Zápis z jednání Předsednictva ČKS
dne 24. 4. 2017 v Praze 7, U Pergamenky 3,
Přítomni: MUDr. Bočanová, Bc. Lasík J., Mellar K. Melichar M., Nedvěd Vl., Skalická I., Ing. Šabatová
H., Spolek Zdeněk , Šmolík Jaroslav
Přizváni: J. Šiška, B. Roškotová,
K bodu 1: Kontrola plnění usnesení.
-informace ke sjednocenému SW programu PK a sekretariátu - J.Šiška – od 20. 4. 2017 v ostrém
provozu PK, probíhají jednání k dalším částem programu – členská základna - tiskové sestavy a
delegace rozhodčích na zkoušky a VS
153/17-P ČKS schvaluje návrh VK na změnu zkušebního řádu upravující činnost figuranta a kladeče
stop, včetně jejich účasti na zkouškách (provádění této činnosti i pro rodinné příslušníky) - bude
jednáno s MSKS - trvá
154/17-z pověření P ČKS dalším jednáním se ZKO Chodov (Kraj KV) ohledně víkendové výcvikové akce
pro mládež pověřena I. Skalická - probíhá
155/17-připravit návrh podmínek k soutěži aktivity jednotlivých ZKO ČKS - všichni
157/17-na návrh J. Lasíka projednána možnost výjezdu náhradníka na MS - FH do Slovinska společně
s celou výpravou, s tím, že o případném jeho startu rozhodne až los v místě akce. Vzhledem k malé
pravděpodobnosti startu (k dnešnímu dni volná pro losování náhradníků 2 místa) NESCHVÁLENO
(4:2:2) Pozn. 28. 3. hlasováno v této věci znovu per rollam (nové okolnosti) NESCHVÁSLENO (4:2:3)
K bodu 2: Zprávy z orgánů (MŠMT, SSS ČR, ČMKU, ostatní) - J. Šmolík
Sdružení sportovní svazů ČR- jednání se uskutečnilo 12.4.2017
-na účtech Sdružení je cca 20 mil. Kč.
-vyhořelý objekt Č. Lípa – úhrada pojišťovnou cca 3,5 mil. Kč, jedná se o prodeji
-vzniklo nové občanské sdružení, prohlašující se za nástupce bývalého Svazarmu, nárokuje převod
jeho majetku, v případě výskytu místních problémů informovat prostřednictvím sekretariátu ČKS
Sdružení sportovních svazů !!!
-vytvořit směrnice pro zadávání veřejných zakázek z veřejných zdrojů – sekretariát SSS ČR zašle
vzorový návrh směrnice
-SSS ČR – program X. – projekty pro sportování veřejnosti (4 mil. Kč) vyúčtování přes Sdružení
Informace z MŠMT
-program IV údržba 1.891.100,- Kč, program V sportovní činnost svazu 1.223.200,- Kč
ČMKU VH ČMKU se uskutečnila 25. 3. 2017
-do programu VH ze strany ČKS postoupeno odvolání Klubu chovatelů naháčů ČR v záležitosti
pozastavení rozhodnutí PČMKU o schválení nového klubu stejného plemene – VH NESCHVÁLENO.
-další informace – viz zápis z VH - http://www.cmku.cz/data/dokumenty/1469-usneseni-ze-xiv.-vhkonane-25.3.3017.pdf
-Informace z Komise mládeže ČMKU.
17. - 18. 6. 2017 proběhne v areálu MSKS - Zbraslav Junior Open ČMKU.
K bodu 3: Zprávy jednotlivých komisí – I. Skalická
Komise mládeže
- trvá - Centra mládeže - předseda + tajemník (předjednáno 24.4.17 )
- informace o průběhu příprav VS mládeže – bez problémů, KM je s pořadateli v kontaktu. Na VS
v Nýřanech nastoupilo 18 závodníků z toho 12v ZVV1, 1 v ZVV2, 3 v IPO2 a 2 v IPO3
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-předběžná příprava MR mládeže stopařů - proběhla kontrola terénů a areálu pro MR
(I.Skalická, H.Šabatová)
-tábor talentované mládeže /TTM/ 2017 - areál Svazu záchranných brigád Kynologů ČR v Dolní
Výtoni v Jihočeském kraji, plánovaný v termínu 9. - 22.7.2017. Garantem a vedoucím TTM je Ing.
