Zápis zasedání Předsednictva Českého kynologického svazu
dne 18. 4. 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, 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. - probíhá
635/13-tajemník informoval o současné situaci se sjednocením SW programů ČKS a PK, fáze těsně
před podpisem smlouvy. Zahájení testování od 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 – SPLNĚNO
K bodu 2: Informace z orgánů:
Sdružení sportovních svazů ČR: předseda svazu J. Šmolík
Informace ze zasedání 13. 4. 2016
-na účtu SSS cca 26.mil.Kč u různých bank.
-vyhořelý objekt v Č.Lípě, památkově chráněn, navržen odprodej pozemku MÚ
-22. 6. 16 bude výjezdní zasedání v Přibyslavi, účast přislíbila ministryně Valachová
-projekty branné výchovy mládeže
-vláda projednává koncepci sportu do roku 2025
-v přípravě novelizace Zákona o sportu
-úkol pro ČKS - popsat způsob evidence členské základny (sekretariát)
MŠMT: Informace ke zpracování žádostí o dotace na MŠMT: předseda svazu J.Šmolík
-bude vypsáno 2. kolo programu VIII - realizace viz web MŠMT - probíhá
Informace z ČMKU:
-VH ČMKU 2016 nebude z rozhodnutí P ČMKU svolána – 4. 6. 2016 se bude konat schůzka zástupců
chovatelských klubů
K bodu 3: Informace z komisí:
Komise mládeže: I. Skalická
Informace z jednání komise ze dne 5. 4. 2016
-proběhla VS - Praha Zbraslav 28 přihlášených, 25 závodníků nastoupilo
-informace o přípravách TTM 2016 termín zaslání seznamů z krajů do konce dubna t.r.
-žádosti o Krajské TTM - Ústecký kraj, Středočeský kraj, Pardubický kraj, Moravskoslezský kraj
-Komise mládeže navrhuje dotaci na týdenní akce do 15 tisíc Kč, na víkendové akce 7.000Kč a to
v obou případech maximálně do výše 70% celkových nákladů - SCHVÁLENO
Organizační komise: M.Melichar
-ZKO Soběchleby - dne 18. 4. 16 proběhla vysvětlující schůzka se zástupci ZKO
-ZKO Tachov obdržela pokyny k provedení nové členské schůze s podmínkou účasti členů ze základny
z roku 2015 (pro správnost a platnost hlasování) – t. č. řeší KV
-upravit statut ZKO v souladu s NOZ - JUDr. Deverová
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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.
-směrnice pro výcvikovou činnost - prováděno průběžně
-provedena aktualizace seznamu rozhodčích I. a II. třídy - sekretariát
-provedena aktualizace mezinárodních rozhodčích – postoupeno ČMKU k předání na FCI
-informace z MS FCI IPO FH v Mukačevu-výborné umístění české reprezentace. Martin Matoušek se
umístil na 9. místě, MVDr. Taťjana Burianová na 12. místě z celkového počtu 42 startujících. V
družstvech umístění na 4. místě z 21 zúčastněných zemí.
-hodnocení průběhu VS - doposud proběhly tři výběrové závody 2x IPO (Bochovice, Třeboň) a 1x
ZVV3 (Rakovník)
-směrnice pro zadávání VT obedience po konzultaci se zástupcem obedience paní Kracíkovou VK
navrhuje upravit předloženou směrnici:
- rozdělení kategorie mládeže a juniorů a věk juniorů omezit do 21 let
- upravit všeobecné podmínky propůjčení titulu mistra sportu dle již stanovené směrnice
VK navrhuje rozlišení odznaku výkonnostní třídy v zadávaných odbornostech (všestranný, obedience,
agility)
K bodu 4: Organizační, různé
-zásady pro delegace rozhodčích na zkouškové akce - SPLNĚNO. Umístit na web – sekretariát.
-projednána žádost Jiřího Čejky st. o možnosti účasti na MČR IPO v jednom dni (neděle), z důvodu
svatby svého syna. Žádost neschválena pro nesoulad se stanovenými podmínkami pro účast na
mistrovství republiky. P ČKS souhlasí s rozhodnutím VK - odpověď sekretariát
-na základě požadavku Boxer klubu ČR byla dodatečně schválena akce VS Stříbrný obojek a
Mistrovství republiky dne 27. 8. 2016 ve Staňkově. Provedena delegace rozhodčích Miroslava Ulče,
Jaroslava Hartla, figurantů Jaroslava Vyhnala a Milana Brumovského (pro pozdní nahlášení akce
nebude možnost zadávání čekatelství CACT a Res,CACT).
