Zápis ze zasedání Předsednictva Českého kynologického svazu
dne 25. 1. 2016, jednaní místnost ČKS U Pergamenky 3, Praha 7
Přítomni :
Přizváni :

MUDr. Bočanová, Bc. Lasík, Melichar M., Mellar K., Nedvěd Vl., Skalická I.,
Spolek Zd., Ing. Šabatová, Šmolík Jar.,
Roškotová Bl., Šiška Jiří

K bodu 1: Kontrola plnění usnesení
-stagnace výše členského příspěvku svazu řadu let (nepoměr s jinými sporty), návrhy na úpravu do
příštího PČKS jako podklad pro jednání plenárního zasedání ČKS
-žádosti o dotace na MŠMT - po formální stránce přijaty bez výhrad (viz web MŠMT)
635/13-tajemník informoval o současné situaci se sjednocením SW programů ČKS a PK, reálný
termín přechodu na nový program k 1. 1. 2017. Je nutno dodat harmonogram prací a schválenou
projektovou dokumentaci .
62/15-trvá vystavení průkazů sportovním komisařům
78/15-500ks terčíků na stopy s logem ČKS v ceně á 46,-Kč bude dodáno do konce února
79/15-nerozdělená částka 19.000 Kč se převádí na rok 2016 (pro zbývající kluby spec.výcviku)
Z Plenárního zasedání
-návrh na zrušení hranice max. 10 závodníků na sloučené zkoušky dle MZŘ a NZŘ a stanovit
max.hranici 30 oddílů bude projednán v širším odborném plénu při školení rozhodčích v únoru t.r.
-formuláře žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti ve sportovní kynologii –
bude ke stažení na webu
-dotaz, zda u figurantů krajských (tj. I.třídy) nepověřit zkouškami „kraje“ - VK projednala a toto
nedoporučuje - předsednictvo schvaluje názor VK
-koncipovat náhradu kolektivní smlouvy pro pracovníky sekretariátu ČKS (formou vnitřního předpisu)
- návrh připraví Ing. Šabatová
K bodu 2: Informace z orgánů:
Sdružení sportovních svazů ČR: předseda svazu J. Šmolík
-roční statistický výkaz o členské a organizační základně k 1. 1. 2016 - termín do 12. 2. 2016
-pasportizace majetku k 31. 12. 2015 - termín do 20. 2. 2016 - sekretariát
MŠMT: Informace ke zpracování žádostí o dotace na MŠMT: předseda svazu J.Šmolík
-žádosti svazu bez připomínek ze strany MŠMT
Informace z ČMKU:
-z ČMKU převeden členský příspěvek ČKS 2015 zhruba ve výši 96 tisíc Kč. Částka bude poměrně
rozdělena ( á 5,- Kč /člen ) a budou navýšeny příspěvky na činnost kolektivních členů a odvody KV
K bodu 3: Informace z komisí:
Komise mládeže: I. Skalická
-zpracováno a předloženo: Vyúčtování KM za rok 2015 a Rozpočet KM na rok 2016
-úprava Směrnice č.9 - VS a MR mládeže - předloženo ke schválení
-v návaznosti na Směrnici opraveny dokumenty pro mládež na webu ČKS (odkaz KM)
-dokumenty pro TTM 2016 KM připraví po zpracování členské základny 2016
-došlé žádosti o příspěvky na TM KV - pro příští jednání KM
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Organizační komise: M.Melichar
-odpověď k otevřenému dopisu člena ZKO Toužim (pro uveřejnění na web) koncipuje J.Šmolík
-k podnětu člena resp. bývalého člena ZKO 033 Tachov k vyloučení členskou schůzí, které údajně
nebylo provedeno v souladu se Stanovami ČKS - předat KV
-v ZKO Kořenice proběhla členská schůze za účasti p.Melichara, volby nového předsednictva
neproběhly v souladu se Stanovami ČKS (neproběhly tajným hlasováním - jsou neplatné), registrace
ZKO Kořenice se pozastavuje, předsednictvo doporučuje svolat v souladu se Stanovami ČKS novou
členskou schůzi s provedením nové volby výboru ZKO, koncept odpovědi připraví p.Melichar.
Výcviková komise: viz zápis z VK
-po datu jednání VK změna termínu MR mládeže ČR všestranných na 6. - 7. 8. 2016
-termín školení svazových kladečů 20. 3. 2016 ZKO Frýdlant nad Ostravicí, možno se ještě přihlásit u
pana Mellara
-kvalifikační závod na MS IDC 10. 4. 2016 - doplněn pořadatel ZKO Č. Brod, sekretariát dohlásí na