Helena Šabatová. Vzhledem k závažným rodinným důvodům, které brání Ing. Šabatové zúčastnit se
TTM a zhostit se role garanta, jednáno o alternativní lokalitě pro konání tábora. Mimo podstatného
navýšení ceny se jako značně problematické jeví ustájení psů, proto alternativní řešení neschváleno,
což znamená, že TTM se v letošním roce konat nebude.
Návrh odměn (voucher) pro umístěné na MR mládeže
Všestranní
IPO 2
ZVV 2
IPO 3
ZVV1
3.000
3.000
3.000
1.500
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
500
Stopaři
Mládež
3.000
2.000
1.000

Junior
3.000
2.000
1.000

Doplňková k.
1.500
1.000
500

Podmínkou pro získání voucheru je splnění limitu pro zapsání zkoušky z výkonu v příslušné
kategorii na tomto mistrovství.
Tímto zrušena odměna (formou voucherů) pro nejúspěšnější v soutěži Družstev.
Výcviková komise – Bc. J. Lasík
-informace z MS IPO FH ve Slovinsku-úspěch české reprezentace – Martin Matoušek 7. místo a
Simona Janoušková 13. místo, v družstvech se ČR umístila na 4. místě, o tři body za třetím
Holandskem
-hodnocení průběhu VS-všechny tři výběrové soutěže byly uspořádány a proběhly po organizační
stránce na požadované úrovni, bez připomínek. VK navrhuje odměnu pořadatelům v plné výši. Na VS
nepřipuštěna Michaela Kuncová-přihlášena se psem, který není v registru PK ČR. Při sestavování
předběžného nominačního žebříčku na MR zjištěno, že na VS v Třinci startovala Turkina Anna,
rovněž se psem, který není v registru PK ČR. Vyřazená ze sestaveného žebříčku. Startovné na VS
bude vráceno. Z výběrových soutěží splnilo limit do žebříčku MR 63 účastníků. Oficiální žebříček bude
sestaven v souladu se směrnicí tzn. po termínu pro možnost přihlášení mistrů plemen (zelená karta)
a z výsledků MS plemen v termínu do 25.5.2017.
-směrnice pro výcvikovou činnost –návrhy změn směrnice pro výcvikovou činnost budou zapracovány
do těchto směrnic. V souvislosti s ustanoveními FCI je možná účast na VS IPO a IPO-FH jen se psy
s PP zaregistrovanými v PK ČR, včetně splnění podmínek občanství ČR u psovoda. Tato podmínka se
vztahuje i na účastníky startující na tzv. zelenou kartu na MR, včetně účastníků MS plemen. Účast na
jedné výběrové soutěži resp. MR je možná jen s jedním psem.
-bude vyvoláno jednání se zástupci MSKS ve vztahu k navrhovaným úpravám NZŘ –viz usn. 153/17
-z důvodu změny zasedání předsednictva ČKS v měsíci červnu 2017, je provedena změna termínu
zasedání VK v tomto měsíci na úterý 13.6.2017.
