Zápis z jednání Pléna ČKS
dne 21. 11. 2016 v Praze 4, Na Květnici
Přítomni: Ing. Baroš, MDR. Bočanová, Nováková N., Morávek Jos., Grolbertová M.,

Mgr. Havlová, Hejralová P., Hřebačková J., Huniadvari Frant., Janda J., Kaskoun V.,
Kadlec T., Kejř V., Králíčková J., Bc. Kracíková, ing. Kratochvíl, Peroutka K.,
Bc. Lasík, Mašek St., Melichar M., Mellar K., MVDr. Meloun., Ing. Mulačová,
Nedvěd Vlad., Nováková D., Nováková I.,, Svatoň J., Ostrčilík M., Pecháčková Z.,
Rezková A., Růžička J., Skalická I., Nováková K., Spolek Zd., Scheuflerová K.,
Ing. Šabatová, Škubal J., Šmolík J., Švec Frant., Ing. Ulč,
Omluveni: Kouřil Jos., Ševčík St., Vyčítal P.
Přizváni: J. Šiška, B. Roškotová,
Jednání Pléna ČKS zahájil předseda svazu p.Šmolík v 15:15 hodin přivítáním přítomných a
zkonstatoval, že dle prezenční listiny je zasedání usnášení schopné ( z celkového počtu 51
pozvaných členů Pléna přítomno 40, omluveni 3, nepřítomno 8). Předložený program schůze
schválen jednomyslně.
K bodu 1: Kontrola plnění usnesení od posledního pléna
Kontrolu plnění usnesení od minulého pléna provedl předseda ČKS p. Šmolík,viz.příl.č. 1.
K bodu 2: Návrh rozpočtu pro rok 2017.
Návrh rozpočtu ČKS na rok 2017 předložila ing. Šabatová, v rámci návrhu upozornila na
skutečnost, že rozpočet je v příjmové části závislý na výši dotací a příjmech z členských
příspěvků a z tohoto důvodu se v budoucnu počítá s jejich zvýšením, viz další bod jednání.
Rozpočet schválen pro: 39, proti: 0, zdržel se: 1. Schválený rozpočet na rok 2017- viz.příl.č. 2
K bodu 3: Schválení výročních zpráv za rok 2014,2015.
Předseda ČKS p. Šmolík vysvětlit nutnost projednání a schválení výročních zpráv ČKS jako
podmínek pro předložení požadavků na dotace v programech MŠMT na rok 2017.
Předložené výroční zprávy ČKS za rok 2014 a 2015 schváleny jednomyslně. Výroční zprávy
viz. příl 3 a 4.
K bodu 4: Návrh na zvýšení členských příspěvků od 1. 1. 2018.
Návrh na zvýšení členských příspěvků od 1.1.2018 zdůvodnil K. Mellar.
V návrhu zvýšení : členský příspěvek řádného člena 250,- Kč
kolektivní členové á 50,- za člena,
odvod z členských příspěvků KV ČKS á 50,- Kč za člena
a 250,- Kč za každou ZKO v příslušném kraji
Do diskuse přispěl předseda CMC Ing. Kratochvíl s návrhem zcela zásadního zvýšení výdajů na
sportovní činnost svazu (v roce 2018 na 40% a v roce 2019 na 50 %), který zdůvodnil procentuálně
vyššími provozními náklady svazu ve srovnání s jinými SZ (volejbalový svaz, ragbyová unie,
horolezecký svaz, šachový svaz, český svaz orientačního sportu). K tomuto bylo konstatováno, že
návrh je z principiálních důvodu nehlasovatelný, vzhledem k tomu, že nebyl předložen ke zvážení
členům pléna předem ( R.Bočanová, J.Šmolík ). I přes to, bylo dále v této věci podrobně diskutováno
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- resumé - vzhledem k tomu, že návrh rozpočtu je schodkový, dále současně není prostor pro zásadní
úspory na straně výdajů a plánované navýšení členských příspěvků teprve počínaje rokem 2018 jen
částečně pokryje schodek rozpočtu, přičemž s čerpáním dotací od MŠMT nelze reálně kalkulovat
(např. I.Nováková, J. Šmolík, J. Janda) ani v teoretické rovině o návrhu Ing. Kratochvíla uvažovat.
