
Zápis z jednání Valné hromady 

Speciálního kynologického svazu TART z.s. 

IČ: 629 31 512 

 
Datum konání: 18.2.2017 

Místo konání: Praha, klubovna ZKO Hostivař 

Čas konání: 10 hod. – 14,30 hod. 

 

Přítomni: viz prezenční listina, která je nedílnou součástí zápisu 

 

Jednání řídil pan Růžička 

 

Program jednání: 
 

1. Zahájení 

2. Volba komisí 

3. Volby a odvolání členů orgánů 

4. Informace o registraci TARTu jako spolku dle platného OZ 

5. Schválení nových stanov SKS TART 

6. Vyhodnocení činnosti TARTu za rok 2016 

7. Zpráva prezidenta TARTu 

8. Pokladní zpráva 

9. Plán práce na rok 2017 

10. Diskuze 

11. Usnesení 

12. Závěr 

 

1. Zahájení 

Jednání zahájil pan Růžička.  

Z 20 delegátů je přítomno 15 delegátů, omluveni 4 delegáti, neomluven 1 delegát. Valná 

hromada je usnášeníschopná. 

 

2. Volba komisí 

Byla provedena volba komisí – 

Do komise návrhové byli jednomyslně zvoleni pí Kopencová, Zemancová, p Prášil 

Do komise volební byli jednomyslně zvoleni p. Spivok, Vitásek, Veverka 

 

3. Volby a odvolání členů orgánů 

Členka výboru paní Ilona Svobodová požádala, aby byla odvolána z funkce členky výboru, 

kterou již nadále nechce zastávat. Hlasuje se aklamací o odvolání paní Ilony Svobodové 

z funkce člena výboru: 

Pro: 15   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Paní Ilona Svobodová byla na její žádost jednomyslně (15 hlasů) odvolána z funkce členky 

výboru. 

 

Stávající členka revizní komise paní Bc. Jana Zemancová byla navržena novou členkou 

výboru. Z toho důvodu se navrhuje hlasovat o jejím odvolání z funkce členky revizní komise. 

Hlasuje se aklamací o odvolání paní Bc. Jany Zemancové z funkce členky revizní komise: 



Pro: 15   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Paní Bc. Jana Zemancová byla jednomyslně (15 hlasů) odvolána z funkce členky revizní 

komise. 

 

Byly provedeny doplňující volby do výboru Speciálního kynologického svazu TART. Byla 

navržena volba paní Bc. Jany Zemancové do výboru SKS TART. Hlasuje se aklamací. 

Pro: 15   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Novu členkou výboru byla jednomyslně (15 hlasů) zvolena pí Bc. Jana Zemancová. 

 

Byla provedena doplňující volba do RK. Byla navržena volba pana Jiřího Dupala do revizní 

komise SKS TART. Hlasuje se aklamací: 

Pro: 15   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Novým členem revizní komise byl jednomyslně zvolen pan Jiří Dupal. 

 

Byla přednesena zpráva volební komise – ze zvolených 20 delegátů přítomno 15 delegátů, 

omluveni 4 delegáti, neomluven 1 delegát, Valná hromada byla usnášeníschopná a odvolání i 

volby jsou platné. 

 

Prezident TARTu pan Dubový poděkoval odstupující jednatelce pí Svobodové za dlouholetou 

obětavou práci. 

 

4. Informace o registraci TARTu jako spolku dle platného OZ 

Informaci přednesl JUDr. Hejda.  Přeregistrace v současné době probíhá, ještě velká řada 

subjektů není přeregistrována, pro TART tedy nebude mít opožděná registrace negativní 

následky (ani finanční), upraveny stanovy, nejsou žádné podstatné změny, nutno zajistit 

podklady pro zápis členů orgánů. 

 

5. Přijetí nových stanov SKS TART 

Po diskusi o novém textu stanov, který byl všem přístupný v sídle SKS TART a byl mezi 

členy šířen i v elektronické podobě se navrhuje schválit nový text stanov. Hlasuje se 

aklamací: 

Pro: 15   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Jednomyslně byl schválen nový text stanov SKS TART. 

 

6. Vyhodnocení činnosti TARTu za rok 2016  
Zprávu přednesl předseda výcvikové komise pan Jan Komárek – byly vyhodnoceny 

jednotlivé akce, soutěže i zkoušky. Za rok 2016 bylo uskutečněno 32 zkoušek, většinou ve 

druhém pololetí 2016. Bylo poukázáno na úbytek členské základny, což má ve svém důsledku 

i vliv na počet akcí (zmenšení počtu akcí, zejména zkoušek a závodů, zmenšení účasti na 

akcích). Přesto lze výcvikovou sezonu 2016 celkově zhodnotit jako úspěšnou. 

