Zápis ze zasedání Předsednictva Českého kynologického svazu
dne 21. 3. 2016, jednaní místnost ČKS U Pergamenky 3, Praha 7
Přítomni : MUDr. Bočanová, Bc. Lasík, Melichar M., Mellar K., Nedvěd Vl., Skalická I.,
Spolek Zd., Ing. Šabatová, Šmolík Jar.,
Přizván:
Šiška Jiří
Omluvena: Roškotová Bl.
K bodu 1: Kontrola plnění usnesení
-stagnace výše členského příspěvku svazu řadu let (nepoměr s jinými sporty), návrhy na úpravu jako
podklad pro jednání plenárního zasedání ČKS - TRVÁ - pověřen p. Mellar, Ing. Šabatová. Předběžný
návrh k další diskusi přednesl pan Mellar.
635/13-tajemník informoval o současné situaci se sjednocením SW programů ČKS a PK, reálný
termín přechodu na nový program k 1. 1. 2017. Schůzka zástupců autorské firmy a ČKS proběhla 10.
3. 2016 za účasti J. Šišky a Z.Spolka. Předložen návrh smlouvy, nutno schválit časový harmonogram
s penalizací za nedodržení termínů, doplnit smlouvu o dílo na údržbu. Termín nastavení zkušební
verze do 30. 8. 2016 s tím, že v případě rozdělení na etapy bude poslední etapa předána nejpozději
30.9.2016.
79/15-nerozdělená částka 19.000 Kč se převádí na rok 2016 (pro zbývající kluby speciálního výcviku)
Z Plenárního zasedání
-Ing. Šabatovou předložen návrh interního předpisu, nahrazujícího kolektivní smlouvu pro pracovníky
sekretariátu ČKS – schválen po zapracování vznesených připomínek
K bodu 2: Informace z orgánů:
Sdružení sportovních svazů ČR: předseda svazu J. Šmolík
Úkoly pro ČKS byly splněny.
V mezidobí nezasedalo, první zasedání se bude konat 13. 4. 2016
MŠMT: Informace ke zpracování žádostí o dotace na MŠMT: předseda svazu J.Šmolík
-bude vypsáno 2. kolo programu VIII
Informace z ČMKU:
-schváleny všechny CACTové soutěže, které byly doručeny v termínu
-přišla pověření na MVP a NV – organizátorům do Litoměřic a Klatov zasláno
-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
-VH ČMKU 2016 nebude z rozhodnutí P ČMKU svolána /viz zápis z jednání P ČMKU ze dne 2.3.2016/
K bodu 3: Informace z komisí:
Komise mládeže: I. Skalická
-v přípravě propozice na VS mládeže
-zpracované podklady pro účast TTM 2016 zaslány krajským organizacím a uveřejněny na webu,
termín zaslání seznamů z krajů do konce dubna t.r.
Organizační komise: M.Melichar
-ZKO Kořenice (přejmenováno na ZKO Hlízov – IČO zůstává), na sekretariát zaslán zápis z nové členské
schůze
-ZKO Tachov obdržela pokyny k provedení nové členské schůze s podmínkou účasti členů ze základny
z roku 2015 (pro správnost a platnost hlasování)
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Výcviková komise:
-příprava pro další školení krajských a svazových kladečů ČKS - předpokládaný termín školení a
zkoušek svazových kladečů bude v průběhu června 2016, termín přihlášek zájemců do 30.4.2016
zasílat na ČKS. Místo konání bude stanoveno s přihlédnutím k místu bydliště přihlášených.
-VK opětovně projednala aktualizaci Směrnice výkonnostních tříd Obedience. Rozhodnuto o přizvání
zástupce obedience Bc. Vilemíny Kracíkové na jednání VK dne 8. 3. 2016 a projednání předloženého
návrhu. Bc. Kracíková se z jednání této VK omluvila, bude pozvána na příští zasedání VK - trvá
-vyhodnocení školení rozhodčích 1. a 2. třídy ČKS
- školení rozhodčích v Kroměříži se zúčastnilo - všech 31 přihlášených rozhodčích I. a II. třídy
- školení rozhodčích v Praze se zúčastnilo - 78 přihlášených rozhodčích I. a II. třídy
- na základě neúčasti na školení rozhodčích - pro rok 2016 nemohou být v tomto roce delegováni
rozhodčích 1. a 2 tř. - Marinč Ivan, Janata Otto, Ing. Karlas Stanislav, Kasík Miroslav, Manych Oldřich,
Tůma Petr, Sobotka Ladislav
- pro nedodání podkladů – Schober Miroslav
- pro opakovanou neúčast na školení, budou ze seznamu rozhodčích 1. a 2. tř. vyřazeni Schindler Günter, Gudas Otto, Ritter Ferdinand, Sedlák Jaroslav, Bartuněk Miloš, Klícha Vlastimil,
Novák Karel, Pavlík Vladimír, Peterka Vladimír,
- na základě nesplněných podmínek pro výkon funkce rozhodčího, je navrženo ukončení této činnosti
a vyřazení ze seznamu rozhodčích – Hodek Jaroslav, Janečková Alena
-doplnění NZŘ o dodatky ze školení rozhodčích - zapracováno do zkušebního řádu - barevně odlišeno
a zveřejněno na webu
- projednány a schváleny zásady pro ZKO a ČKS při delegování rozhodčích na zkoušky
-průběh příprav výběrových soutěží ZVV3
-schváleny a zveřejněny soupisky účastníků VS
ZKO Rakovník 29 účastníků
ZKO Rožmitál 31 účastníků
ZKO Defurovy Lažany vyrozuměny o zrušení akce
Organizátorům zaslány podklady se seznamy zúčastněných a jejich kontakty.