Návrh předsedy CMC Ing. Kratochvíla, zveřejnit způsoby žádostí o dotace MŠMT -odpověď předseda
svazu J. Šmolík - podmínky jsou zveřejněny na stránkách MŠMT - sport -neinvestiční dotace.
Připomenuto, že žádosti o výše uvedené dotace zpracovávají svazy. Subjekty začleněné v ČKS, kterých
se byť jen teoretická možnost získání dotací týká, navíc dostávají elektronickou formou informace
k zaslání podkladů.
Dotaz předsedy KCHK J. Škubal, zda zvýšení členských příspěvků přinese i zvýšení příspěvku na
činnost klubů - odpověď předseda svazu J. Šmolík - v případě kolektivních členů se jedná v návrhu o
zvýšení ve výši 20 Kč ročně - z 30 Kč za registrovaného psovoda kolektivního člena ČKS na 50 Kč
(versus 150 Kč nyní, resp. 250 Kč za členství v ZKO v návrhu od r. 2018), přičemž mají možnost využít
členství v klubu k účasti na zkouškách stejně jako členové ZKO. Doplnění J. Šiška - chovatelské kluby
dostávají odvod z činnosti Plemenné knihy ve výši cca 600.000,- Kč ročně. Kolektivní členové pak mají
možnost čerpat roční příspěvky na činnost.
Poznámka zástupce kraje Vysočina MVDr. Melouna - navýšení členských příspěvků od roku 2018 by
mělo P ČKS zavazovat k vyrovnanému rozpočtu - bez připomínek
Dále při diskusi zazněl dotaz předsedy CMC Ing. Kratochvíla, zda budou projednány žádosti členských
subjektů o navýšení finančních prostředků na podporu sportovní činnosti - odpověď
II.místopředsedkyně svazu Ing. Šabatová - akceptovatelné žádosti budou řádně projednány.
Po delší diskusi návrh na navýšení členských příspěvků SCHVÁLEN (pro 32: proti: 3 zdrželo se 5)
K bodu 5: Zprávy z MŠMT, Sdružení sportovních svazů ČR a ČMKU.
Informace z MŠMT - J.Šmolík
Po nástupu ministryně Valachové do funkce, došlo k řadě personálních změn, vytvořen zcela nový IS
k podávání žádostí o dotace. ČKS splňuje základní kritéria v programu I, II, IV a V, žádosti v termínu
svaz podává. Program I. - státní reprezentace není již po mnoho let akceptován vůbec, přestože
složité podmínky ze strany MŠMT i nadále plníme beze zbytku. Programy II., IV. a V. jsou akceptovány
pouze z části (bez jakéhokoliv zdůvodnění nenaplnění původní výše).
Informace ze Sdružení sportovních svazů - J. Šmolík
-odstoupení místopředsedů p. Dvořáka a p. Hamzy, zvolen místopředseda jeden dr. Macura.
-Projekt mladý sportovec
-schváleny nové stanovy sdružení
-schválen rozpočet na rok 2017

Informace z ČMKU - I. Nováková
-Eukanuba World Challenge - výběr nominovaného psa proběhl v sobotu na MVP v Praze –
do finále je nominován aljašský malamut Lord of the Ring Appalachain
PČMKU projednalo nesportovní chování některých účastníků této soutěže
-samolepky do PP potvrzující provedený parentitní test jsou připravené a je možné je
používat, PK ČKS byly předány
-návrh na doplnění Zápisního řádu, bod 3: Na základě připomínkového řízení byla formulace
upravena následovně:
Štěňata i dospělí psi mohou být předáni novému nabyvateli pouze přímo od chovatele nebo
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předchozího majitele, nikoli prostřednictvím třetí osoby; výjimku tvoří smluvně zajištěný
přepravce. Není povolen prodej v obchodech, na burzách, tržištích a prostřednictvím
výkupu. Platnost: S okamžitou platností
-vzhledem ke kladnému hospodářskému výsledku P ČMKU schvaluje mimořádný jednorázový
příspěvek na činnost chovatelských klubů ve výši 70 Kč za psa přihlášeného na DuoCACIB
2016.
