Zápis zasedání Předsednictva Českého kynologického svazu
dne 27. 6. 2016, jednací místnost ČKS U Pergamenky 3, Praha 7
Přítomni : MUDr. Bočanová, Bc. Lasík J., Melichar M., Mellar K. Nedvěd Vl., Skalická I.,
Spolek Zd., Ing. Šabatová H., 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 převedena viz dále
K bodu 2: Informace z orgánů:
Sdružení sportovních svazů ČR: předseda svazu J. Šmolík
- výjezdní zasedání SSS 16. - 17. 6. 2016 v Přibyslavi u Havlíčkova Brodu, za ČKS se zúčastnil J. Šmolík
a Ing. Šabatová. Provedeno vyhodnocení správy majetku za rok 2015. Rozdělení financí - dohoda o
narovnání s ČUS – ČKS obdrží částku ve výši 1.303 379 Kč. Příští rada SSS se bude konat 7. 9. 2016
-v senátu návrh novely Zákona o sportu
-MŠMT vypsalo III. kolo dotačního řízení vyjma programu VIII
-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
-MŠMT vypsalo III. kolo dotačního řízení vyjma programu VIII - Akceptovat P-I, P-II, P-IV, P-V do
30.6.16.
Informace z ČMKU:
-změna místa konání Světové výstavy psů 2017 – Německo /Lipsko/
-požadavek ČMKU na zaslání připomínek ke spolupráci s WUSV budou předány chovatelskému klubu,
ze strany ČKS budou zaslány na sekretariát ČMKU
-na základě rozhodnutí PČMKU ze dne 25.6.2016 bylo plemeno tornjak přeřazeno do Klubu chovatelů
jugoslávských ovčáků, plemennou knihu a číselnou řadu povede PK ČKS - nutno zpracovat dodatek
ke smlouvě o vedení plemenné knihy s chovatelským klubem
K bodu 3: Informace z komisí:
Komise mládeže: I. Skalická
-v červnu proběhlo zasedání komise mládeže, zápis viz. příl. č. 1
-zhodnoceny výběrové soutěže a sestaven žebříček závodníků
-nejbližší akce je TTM 17. – 30. 7. 2016, přihlášeno 45 účastníků, kapacita tábora je 50, nabídnuta
možnost účasti náhradníkům. Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední tábor ve Starém
Plzenci, poslední den proběhne oficiální rozloučení s táborem za účasti zástupců P ČKS
-informace o přípravě MR mládeže, které proběhne 5. - 6. 8. 2016
-v přípravě VS na MR mládeže stopařů
-MR mládeže všestranných – jako hlavní rozhodčí schválen Bc. J .Lasík, MR mládeže stopařů - hlavní
rozhodčí J.Čákora
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Organizační komise: M.Melichar
-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 byly vráceny zpět – V JEDNÁNÍ
-předložen přehled ZKO, které dosud nejsou přeregistrovány podle NOZ, k tomu usneseno:
v případě, že uvedené ZKO nezašlou do 30.9.2016 chybějící údaje, budou jim
sekretariátem zaslány nekompletní podklady k registraci s tím, že si registraci u justice musí vyřídit
příslušná ZKO sama, přehled viz. příl. č. 2
Komise speciálního výcviku: Z. Spolek
-do konce měsíce června probíhají kvalifikační závody na MS za účasti 450 psovodů a
kvalifikační závod na MR mládeže za účasti 80 psovodů
Výcviková komise: J.Lasík
-směrnice pro výcvikovou činnost - prováděno průběžně
-vyhodnocení VS na MR ZVV3, postupový žebříček, odměny
proběhly dvě VS - Rakovník, Rožmitál pod Třemšínem, kterých se zúčastnilo celkem 44
účastníků. Průběh těchto akcí bez připomínek, VK navrhuje odměny pořadatelům v plné výši, z VS na
MR ZVV3 postoupilo celkem 24 účastníků, včetně loňského mistra ČR.
