Zápis z plenárního zasedání Českého kynologického svazu
dne 15. 12. 2015, sál Zotavovny VS ČR Na Květnici 10, Praha 4
Přítomni : Ing. Baroš, MUDr. Bočanová, Daušová Z., Mgr. Šlauf, Grolbertová M., Hejralová P.,
Hřebačková J., Huniadvari Fr., Janda J., Kaskoun V., Kejř V., Králíčková J., ing. Kratochvíl,
Peroutka K., Bc. Lasík, Kracíková V.,, Mašek St., Melichar M., Mellar K., Valušová Kv.,
Nedvěd Vl., Nováková I., Ostrčilík M., Pecháčková Z., Rezková A., Růžička J., Růžičková P.,
Skalická UI., Ing. Skoupý, Spolek Zd., Ing.Strouhal, Sütto-Vítková R., Ing. Šabatová,
Ševčík St.,Škubal J., Šmolík Jar., Švec Fr., Ťujík Bř., Ing. Ulč., Vyčítal P.
Přítomno 40 - zasedání je usnášení schopné.
Omluveni : Mgr. Havlová, Kelar R., MVDr. Meloun, Nováková D., Tvrdík J.
Přizváni : Roškotová Bl., Šiška Jiří
Přítomné přivítal předseda svazu J.Šmolík, navržený program schválen jen s úpravou pořadí bodů, po
kontrole usnesení bude projednána předběžná výsledovka a následně návrh rozpočtu na rok 2016.
Před vlastním jednáním představil kooptovanou místopředsedkyni ČKS ing. Helenu Šabatovou /viz
dále/.
K bodu 1: Kontrola plnění usnesení od minulého pléna a usnesení VII. sjezdu: předseda
svazu J.Šmolík - viz příl. č. 1.
-zvýšení členských příspěvků je požadováno pouze pro program dotací MŠMT č. IV, navíc nejde o
příspěvek svazu, ale v ZKO
-stagnace výše členského příspěvku svazu řadu let (nepoměr s jinými sporty), návrhy na úpravu do
příštího plenárního zasedání ČKS
-výběrové řízení na sponzora VS a MR 2015 - firma HST v obvyklém rozsahu, další nabídka nebyla
-sponzorská smlouva s firmou Brit - příspěvek na oblečení MS IPO-FH v Moskvě, jednání zahájila Mgr.
Mašková, po jejím odstoupení se dalších jednání se zástupci firmy zúčastnili za ČKS. J. Šmolík a
K. Mellar. V srpnu t.r. byla uzavřena sponzorská smlouva s fi Brit na 2 roky.
-sponzorská smlouva k MVP Praha uzavřena s fi. Arteta ( podzimní 2015, jarní a podzimní 2016)
-12. 6. 15 jednání na MŠMT o státních dotacích na reprezentaci - aktualizován registr soutěží
(ministr Chládek), následně došlo k výměně ministrů. Do funkce nastoupila ministryně Valachová a
došlo k dalšímu přepracování okruhů žádostí a podmínek pro dotace. U programu VIII - podpora
ZKO, podmínkou je minimálně 20 „mládežníků“ do 18 let v základním článku - žádná ZKO tuto
podmínku nesplňuje.
-podány žádosti o dotace – program I „repre“ ve výši 3mil.Kč, II „“mládež“ 1,2mil.Kč, IV „údržba“
1.393.700Kč, program V „činnost svazu“ 5,4mil. Kč. Otázkou je, zda vůbec, ve kterém programu a
v jaké výši, bude dotace poskytnuta.
-podpis memoranda na MŠMT - přinese zjednodušení administrativy při podávání žádostí o dotace
-vydán metodický materiál ke školení kladečů, výtisky rozeslány KV, na vyžádání budou doslány další
-jmenován Sbor sportovních komisařů ve složení : Bc. J. Lasík, T.Krajčí, Frant. Zimek
-provedena aktualizace směrnic pro sportovní kynologii VI,VII,X,XIV
-odstoupení Mgr. Maškové z P ČKS dne 15. 7. 15 (dle NOZ funkce zanikla 15. 9. 15), na nejbližším
zasedání P ČKS dne 22. 9. 15 navržena a jednomyslně schválena kooptace Ing. Heleny Šabatové do
předsednictva ČKS na funkci II. místopředsedkyně svazu
-INFO II/2015 je ve fázi dopracování změn některých termínů republikových soutěží a MS plemen
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-kontrola usnesení VII. sjezdu ČKS - v podstatě splněno, pouze vázne přeregistrace některých
pobočných spolků
635/13-tajemník informoval o současné situaci se sjednocením SW programů ČKS a PK, reálný
termín přechodu na nový program konec roku 2016
62/15-trvá vystavení průkazů sportovním komisařům
78/15-objednáno 500ks terčíků na stopy s logem ČKS v ceně á 46Kč.