ZKO Rakovník zaslal rozpočet a propozice
- průběh zajištění reprezentace MS IPO-FH - startovné odesláno, rozpočet předložen, vedoucí
reprezentačního družstva Bc. Lasík převzal finanční hotovost
- směrnice pro výcvikovou činnost - prováděno průběžně
- provedena aktualizace seznamu rozhodčích I. a II. třídy - sekretariát
- provedená (provedena) aktualizace mezinárodních rozhodčích – po schválení P ČKS bude na FCI
zasláno
prostřednictvím ČMKU - sekretariát
- nově schváleny (schváleni) 4 mezinárodní rozhodčí - Miroslava Flamichová, Jaromír Hlaváč, Bc. Jiří
Lasík, Miroslav Ryneš
-zápis VK ze dne 8.3.2016 - viz příl.č. 1
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K bodu 4: Sekretariát, různé
-v úvodu dnešního jednání proběhla prezentace molekulárně genetické laboratoře Vemodia (pozvání
schváleno v mezidobí per rollam dne 14.3.16 )
-členům pléna bude zaslána výsledovka hospodaření ČKS za rok 2015 před zdaněním. Dále bude
zpracována výroční zpráva za rok 2015, která bude umístěna na webu ČKS dle pokynů MŠMT.
-organizace, které nejsou vedeny u Rejstříkového soudu jako pobočné spolky (ZKO Hořovice, ZKO
Bedea Kroměříž, KK Ami Dog Frýdek Místek, SK Ostrava, Sedlčany ) není možno přeregistrovat
podle NOZ ( jsou zapsanými spolky ! ), musí si tuto situaci vyřídit samostatně, pokud uhradí členské
příspěvky na rok 2016, budou pro tento rok vedeny jako ZKO. Pokud nedojde k registracím na
pobočné spolky ČKS, tak od příštího roku nebude jejich členská základna registrována - dopisy
sekretariát
-při kontrole pobočných spolků zjištěno, že je jako pobočný spolek registrován i Boxerklub ČR ,
územní pobočka Staňkov - stav odporuje stanovám - dopis sekretariát
-zrušené ZKO Praha 4 Komořany, Černovice II
-přes urgence nezaslal pan Čejka pořadatelskou smlouvu o pořádání VS Svatoslav
-schůzka s ředitelem PVA Ing. Meixnerem se uskuteční dne 30. 3. 2016. Za ČKS se zúčastní
R.Bočanová a J.Šiška (výše nájemného v návaznosti na den přípravy a dny vlastní akce, termíny
uzavírání smluv, rezervační smlouvy a zálohy )
USNESENÍ:
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 –
rozeslána pozvánka na schůzku zástupců klubů pořádající MR dle IPO 3. Schůzka se bude konat dne
4. 4. 2016 od 15 hodin v zasedací místnosti ČKS.
94/16-ZKO, které nezaslaly podklady k registracím podle NOZ, byly zaurgovány doporučeným
dopisem s posledním termínem zaslání podkladů do 31. 3. 2016, stav viz příl. č. 3
95/16-oblečení pro reprezentanty - pro reprezentaci na MS IPO FH ve výrobě – plněno. Zpracován a
podepsán dodatek ke smlouvě s fi Brit (21.3.16). Péčí Ing. Šabatové dodán pohár pro výpravu na MS
IPO FH Mukačevo, převzal vedoucí repre družstva Bc.Lasík.
100/16-průběžně projednávány delegace zástupců ČKS na VS a mistrovských soutěží
105/16 v mezidobí dne 29.2.16 per rollam schváleno udělení Zlaté plakety ČKS panu Vladimíru
Zvolánkovi (9:0.0), 19. 3. 2016 byla z rukou předsedy svazu J.Šmolíka jmenovanému předána.
106/2016 - schválen aktualizovaný seznam mezinárodních rozhodčích sportovní kynologie - 24
rozhodčích
107/16 – schválen text upozornění chovatelským klubům – žádosti o zařazení akcí do sportovního
kalendáře ČKS nutno zasílat do 30. 9. předešlého roku (!!) a to výhradně prostřednictvím
předsednictva chovatelského klubu nikoliv regionální pobočky klubu
108/16 k výkladu článku 5 Stanov ČKS bylo usneseno, že vyloučený člen může být do řad členů ČKS
přijat po uplynutí doby 5 let. V případě pana L. Košaty vyloučeného z řad členů ČKS rozhodnutím
Předsednictva ČKS ze dne 23. září 2014, může být zpět do řad členů ČKS přijat po datu 23. 9. 2019.
109/16 schválen příspěvek ve výši 5.000Kč na poháry pro Evropskou výstavu chodských psů
Ukončeno: 20,30 hodin
Zapsala : MUDr. Bočanová Renáta
Přílohy:
1/ Zápis z výcvikové komise
2/ Seznam ZKO bez členské základny 2016
3/ Přehled ZKO bez podkladů k registraci pobočných spolků dle NOZ
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