k provedení hospitací
-všem adeptům, kteří splnili byly obratem zaslány materiály k hospitacím
-p. Šmolík předal zprávu ze zkoušek rozhodčích se všemi doklady sekretariátu ČKS
-byla projednána přítomnost rozhodčího na LVT jako lektora a zároveň jeho posuzování
zkoušek na něm – tato skutečnost bude předmětem školení rozhodčích a následně bude
zveřejněna informace ve zpravodaji INFO v závěrech ze školení rozhodčích.
-figuranti Böhm, Římek, Mach, Kubec, Soukop, Bravenec a Kupka nebudou z důvodu
figurování na VS a M ČR IPO v r. 2014 zváni na přezkoušení na zkouškách figurantů
v listopadu tohoto roku. Prolongace jim bude automaticky uznána.
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-VK schválila následující žádosti o přiznání titulu Vzorný výcvikář: I tř.- Jana Karlasová,
II. tř. - Eva Beranová, III. tř. - Dana Řeháková - průkazky a odznaky VV odešle sekretariát
-projednána otázka stravného a nocležného na VS SP - stravné a příspěvek na nocležné se
neposkytují, tajemník vyrozumí pořadatele o chybě v rozpočtech.
-na základě výsledků dosažených na MS FCI a MS BO schváleno udělení Stříbrné plakety
ČKS„Za reprezentaci“ M. Plecháčkovi, M. Kuncové a P.Foltýnovi
-reprezentace se zřekla pí. Maňáková, druhou náhradnicí se tak stala pí. Kristová
-p. Hodek upozornil, že na MR MP - šlapal stopy neproškolený kladeč – usneseno zohlednit
při stanovení výše odměny za akci
-na základě zaslaných vyúčtování schváleny odměny za akce: VS IPO Třinec - 9.000,- ,
VS IPO Krchleby - 18.000,- , VS IPO Rožmitál - 9.000,- - úhrada sekretariát
Komise mládeže - pí. Skalická
-zhodnocení TTM - velký nárůst účastníků oproti minulým rokům
-zhodnocení MR mládeže Zlín - organizačně výborně zvládnutá akce, nezadán titul Juniorský
mistr, velký úspěch Karlovarského kraje (1.místo v IPO 2 i v ZVV2)
-VS mládeže stopařů - zatím proběhly 2 VS -Veřovice a Jaroměř - organizačně v pořádku,
zatím celková účast 21 psovodů
-zadávání VT mládeže - návrh změn KM předán výcvikové komisi
-pro rok 2015 zatím není naplněn potřebný počet zájemců o pořádání akcí mládeže
-vyúčtování TTM ve Starém Plzenci nebylo předloženo, příslib do konce září
-na základě vyhodnocení akcí schváleno poskytnutí příspěvků za akce : MR mládeže Zlín
Mladcová -18.000,- , VS mládeže Štětí 6.000,- , Havířov 6.000,- - úhrada sekretariát
Komise speciálních sportů – p. Spolek
-informoval o uskutečněných akcích a výsledcích
-předložil požadavek na příspěvek klubům speciálních sportů - k tomuto po diskusi usneseno
na návrh tajemníka s ohledem na minimální dotace z MŠMT v roce 2014, poskytnutí příspěvku
všem kolektivním členům ve výši 50 % příspěvku roku 2013 s navýšením o nevyčerpané
prostředky - rozdělovník viz příl. č. 3
-tajemník informoval o požadavcích na dotace KA na rok 2015, které jsou naprosto nereálné
( cca 5.000.000,- Kč ) p. Spolek provedl po poradě s předsedkyní úpravu - předáno
Komise pro přípravu sjezdu
-příprava VII. sjezdu probíhá dle harmonogramu - stanovy k připomínkám na webu od 10.9. ,
-zatím jen 4 připomínky , příští zasedání komise se uskuteční 2.10.2014 od 14,00 hodin
-tajemník předložil vzor zprávy o hospodaření přednesené na minulém sjezdu s tím, že na
základě usnesení VI. sjezdu je nutno spolu s ostatními materiály zaslat i tuto zprávu, po diskusi
rozhodnuto zpracovat fin. údaje o období let 2009 – 2013 , aby tyto byly ucelené, jakákoliv
část roku 2014 by byla nevypovídající - konkrétní údaje upřesní pí. Roškotová a I. Nováková
ve spolupráci s p. Srbem a tajemníkem ( kromě jednotlivých příjmů, odvody KV za čl.