Postupový žebříček byl zveřejněn na webu ČKS a byly zaslány podklady pořadateli MR ZVV3 ke
zpracování katalogu a zaslání zvacích dopisů. Pořadatel bude vyžadovat po účastnících potvrzení o
účasti / neúčasti na MR ZVV3.
-změna delegace rozhodčího na MR ZVV3, z důvodu účasti původně
delegovaného rozhodčího Bc. J. Lasíka na MS FCI IPO, kde došlo k posunu termínu konání. Oddíl A –
M. Zborka, B - Bc. V. Babička, C - M. Ryneš, doplněna delegace pomocného rozhodčího na
poslušnost - J. Jozová
-příprava reprezentace na MS FCI IPO ve Slovinsku + vedoucí, figurant
na MR IPO v souladu se směrnicí vyhlášena reprezentace na MS IPO ve složení: Glogar
Vladislav, Böhm Jan, Plecháček Martin, Foltyn Petr, Davídková Jitka, náhr. Krupková
Michaela, Šesták Josef
došlo k posunu termínu MS FCI - nový termín 14.- 18. 9. 2016
VK navrhuje jako vedoucího týmu Bc. J. Lasíka a MVDr. J. Glisníkovou
projednán výběr figuranta pro reprezentaci – Jiří Mach
zajištění ubytování reprezentace v místě konání
-příprava VS stopařů IPO FH
průběžně již přichází přihlášky účastníků VS - uzávěrka 31.7.2016
pořadatelé budou upozorněni v souladu se směrnicí pro pořádání VS, aby zajistili dva
rozdílné terény (zelený, hnědý)
v případě účasti loňského mistra, bude jako 19. účastník MR IPO FH
-příprava zkoušek rozhodčích
doposud zaslány dvě žádosti adeptů na zkoušky rozhodčího II. třídy
termín a místo konání zkoušek budou určeny na základě počtu přihlášených, přihlášky
zasílat do 30. 9. 2016 na ČKS, předběžný termín zkoušek v měsíci listopadu 2016, termín
zaslání žádostí - přihlášek zveřejněn na webu ČKS
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-příprava zkoušek a prolongací svazových figurantů v letošním roce budou prolongováni 4
svazoví figuranti: J. Bravenec, V. Filip, T. Louda a M. Římek. Žádosti nových adeptů na
zkoušky figurantů I. třídy a svazových, zasílat na ČKS do 30.9.2016, předběžný termín
zkoušek v měsíci listopadu 2016, termín zaslání žádostí - přihlášek zveřejněn na webu ČKS
-příprava školení a zkoušek svazových kladečů podklady pro rozdělení kladečů I. třídy a
svazových podaly jen 3 kraje, VK provedla rozdělení kladečů z původního seznamu všech
proškolených a z těchto zařadila do svazových kladečů ty, o kterých je známá republiková
činnost v této kvalifikaci. Tito budou vyzváni, aby potvrdili svůj zájem být uvedeni v tomto
seznamu a mohli být delegováni na akce. Aktualizace seznamů kladečů I. třídy jsou ponechány na
jednotlivých krajích v souladu se směrnicí pro kladeče. Ti, kteří nejsou nově uvedeni v seznamu
svazových kladečů a mohou doložit vykonávání této činnosti na republikové úrovni, budou do
tohoto seznamu dodatečně zařazeni. Rozhodčí I. a II. třídy byli vyzváni k vyjádření, zda chtějí být
uvedeni v seznamu svazových kladečů a být tak delegováni na kynologické akce
-VK projednala a schválila úpravu směrnice č. 8 pro pořádání VS a MR IPO a stopařůupřesnění počtu účastníků na MR - SCHVÁLENO - s podmínkou upřesnění směrnice - účast
náhradníků
-VK se seznámila a projednala navrhovanou směrnici pro zadávání výkonnostních tříd ve
sportovní kynologii - ostatní sporty. VK s navrhovaným obsahem a rozsahem souhlasí.