79/15-nerozdělená částka 19.000 Kč se převádí na rok 2016 ( pro zbývající kluby spec.výcviku )
K bodu 2 : Předběžná výsledovka o hospodaření .
-tajemník svazu informoval o jednotlivých dílčích položkách nákladů a výnosů jednotlivých středisek
ke dni 30. 11. 15. Do výsledků hospodaření se ještě promítnou zejména úhrady dotací, část faktur za
podzimní MVP, odvody chovatelským klubům plemen a poskytnuté dotace kolektivním členům.
K bodu 3 : Návrh rozpočtu ČKS pro rok 2016:
-návrh rozpočtu ( byl rozeslán všem členům pléna před dnešním jednáním elektronicky ) přednesla
s komentářem Ing. H.Šabatová, návrh SCHVÁLEN (35/2/3), viz příl.: č. 2.
K bodu 4: Informace z orgánů:
Sdružení sportovních svazů („SSS“): předseda svazu J. Šmolík
-proběhla přeregistrace na „SSS“ zapsaný spolek
-pracovníci sdružení jednají o upřesnění některých programů- zejména k programu VIII, kdy
požadavek na počet mládeže do 18 let je u většiny svazů sdružení nereálný
MŠMT: Informace ke zpracování žádostí o dotace na MŠMT: předseda svazu J.Šmolík
-vzhledem k neúplnému počtu pracovníků sekretariátu zpracoval osobně, některé subjekty nedodaly
v termínu (či vůbec) požadované podklady (KCHK, MSDK, RTW)
-do žádosti o státní dotace v programu I. „státní reprezentace“ mohly být nakonec začleněni BK,
CMC, ČKNO, DKČR a reprezentace na MS FCI IPO
Informace z ČMKU: paní Iveta Nováková členka P ČMKU
-aktualizace směrnice o certifikátech, novelizace Řádu pro jmenování rozhodčích, informace o
termínu VH ČMKU - 4. 6. 2016 Brno, odvolání propagační komise ČMKU, přípravy nového webu
ČMKU a přerozdělení části zisku z DUO Brno mezi členské subjekty a vrácení platby členských
příspěvků ČMKU za 2015. Dále I. Nováková zdůraznila nutnost kontrolní činnosti v otázce
přeregistrací kolektivních členů ČKS (dle NOZ termín do 30.6.2016) - ze strany vedení svazu.
Dotazy:
-J. Šiška - dotaz na termín konání VH ČMKU dne 4. 6. 2016, termín není v souladu se závěry
předešlých VH (termín do konce března daného roku) - P ČMKU si je vědomo, ale termín byl
stanoven s ohledem na nutnost schválení uzávěrky hospodaření ČMKU za 2015, která nemůže být
vyhotovena před koncem III/2016.
-V. Kejř - zda v případě vrácení členských příspěvků za rok 2015 ze strany ČMKU všem členským
subjektům, bude dále přerozděleno v rámci ČKS dalším článkům, k tomu tajemník upozornil, že se
nejedná jen o KV, ale á 5,- Kč za každého člena ZKO i kolektivních členů
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Informace zástupce ČKS v PČMKU: pana Jiřího Jandy,
-návrh na novelizaci Řádu pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů je m. j. motivován
snahou o sjednocení s příslušnou směrnicí FCI. Dále z úst J. Jandy zazněly připomínky k průběžnému
doškolování stávajících rozhodčích pro exteriér a k přílišnému zkracování časových lhůt na posouzení
exteriéru jedince na výstavách.