-projednán seznam kladečů ČKS. Ze strany krajů neaktualizováno. Kladeči, kteří provádějí tuto činnost
aktivně nebo po předložení své činnosti, budou prolongováni. Ostatní budou pozváni na zkoušky
kladečů.
K bodu 4: Sekretariát, různé
-členům pléna bude zaslána výsledovka hospodaření ČKS za rok 2015 před zdaněním - SPLNĚNO
Dále bude zpracována výroční zpráva za rok 2014, která bude umístěna na webu ČKS dle pokynů
MŠMT. Vůči nadřízeným orgánům SPLNĚNO.
-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 - TRVÁ
-při kontrole pobočných spolků zjištěno, že je jako pobočný spolek registrován i Boxerklub ČR ,
územní pobočka Staňkov - stav odporuje stanovám - dopis sekretariát - podle ústní informace
p.Roškotové již uvedeno do souladu s NOZ.
-schůzka s ředitelem PVA Ing. Meixnerem se uskutečnila dne 30. 3. 2016 bez výraznějšího úspěchu.
Za ČKS se zúčastnila R.Bočanová a J.Šiška.
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-projednána žádost paní Aleny Balcarové - předsedkyně DDCCR o doporučení do Dog Dance
Commision při FCI. Vzhledem k tomu, že informace uváděné v žádosti jsou čerpány z FB odloženo.
-kolektivní členové – nedodány podklady od klubu agility a ČKNO – nedodání seznamu členů, CZ
Yorkshire terrier a Český pes – nedodány seznamy členů a nezaplacen odvod za členy,
Moravskoslezský dobrman klub, Sarplaninac club – nezaplacen odvod za členy.
-ZKO Hrabství , ZKO Jeseník Bobrovník - zrušeno
-podnět členů ZKO Olomouc Černovír předán k prošetření příslušnému KV
-nová ZKO – ZKO Chlístovice
-dotaz DKČR – na možnost sjednocení kvalifikačních podmínek pro účast na MS dobrmanů péčí VK
ČKS – P ČKS žádá oba subjekty, aby společně zpracovaly a následně dodržovaly dohodnuté podmínky
výběru reprezentantů na MS DOB v zájmu rovnosti svých členů.
USNESENÍ:
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. Informativní schůzka
proběhla 4. 4. 2016.
100/16-průběžně projednávány delegace zástupců ČKS na VS a mistrovských soutěží
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
110/2016 na návrh komise mládeže schváleny dotace na krajské tábory mládeže na týdenní akce do
15 tisíc Kč, na víkendové akce (minimálně 3denní) do 7 tisíc a to v obou případech maximálně do
výše 70% celkových nákladů
111/2016 - P ČKS děkuje za vzornou reprezentaci na MS IPO – FH Mukačevo, poděkování též
vedoucímu družstva Bc.Lasíkovi za práci v místě konání a průběžné informace pro web ČKS
112/2016 - projednána žádost Jiřího Čejky st. o možnosti účasti na MČR IPO v jednom dni (neděle), z
důvodu svatby svého syna. Žádost neschválena pro nesoulad se stanovenými podmínkami pro účast
na mistrovství republiky.
113/2016 rozhodnuto o vyjmutí paní Aleny Janečkové ze seznamu rozhodčích ČKS II. třídy –
nesplňuje podmínky
114/2016 schváleny odměny za kontroly vyúčtování dotací ČKS 2015 v celkové výši 14.000 Kč.
115/2016 na návrh KV Pardubického kraje udělena Stříbrná plaketa ČKS paní Marie Stráníkové za
dlouholetou aktivní činnost (předání na členské schůzi ZKO 648 v červnu 2016) na návrh KV
Ústeckého kraje schváleno udělení Stříbrné plakety ČKS panu Janu Štolcovi a bronzové plakety ČKS
Janu Talovi (zajistí sekretariát).
116/2016 schváleno rozšíření podpisového práva v rámci PK – pan Ondřej Šiška a Petra Novotná.
Ukončeno: 19,10 hodin
Zapsala : MUDr. Bočanová Renáta
Přílohy:
1/ Zápis z výcvikové komise ze dne 12. 4. 2016
2/ Právní výklad NOZ „k jednání s péčí řádného hospodáře“
3/ Přehled ZKO - stav podkladů k registraci pobočných spolků dle NOZ ke dni 18.4.2016
4/ Členská základna kolektivní členů ke dni 18.4.2016
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