Zápis zasedání Předsednictva Českého kynologického svazu
dne 23. 5. 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
-navrženo navýšení členského příspěvku pro kolektivní členy ze 30 na 50 Kč a pro řádné členy ČKS ze
150 na 250 Kč. Současně, s tím se navrhuje navýšení odvodů Krajským organizacím z 15,- na 25,- Kč
za každého člena. Odvod krajům za ZKO zůstává ve stejné výši tzn. 50 Kč. Bude předloženo jako
NÁVRH k jednání nejbližšího Plenárního zasedání ČKS s platností od 1.1.2018.
635/13-sjednocením SW programů ČKS a PK, smlouva podepsána, testování bude zahájeno
v termínu.
79/15-nerozdělená částka 19.000 Kč se převádí na rok 2016 (pro zbývající kluby speciálního výcviku)
K bodu 2: Informace z orgánů:
Sdružení sportovních svazů ČR: předseda svazu J. Šmolík
výjezdní zasedání SSS se bude konat v termínu 16. – 17. 6. 2016 v Přibyslavi u Havlíčkova Brodu, za
ČKS se zúčastní J.Šmolík, J.Šiška – nahlásit do 3. 6. 2016 sekretariátu ČKS (J.Šiška)
-per rollam schváleno memorandum o dlouhodobé spolupráci s Klubem českých turistů
-úkol pro ČKS - popsat způsob evidence členské základny (sekretariát)
-Dozorčí komise Sdružení zpracuje a dodá manuál pro potřeby RK členských svazů při kontrolách
čerpání státních dotací
MŠMT: Informace ke zpracování žádostí o dotace na MŠMT: předseda svazu J.Šmolík
-2. kolo programu VIII MŠMT bylo zrušeno
-navýšena částka programu II. na mládež o 40.400,- Kč na 134 700,- Kč
Informace z ČMKU:
-VH ČMKU 2016 nebude z rozhodnutí P ČMKU svolána – 4. 6. 2016 se bude konat v Brně schůzka
zástupců chovatelských klubů
K bodu 3: Informace z komisí:
Komise mládeže: I. Skalická
-proběhly všechny VS – startovalo celkem 35 závodníků, postupuje 24 závodníků + Mladý mistr 2015
Organizačně bez výhrad, KM navrhuje odměnu v plné výši
-informace o přípravách TTM 2016
-informace z komise mládeže při ČMKU
Organizační komise: M.Melichar
-ZKO Soběchleby - dne 18. 4. 16 proběhla vysvětlující schůzka se zástupci ZKO - UKONČENO
-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 - TRVÁ
-upravit statut ZKO v souladu s NOZ - JUDr. Deverová – TRVÁ
-ZKO Kořenice – materiály od zástupců původního ZKO Kořenice předány panem Melicharem na
sekretariát, pro formální nedostatky budou vráceny zpět.
Komise speciálního výcviku: Z. Spolek
-Agility probíhají kvalifikační závody na MS za účasti 450 psovodů a kvalifikační závod na MR mládeže
za účasti 80 psovodů
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Výcviková komise:
-byly uspořádány 3 VS IPO, splnilo 46 účastníků limit pro účast na MR, průběh bez podstatných
připomínek a VK navrhuje odměnu v plné výši
-informace o přípravách MR IPO v Roudnici n.L., byla doplněna delegace pomocného rozhodčího –
J.Čákora. Bude vyžadováno, aby účastníci potvrzovali svoji účast i neúčast v každém případě !!!
-podmínky pro VS 2017 – zůstávají oproti roku 2016 zatím beze změn
-změna termínu konání MR BO – nově 22. - 23. 10.2016, současně provedena změna delegace
figurantů
-v souvislosti se změnou termínu MS FCI IPO na 14.-19.9.2016 upraven i termín zasedání VK
-bude upravena směrnice ohledně postupu mistra na MR další rok (IPO,ZVV3,IPO-FH).
-dotazy ohledně figurování zahraničních figurantů na zkouškách – bude upraveno ve směrnici
-příprava pro další školení krajských a svazových kladečů ČKS – pro malý počet zájemců bude
přeloženo na podzim t.r.