 
7. Zpráva prezidenta TARTu – přednesl prezident TARTu pan Dubový 

Ve své zprávě poukázal zejména na nutnost rozšíření členské základny, vytvoření 

elektronické přihlášky na webových stránkách TARTu, vypracování pevného systému 

podmínek, jak se kvalifikovat jako rozhodčí TARTu, poukázal na vhodnost reedice 

zkušebních řádů, umístění výkonnostního listu a soupisky na webových stránkách TARTu, 

zajištění reklamních předmětů (čepice), dal k úvaze pro příští volební období změnu v osobě 

prezidenta TARTu a poděkoval všem za práci v uplynulé sezoně. 

 



8. Zpráva pokladní a zpráva RK: Pokladní deník je veden správně a bez závad, 

hotovost činí 13.000,- Kč, na běžném účtu je 64.900,- Kč. 

Jednomyslně schváleno 

 

9. Plán práce na rok 2017 – přednesl předseda výcvikové komise pan Jan Komárek 

Závody: 

5.5. – 7.5. – MR obranářů v Podbořánkách 

20.5.  -  O pohár Kristýny, Hrádek nad Nisou 

17.6. – O pohár města Kolína, Kolín 

1.- 4. 6. – výcvikový víkend, Hodčany 

29.6. – 1.10. – MR stopařů, Srbská Kamenice  

7.10. – Memoriál Ivo Srba 

27.8. – 2.10. – výcvikový tábor Hodčany 

14. – 15. 10. – Korbel vlčice Lupiny, Lučkovice 

21.10. – O Granitový pohár, Liberec 

 

Zkoušky: 

19.3. – Milevsko 

22.4. – Komárov 

23.4. – Kolín 

13.5. – Volary 

14.5. – Praha – Hostivař 

26.8. – Srbská Kamenice 

 

Jednomyslně schváleno 

 

10. Diskuze 

Diskuze byla bohatá, týkala se zejména stavu členské základny, náplně výcviku, bylo 

poukázáno i na situaci v tiskovinách (časopisech), zabývajících se kynologií – často píší o 

tomtéž každý jinak a někdy i popírají známé a platné vědecky doložené skutečnosti: i to 

přispívá k někdy zmatečné situaci v kynologii. Byla vyzvednuta kvalitní činnost celníků a 

jejich spolupráce s vězeňskou službou (p. Martin Veverka). 

 

V diskuzi bylo poukázáno na někdy nedostatečnou komunikaci mezi rozhodčími a 

účastníky a pořadateli – rozhodčí by měl vždy podrobně vysvětlit a zdůvodnit bodové 

ohodnocení. 

 

Zde vyplynul úkol pro komisi rozhodčích, aby vedla rozhodčí k tomu, aby vše řádně           

a srozumitelně zdůvodnili (zajistí předseda výcvikové komise pan Jan Komárek) 

  

11. Po krátké přestávce návrhová komise přednesla návrh usnesení. 
Usnesení bylo bez připomínek jednomyslně schváleno. 

Usnesení je nedílnou součástí zápisu. 

 

12. Závěr 

Valná hromada byla ukončena ve 14,30 hod. 

 

 

Zapsala JUDr. Věra Kopencová 

 



Usnesení 
z jednání Valné hromady Speciálního kynologického svazu TART z.s., IČ: 62931512 

konaného dne 18.2.2017 v Praze 

 

 

Valná hromada TARTu bere na vědomí zprávu o činnosti TARTu za rok 2016, zprávu 

prezidenta TARTu a zprávu o stavu členské základny.  

 

Valná hromada bere na vědomí informaci o probíhající přeregistraci TARTu v souladu 

s platným OZ. 

 

Valná hromada schvaluje nový text stanov SKS TART. 

 

Valná hromada schvaluje plán práce na rok 2017 a schvaluje pokladní zprávu a zprávu RK. 

 

Valná hromada ukládá předsedovi výcvikové komise p. Komárkovi zajistit sjednocení 

hodnocení výkonu a jejich odůvodnění ze strany rozhodčích.   

 

Valná hromada doporučuje aktualizovat informace na webových a facebookových stránkách 

ve smyslu přijatých závěrů. 

 

Valná hromada jednomyslně odvolala do funkce jednatele pí Ilonu Svobodovou a z funkce 

člena revizní komise paní Bc. Janu Zemancovou. 

 

Valná hromada jednomyslně zvolila do funkce jednatele pí Bc Janu Zemancovou a do RK 

pana Jiřího Dupala. 

 

 

 

 

Zapsala JUDr. Věra. Kopencová 

 

 