ČMKU do akcí s CACT
-směrnice pro zadávání výkonnostních tříd a propůjčování titulu mistr sportu u speciálních sportů, VK
navrhuje a předsednictvo schvaluje, aby zadávání výkonnostních tříd řídily jednotlivé kluby
speciálních sportů, propůjčování titulu mistra sportu je v kompetenci P ČKS
K bodu 4: Sekretariát, různé
-žádost o přijetí občanského sdružení „S Tlapkou v ruce o.s.“ - neschváleno. Odpověď tajemník.
-ke schválení předloženy žádosti o nové organizace : ZKO Libušín II. - schváleno, Jiříkov - aktivní pes –
nechváleno pro formální nedostatky žádosti. „Spálená Milevsko“ - schváleno s podmínkou úpravy
názvu na Milevsko Spálená, „ZKO Lužice u Šternberka“ - schváleno s tím, že nová ZKO bude písemně
vyrozuměna, že v souladu se Stanovami ČKS může mít ZKO Vnitřní řád, který neodporuje Stanovám
ČKS (nikoliv stanovy ZKO )
-vzato na vědomí zrušení ZKO Černovice II
-ZKO Kluky u Písku zaslala seznam členské základny a členské příspěvky za rok 2016. Dále zpětně vše
též za roky 2014 a 2015. Organizace není pobočným spolkem pro neplnění povinností (odvody a
seznamy členské základny 2014, 2015). Nutné podat žádost jako nová organizace.
-žádost o vydání duplikátu PP YT ( záměna sourozenců z vrhu, jeden z nich neoficiálně vyvezen ),
původní PP obou jedinců budou prohlášeny za neplatné a bude vystaven duplikát PP psa Dante
Charliho mazlíčci,tet .2127 s podmínkou vrácení originálu PP a přílohy sourozence psa Daggy ( tet.
2126) - dosud získané tituly tohoto jedince s PP a přílohou sourozence jsou neplatné
USNESENÍ:
88/16 (per rollam dne 4. 1. 2016) schválení odměn funkcionářů (9:0:0)
89/16 (per rollam 5. 1. 2016) revokace usnesení o zrušení jarní MVP Praha (40:0:10)
90/16 (per rollam 6. 1. 2016) návrh VK – povinnost rozhodčích doložit na školení aktuální výpis
z rejstříku trestů (8:0:1)
50/15-Mistrovství republiky malých plemen se konat n e b u d e z důvodu neuspořádání VS. Bude
„Otevřený závod MP ČKS“, minimální počet psovodů pro uspořádání závodu je 10, přičemž pro
otevření kategorie minimálně 3 psovodi (týká se kategorií ZMMP ZMP1-3 ZMPO). Všechny ostatní
kategorie jsou doplňkové. Rozhodčí pro hlavní kategorie bude delegován výcvikovou komisí a hrazen
ČKS. Rozhodčího pro doplňkové kategorie zajišťuje a hradí pořadatel.
91/16-jarní plenární zasedání se KONAT NEBUDE!!! Podzimní plenární zasedání se bude konat 21.
11. 2016!!! Definitivní výsledovka za rok 2015 bude zaslána členům Pléna el. poštou.
92/16-zjistit zájem z řad chovatelských klubů o uspořádání společného MR plemen v roce 2017 –
v této věci uspořádat v jarních měsících schůzku zástupců v konferenční místnosti ČKS. Zástupcům
klubů budou uhrazeny cestovní náklady – zajistí R. Bočanová
93/16-chválen návrh BK ČR o udělení Zlaté plakety ČKS MVDr. Olze Petříkové (předání BK ČR)
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94/16-ZKO, které nezaslaly podklady k registracím podle NOZ, budou urgovány doporučeným
dopisem s posledním termínem zaslání podkladů do 31. 3. 2016.
95/16-oblečení pro reprezentanty - komplety souprav upřesní p. Mellar a Lasík
96/16-schváleno složení inventarizační komise – J.Šmolík, M.Melichar, R.Bočanová. Inventura bude
provedena 15. 2. 2016 od 13, 30 hodin.
97/16-schválena upravená směrnice 9 pro mládež, aktualizované znění bude zveřejněno na webu.
Ukončeno: 20,15 hodin
Zapsala : MUDr. Bočanová Renáta

Přílohy:
1/ Zápis z výcvikové komise
2/ Rozpočet KM na rok 2016
3/ Výsledovka komise mládeže 2015
4/ Plán zasedání v roce 2016
5/ Členská základna ČKS k 30.6.2015 - podklad k vrácení
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