Zpráva zástupce chovatelských klubů: MUDr. Renáta Bočanová, zpráva viz. příl č. 3
Zpráva předsedkyně komise mládeže: Iveta Skalická , zpráva viz. příl. č. 4
Zpráva předsedy výcvikové komise: Bc. Jiří Lasík , zpráva viz příl. č. 5
Z diskuse ke zprávě předsedy VK:
-Z. Daušová - dotaz na účast psovodů s handicapem na soutěžích s upozorněním, že dle charakteru a
stupně postižení je třeba rozlišovat, zda dochází případnou nápomocí handicapovanému k přímému
ovlivnění výkonu psa, tito psovodi by měli především startovat na soutěžích určených přímo pro ně
-V. Kejř - dotaz na vyúčtování MR IPO 2015, k tomu doporučuje, aby 50 % sponzorského příspěvku na
akci bylo ponecháno pořadatelské ZKO pro „vylepšení akce “ - bude řešeno při projednávání pokynů
pro vyúčtování akce v roce 2016
-Ing. J. Kratochvíl - dotaz na účast psovodů s handicapem
-B.Ťujík m.s. - dotaz ke spojeným zkouškám dle MZŘ a NZR, zda nepovolit účast psovodů až do
celkem 30ti zkouškových oddílů, dále připomínka k dopadu změny směrnice pro kladení stop (krajští
kladeči).
Z diskuse vyplývá následující návrh (bez připomínek z pléna) - Ing. H. Šabatová vznese dotaz ve věci
možné účasti psovodů s handicapem přímo na předsedu pracovní komise p. Franse Jansena.
Současně se bude touto problematikou zabývat i VK. Otázka horního limitu účasti na spojených
zkouškách MZŘ a NZŘ bude diskutována na školení rozhodčích v únoru 2016.
Přestávka: 17:10 – 17:40
Dalšího jednání se zúčastnilo 37 členů pléna (3 odešli). Zasedání je i dále usnášení schopné.
Zpráva zástupce klubů speciálního výcviku: Zdeněk Spolek, viz. příl. č. 6
V diskusi ke zprávě p.Rezková přednesla žádost Dogdancing clubu na zapůjčení 3 ks čteček od ČKS
(bez připomínek) - zajistí sekretariát
Zpráva organizační komise: Miroslav Melichar, viz příl. č. 7
Sdělení RK ČKS: zastoupena předsedkyní p. Blankou Roškotovou, která konstatovala, že všechny
podklady k vyúčtování akcí došlé do dnešního dne na sekretariát ČKS, byly zpracovány a RK
zkontrolovány. Oprávněné pohledávky vůči ČKS budou zúčtovány.

Informace z komise FCI pro pracovní psy: ze dne 14. 9. 15 přednesl Bc. J. Lasík, zpráva
již byla členům pléna ČKS odeslána se zápisem PČKS.
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K bodu 5: Zprávy kolektivních členů.
KV Praha - p.Kaskoun:
-návrh zrušit hranici max. 10 závodníků na sloučené zkoušky dle MZŘ a NZŘ. Navrhuje stanovit
max.hranici 30 oddílů. Po diskusi odpověď - návrh bude projednán v širším odborném plénu na
školení rozhodčích 2016.
-formuláře žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti ve sportovní kynologii –
bude ke stažení na webu
-dotaz na fázi příprav morálních kodexů v kynologii
-možnost získání ověřených Stanov ČKS - tajemník upozornil, že jsou zasílány na základě žádosti
ZKO připomínka ve věci zohlednění vzdálenosti bydliště rozhodčího při delegacích na zkoušky, VK
připravuje pokyny pro pracovnice sekretariátu
-dotaz, zda u figurantů krajských (tj. I.třídy) nepověřit zkouškami „kraje“ - VK projedná
KV Ústí n.L. - p. Kejř:
-dotaz na termín konání MR IPO 2016 - byl oznámen předsedou VK
-dotaz na ZKO Střekov- přijetí členů bez výstupního razítka - situace není řešitelná, je záležitostí
občansko-právní, požadavek na nepřijetí členů po sdělení ZKO sekretariátem není možná
KV Plzeňská - p. ing. Ulč
-připomínka ke vzdálenosti bydliště u delegovaných rozhodčích na zkoušky, programem je řešeno,
v závěru roku byly problémy zejména s ohledem na vysoký počet zkouškových akcí
KV Liberec - p.Ťujík
-ukončení činnosti rozhodčích v 65 letec lze označit za diskriminační - odkaz na usnesení VI.sjezdu ČKS
( a také usnesení VII. sjezdu ČKS 2014 ), jako nejvyššího orgánu ČKS, dále nejednáno
KV Moravskoslezský - p.Mellar
-organizace v rámci školení krajských kladečů nabídla i možnost proškolení svazových kladečů, jejíchž
proškolení se pro nízký zájem na podzim 2015 neuskutečnilo.