-směrnice pro výcvikovou činnost - prováděno průběžně
-provedena aktualizace seznamu rozhodčích I. a II. třídy - sekretariát
K bodu 4: Sekretariát, různé
-členům pléna byla zaslána výsledovka hospodaření ČKS za rok 2015 před zdaněním.
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 - TRVÁ
-projednána žádost paní Aleny Balcarové - předsedkyně DDCCR o doporučení do Dog Dance
Commision při FCI. Bude doporučena PČMKU jako zástupce do komise FCI k nahlášení
-kolektivní členové – nedodán seznam členů ČKNO, CZ Yorkshire terrier nedodán seznam členů,
nezaslána ani platba čl.příspěvků kolekt.člena – termín k odstranění závady do konce května,
v opačném případě bude jednáno o ukončení členství.
-podnět členů ZKO Olomouc Černovír – v řešení
-jednatelka ČKNO zaslala zápis z jednání P ČKNO ze dne 4. 5. 2016 s upozorněním, že klub nebyl
obeslán pozvánkou na jednání zástupců CHK dne 4. 4. 2016. V souvislosti s usnesením 92/2016 ze
dne 22. 2. 16 P ČKS nepředpokládá, že by se chtěl ČKNO zúčastnit společného mistrovství spolu
s boxery, dobrmany a dalšími „méněpočetnými“ plemeny. Při této příležitosti bylo konstatováno, že
klub neplní členské povinnosti (dosud nezaslal seznam členské základny v termínu do 31. 3. 2016)
-žádost MK ČR o poskytnutí dotace na pořádání MR. Navrženo a schváleno zakoupení poháru pro
mistra republiky. Současně bylo usneseno, že i v případě dalších MR pořádaných kolektivními členy
bude na požádání péči ČKS zajištěn pohár pro mistra. Požadavek musí být zaslán na sekretariát ČKS
nejpozději 2 měsíce před konáním mistrovství.
-předložena informace o zamítnutí odvolání Jany Holubové proti rozsudku soudu I.stupně, kterým
nebylo vyhověno její žalobě o neexistenci doživotního zákazu chovu psů, proti tomuto rozsudku
n e n í odvolání přípustné, proti tomuto rozsudku lze do dvou měsíců od jeho doručení podat
dovolání k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu I. stupně. Přípustnost dovolání je oprávněn
posoudit dovolací soud.
-ZKO Tábor - dosud nedořešena otázka majetku – v jednání
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-žádost o pořádání MVP v Litoměřicích 19.- 20.5.2018, resp. 18.-19.5.2019 bude předána
prostřednictvím ČMKU ke schválení FCI
-požadavky na krajské a oblastní výstavy všech plemen musí být zaslány k rukám tajemníka svazu do
31. 7. 2016!!
-jednáno o případných příspěvcích za zaslané informace o zahraničních soutěžích kolektivních členůzvážit způsob motivace
-schválena nová ZKO – Mimov, KV Plzeň - všechny podklady žádosti i tiskopisy dle NOZ v pořádku
USNESENÍ:
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
110/16-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
111/16-schváleno ocenění členů, kteří se dožívají v letošním roce významných životních jubilejí –
Zlatá plaketa - Matucha Bohumil -70 , Lorenc Eduard - 80,
Stříbrná plaketa - Oupický Josef – 80,
Bronzová plaketa - Vanžurová Alena , Chamrád Dalibor 65, Čeplová Dagmar
Skleněný štít za zásluhy - Vlček František 98 let, Zacpal František
112/16-schváleno vypsat výběrová řízení na sponzoring sportovních akcí a MVP pro rok
2017,resp.2018
123/16-per rollam schváleno 20.4.2016 udělení čestného členství p. Jaroslavu Šmolíkovi při
příležitosti životního jubilea 70 let
Ukončeno: 17, 45 hodin
Zapsala : MUDr. Bočanová Renáta
Přílohy:
1/ Zápis z výcvikové komise ze dne 10.5.2016
2/ Přehled nepřeregistrovaných ZKO ke dni 16.5.2016
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