základnu, náklady na sport a repre s vyčíslením podílu ČKS, příspěvky za provedené akce…)
Revizní komise- pí. Roškotová
-zasedala 28.8. - kontrola vyúčtování akcí
-příští jednání v říjnu
K bodu 7 : Různé.
-konečný stav čl. základny v ZKO ČKS ke dni 17.9. 12987 členů , na účty KV odeslány
odvody za 320 členů - rozpis viz příl. č. 6
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-provedena úhrada dluhu M. Truksou ve výši 124.943,- Kč na účet ČKS
-tajemník předložil LV ZKO Cheb - na výpisu je uvedeno IČ ČKS - rozhodnuto nezařadit ZKO
do požadavků na program dotace na provoz a údržbu z důvodu nesouhlasného IČ na LV a IČ
ZKO - ZKO musí provést změnu na LV - dopis ZKO sekretariát
-nová ZKO - informace o založení zaslání titulní stránky žádosti, ZKO musí předložit vše dle
vydaných pokynů
680/14-projednána žádost Bc. I. Francové o sdělení podmínek začlenění zatím nezaloženého
spolku Agi-Lounky- spolek pro dítě a psa – vzhledem k tomu,že zatím neexistující organizace
se zabývá vesměs činnostmi v ČKS i ČMKU zastřešenými , nelze v souladu se směrnicí
ČMKU začlenit - odpověď sekretariát
681/14-schválen návrh p. Srba - na základě závěru předávacího protokolu k dani z příjmu
právnických osob ČKS za rok 2013 navrhuji: z hospodářského výsledku 2013 po zdanění, což
je ztráta ve výši 320.879,49 Kč, vytvořit fond daňové úspory ve výši 111.910,- a zbytek
ponechat na účtu nerozděleného zisku (pozn.: Prostředky fondu daňové úspory jsou získány
dosaženou úsporou daňové povinnosti. Tyto prostředky je nutno použít ke krytí nákladů
(výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně a to
nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. )
-p. Kejř informoval o některých disciplinách na MS IPO, kterým rozhodčí věnovali zvýšenou
pozornost, v této souvislosti předložil návrh k účasti zástupců ČKS s firmou BRIT o
projednání otázek sponzoringu ČKS v příštím období ( Kejř, Šmolík )
-na základě jednání se zástupci myslivců předložil p.Kejř i možnost projednání otázek
spolupráce s mysliveckými organizacemi - pokračovat
-tajemník informoval o připravených pokynech k evidenci členské základny na rok 2015 pokyny i seznamy budou jednotlivým ZKO zaslány elektronicky
Ukončeno : 21,15
Zapsal: Šiška
Přílohy :
1.
Oprava - přehled záloh a odměn poskytovaných za akce v roce 2014
2.
Rozdělovník schválených dotací na provoz a údržbu 2014
3.
Rozdělovník příspěvků kolektivním členům pro rok 2014
4.
Zápis jednání VK ze dne 9.9.2014
5.
Přehled schválených vyznamenání na VII. sjezdu ČKS
6.
Tabulka doplatků za členy jednotlivým KV ke dni 17.9. 2014
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Upozornění na termíny .
30.9.
-podklady plánu činnosti na rok 2015 – VS, MR
-návrhy adeptů na zkoušky figurantů I. tř. a svazových

-Valná hromada ČMKU - XIII. VH ČMKU: sobota 28.3.2015, TOP hotel Praha
-změna termínu – DUO CACIB Brno 2015 nový termín 7. - 8.2.2015
-Šampion šampionů se uskuteční 10.1.2015 v TOP hotelu Praha
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
-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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