Bouvier klub - p.Nováková
-v r. 2016 se bude konat MS plemene v ČR
KCHK - p. Škubal
-v r. 2017 se bude konat MS ISPU v ČR, rámcová informace o soudním sporu vedeném bývalou
členkou (chovatelkou) proti klubu ve věci k vyloučení člena členskou schůzí pro hrubý prohřešek
proti CHŘ.
CMC – Ing. Kratochvíl
-informace o hodnocení MS BO 2015 v Písku
86/15-diskutována úprava směrnice č. VIII pro sportovní kynologii a to v části zrušení možnosti
přímého postupu na MR IPO na základě výsledků z MS plemene v témže roce. Po rozpravě
přistoupeno k hlasování o zrušení tohoto ustanovení - SCHVÁLENO (27/1/9)
Toto ustanovení bude vypuštěno a v INFO 2/2015 bude upřesněn termín, do kdy se případní zájemci
o zařazení do postupového žebříčku na MR IPO 2015 s dokladem (výsledkovou listinou) o dosaženém
bodovém ohodnocení mohou hlásit.
K bodu 6: zpráva o průběhu a výsledku MVP Praha 30.10. - 1.11.2015
-informace tajemník svazu
-výstava byla obeslána vysokým počtem vystavovatelů – téměř 7.000 přihlášených
-akce proběhla bez problémů ke spokojenosti vystavovatelů, diváků i rozhodčích, finanční výsledek
by měl být výrazným příspěvkem do rozpočtu roku 2015
-za ČKS se výstavy zúčastnil p. Šmolík, MUDr. Bočanová a Bl. Roškotová
-přestože nebyly podány protesty, opakuje se kritika na posuzování některých rozhodčích,
zejména při závěrečných soutěžích, kdy se opakovaně umísťují jedinci předvádění několika handlery
87/15-návrh na zrušení jarní MVP Praha z ekonomických důvodů: J.Šiška, SCHVÁLENO (29/4/7), k
tomu následně hlasováno per rollam,viz. příl.č. 10
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K bodu 7: Informace sekretariátu a různé: tajemník J. Šiška
-informace o přeregistracích ZKO
-stav členské základny odeslán krajským zástupcům
-celkem 16 ZKO nemá zaplaceny členské příspěvky, budou vyškrtnuty ze seznamu členských
subjektů- seznam viz příl. č. 8
-žádost DTS 4 your (Kladno) o přijetí za člena - nehlasováno pro formální nedostatek v žádosti,
v názvu pobočného spolku musí být uvedeno, že jde o ZKO č. …., tak jak bylo zveřejněno v pokynech
-Ústecký kraji zaslal požadavek na příspěvek na soustředění mládeže - bude předáno KM
-příspěvky kolektivním členům - nevyúčtovaly - KCHK, CMC, ČM klub chovatelů hl.pinčů,
Lvíček klub ČR, I. CZ Yorkshire terrier, Klub anglického špringršpaněla, Český pes. Zároveň bylo
navrženo, aby příspěvek v celkové výši 66 tisíc Kč, v termínu nevyúčtovaný, byl převeden do roku
2016 a přerozdělen jako bonus těm klubům, které řádně a v termínu zaslaly účetní doklady pro
zaslání příspěvku na činnost - k tomuto návrhu nezaznělo žádných námitek z řad přítomných.
-předseda svazu dále uvedl, že s koncem roku končí v rámci sekretariátu SSS ČR odborová organizace
a proto bude třeba bezodkladně koncipovat kolektivní smlouvu pro pracovníky sekretariátu ČKS
(formou vnitřního předpisu).

Ukončeno 19,25 hodin
Zapsala : MUDr. Bočanová Renáta

Přílohy:
1. Kontrola plnění usnesení od minulého pléna a usnesení VII. sjezdu ČKS
2. Rozpočet ČKS na rok 2016
3. Zpráva zástupce chovatelských klubů
4. Zpráva předsedkyně komise mládeže
5. Zpráva předsedy výcvikové komise
6. Zpráva zástupce klubů speciálního výcviku
7. Zpráva organizační komise
8. Seznam ZKO s neuhrazenými příspěvky na rok 2015 - ukončené registrace v ČKS
9. Přehled poskytnutých dotací kolektivním členům ČKS v roce 2015.
10. Hlasování per rollam v záležitosti konání JARNÍ MVP - výstava bude realizována
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