K bodu 6: Zprávy z komisí
Bez připomínek vzaty na vědomí zprávy:
-komise mládeže - I.Skalická, viz příl.č. 5
-výcvikové komise - J. Lasík, příl.č. 6
-zástupce klubů speciálního výcviku - Z. Spolek,
-organizační komise - M. Melichar - příl.č. 7
-zástupce chovatelských klubů - R. Bočanová- příl.č. 8
-Informace z komise pro prac. psy FCI - J. Lasík - příl.č. 9
-zprávy doplnil p. Šmolík informací o přidělení MS FMBB 2019 KCHBO (citoval z překladu
dopisu p. G.Bouckaerta z FMBB i s uvedenými garanty této akce p. J.Vaitem ,
. H. Pisarčíkovou a p. D. Pospíchalem.
K bodu 7: Zprávy z KV ČKS a kolektivních členů.
-zástupce Klubu přátel CHP p. K.Peroutka poděkoval za podporu a fin. přispění ČKS při
organizování EV CHP
-p-Kejř - poděkování fi Profi Dog za reportáže a urgentní zveřejňování výsledků z MR a MS
-pan J. Janda připomněl nadcházející 50. té výročí klub Novofundland klubu.
-p. Ing. Kratochvíl informoval o zpřísnění povahových testů při bonitacích v rámci CMC
-p.MVDr.Meloun (kraj Vysočina) - doplnění výsledku MS francouzských ovčáků konaného ve
Falck - Francie - mistrem světa se stal p.Zdeněk Novák s beauceronem (nedodáno na ČKS)
K bodu 8: Informace o proběhlé podzimní MVP Praha.
-tajemník informoval o podzimní DOUBLE CACIB v Praze - celkem přihlášeno 7.089 psů
-poprvé byla v historii českých MVP provedena kontrola vstupních listů elektronickou cestou
ověřením kódu na vstupním listu vystavovatele
-jarní i podzimní MVP byly v letošním roce přijetím výrazných úsporných opatření ziskové
K bodu 8: Různé
-informace ke sjednocenému SW programu PK a sekretariátu – J.Šiška
zkušební verze předána dle smlouvy dne 30.9.2016, probíhá zkušební provoz a jsou
sumarizovány a průběžně zasílány připomínky k programu, prozatím probíhá vše dle
časového harmonogramu s cílem přechodu na nový program od 1.1.2017
-J. Janda (člen P ČMKU) informace k projednaným výhradám k organizační úrovni MVP
Litoměřice 2016 - Nord Canis Bohemia z.s. pod záštitou ČKS, zjištěné nedostatky byly
předmětem jednání ČMKU a určené komise - plenární zasedání zplnomocňuje P ČKS v plném
rozsahu ke sjednání nápravných opatření
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-tajemník upozornil, že jen malá část ZKO, splňujících podmínky pro zařazení do programu
IV. provoz a údržba předkládá požadavky - evidentně nemají o finanční prostředky zájem
(podmínky vlastního majetku nebo nájmů splňuje 154 ZKO, ale žádosti předložila necelá
polovina !!! )
Ukončeno v 19. 20 hod.
Zapsala : MUDr. Bočanová

Přílohy :
1/ Kontrola usnesení od minulého plenárního zasedání
2/ Rozpočet ČKS na rok 2017.
3/ Výroční zpráva za rok 2014
4/ Výroční zpráva za rok 2015.
5/ Zpráva komise mládeže
6/ Zpráva výcvikové komise
7/ Zpráva organizační komise
8/ Zpráva zástupce chovatelských klubů
9/ Zpráva ze zasedání komise pro pracovní psy FCI
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