-VK schválila žádost o přiznání titulu ,,Vzorný výcvikář II. třídy " paní Marcele Wendlové.
Zápis VK ze den 7.6.2016 viz příl.č.3
K bodu 4: Sekretariát, různé
-podnět členů ZKO Olomouc Černovír – vyřešeno
-požadavky na krajské a oblastní výstavy všech plemen musí být zaslány k rukám tajemníka svazu do
31. 7. 2016!!
-projednána žádost ÚP Boxeru Staňkov o pořádání výstavy v Klatovech v roce 2018 jako
výstavy mezinárodní. Odsouhlaseno za předpokladu, že pořadatelem bude ČKS odváděn poplatek ve
výši 10,- Kč za přihlášeného psa.
-MR IPO Roudnice n. Labem – zaslán článek na web Sdružení a do Sportovních listů (J. Šmolík)
-návrhy na ocenění - schváleno udělení:
zlatá plaketa: Jeníček Vladimír Drábek Karel, Razska Jiří, Šimíčková Halina, Kopka Václav,
stříbrná plaketa Klimánková Helena, Siuda Miroslav, Szwarc Luboš, Wáclawek karel, Walczyková
Vanda
-na účet ČMKU převedeno 99.000,-Kč za členskou základnu 2016 a 48.220,-Kč za vydané PP v roce
2015
-upozornění SSS ČR na povinnost spolků zveřejnit účetní závěrku za příslušný kalendářní rok. Za rok
2014 by měla být do spolkového rejstříku zaslána k 31.3.2016. Formulář Výkaz o majetku a
závazcích ZKO vyplní, vloží na CD nosič a spolu s průvodním dopisem – žádost o založení do sbírky
listin příslušného spolku – zašlou na rejstříkový soud. Žádost musí být podepsána statutárním
zástupcem spolku a podpis musí být úředně ověřen. Formuláře poskytnuté sdružením byly všem
ZKO ČKS odeslány spolu s touto informací.
-pokud spolek vede podvojné účetnictví zasílá rozvahu a přílohu účetní závěrky. Je také možné zaslat
formou výroční zprávy. příl. č 4 a 5
-stav registrací ZKO dle NOZ - k tomu usneseno - těm ZKO, které do 30.9.2016 nezašlou
kompletní nebo chybějící dokumentaci, budou navráceny veškeré prozatím zaslané podklady
zpět a budou si již muset přeregistraci vyřídit sami
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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
112/16-trvá vypsat výběrová řízení na sponzoring sportovních akcí a MVP pro rok 2017,resp.2018
114/16 na návrh VK schválena žádost o přiznání titulu ,,Vzorný výcvikář II. třídy " pí M. Wendlové.
115/16 na základě závěru předávacího protokolu k dani z příjmu právnických osob ČKS za rok 2015
schváleno z hospodářského výsledku 2015 po zdanění, což je ztráta ve výši 1,316.100,97 Kč :
1. vytvořit fond daňové úspory ve výši 67.830,- Kč a
2. zbytek ponechat na účtu nerozděleného zisku, neuhrazené ztráty minulých let.
116/16 schválena výše příspěvku na činnost chovatelských klubů ve výši 310.000,- Kč a činnost klubů
speciálního výcviku ve výši 150.000,- + 19 tis. Kč (nerozdělený příspěvek z 2015). viz. příl.č. 6 a 7.
Ukončeno: 18, 35 hodin
Zapsala : MUDr. Bočanová Renáta
Přílohy:
1/ Zápis komise mládeže ze dne 16.6.2016
2/ Přehled ZKO nepřeregistrované dle NOZ ke dni 27.6.2016
3/ Zápis z výcvikové komise ze dne 7. 6.2016
4/ Povinnost zveřejnění účetní uzávěrky za rok 2014
5/ Výkaz o majetku a závazcích
6/ Rozdělovník finančních příspěvků na činnost chovatelských klubů
7/ Rozdělovník finančních příspěvků na činnost klubů speciálního výcviku
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