Zápis VK příloha č. 1
Speciální sporty – Z. Spolek
-kvalifikačního závodu na MR Agility v Roudnici n/L. se zúčastnilo 300 závodníků, probíhají přípravné
práce na kvalifikaci MR mládeže
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-otázka pozvání ministryně školství, mládeže a tělovýchovy na MS agility – jednáním s pořadatelem
pověřen Z.Spolek
Organizační komise - M.Melichar
-nové organizace - Ševětín II, Meziboří – Na Pavlu,
- ZKO Tachov – doloženo, dodají jen doklad o volbě revizora
K bodu 4: Informace ze zápisů kolektivních členů a KV
Zápis KV ČKS Praha 20.2.2017
-v návaznosti na zvýšení členských příspěvků kritika nevýhodnosti odvodu pro KV Praha ve srovnání
s ostatními kraji, nepoměr na průměrný počet členů v ZKO
K bodu 5: Sekretariát - organizační a různé
-předsednictvo se zabývalo věcí nesplnění povinností ZKO ČB Planá ze „Smluv o poskytování
sportovních a organizačních služeb“ a rozhodlo:
a)uložit členům výboru ZKO ve stanovené lhůtě, aby ZKO předložila vyúčtování poskytnutých
záloh podle uvedených smluv nebo vrátila poskytnuté prostředky,
b)při neplnění povinnosti uvedené v bodu a) členy výboru ZKO, zahájit řízení o jejich vyloučení z ČKS
c)domáhat se náhrady způsobené škody soudní cestou
-proběhlo předání ocenění na VS 9.4.2017 v Roudnici n.L. - omluven Böhm Jan (po dohodě bude
předáno na MR 18.6.) - Zlatá plaketa „Za reprezentaci“, Pejša Martin m.s. – nezúčastní se žádné
akce, čestné uznání mu bylo zasláno. Z osobních důvodů se nezúčastnila Jaroslava Prášilová –
ocenění převzal manžel.
-předběžný termín VIII. Sjezdu ČKS 7. prosince 2019-k zajištění sálu započato jednání s PVA Praha
EXPO, cena zatím nesdělena - sekretariát
-žádost KV Pardubický – zrušení dotace na krajský tábor mládeže 2017- vzato na vědomí
-k dnešnímu dni nezaslali seznam členské základny ČKNO a Dog Dancing
-dotace MŠMT na provoz a údržbu-ZKO, kterých se týká, budou osloveny, aby do konce měsíce
května závazně potvrdily, že řádně v listopadovém termínu vyúčtují
K bodu 6: Předběžná výsledovka hospodaření za r.2016
Tento bod jednání byl přesunut na jednání 22.5.2017 s tím, že členové předsednictva zašlou své dotazy
k zaslané výsledovce nejpozději v úterý 16.5. 2017, tak aby mohl p. Srb zpracovat vysvětlení
jednotlivých položek.
Usnesení:
158/17-schválena změna termínu červnového zasedání P ČKS – nový termín 19. 6. 2017
159/17-P ČKS se zabývalo věcí nesplnění povinnosti ZKO 309 České Budějovice – Planá ze smluv o
poskytováni sportovních a organizačních služeb a rozhodlo a/ uložit členům výboru ZKO zajistit ve
stanovené lhůtě, aby ZKO předložila vyúčtování poskytnuté zálohy podle uvedených smluv nebo
vrátila poskytnuté prostředky, b/ domáhat se náhrady způsobené škody soudní cestou.
160/17-tábor talentované mládeže 2017 - není možno uspořádat v areálu Svazu záchranných brigád
kynologů ČR. Návrh konání v alternativní lokalitě neschválen (1:7:1). TTM se v roce2017 konat
nebude.
161/17-na základě návrhu KM (v případě neotevření kategorie ZVV2 na MČR) schválena možnost
účasti sl. Zborkové na MR mládeže v kategorii IPO 2 za předpokladu doložení splnění této zkoušky.
162/17-na základě návrhu KM schválen návrh odměn pro mládež – viz tabulky v bodě 3/ Zprávy
z jednotlivých komisí
163/17-VS IPO na návrh VK schválena odměna pořadatelům VS IPO v plné výši, avšak za předpokladu
včasného, správného a úplného vyúčtování akcí.
164/17-schválen Kárný řád v novém znění s účinností od 25. 4. 2017
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165/17-k dnešnímu dni neuhrazeny členské příspěvky a nezaslány seznamy členů kolektivních členů
ČKNO a Dog Dancing. Do doby odstranění nedostatků nedelegovat zkouškové akce.
166/17-P ČKS vzalo na vědomí rozvázání smlouvy s daňovým poradcem ČKS z důvodu pochybení při
výpočtech DPH a z toho vyplývající sankce, bude dále jednáno.
Ukončeno v 19:30 hod.

Zapsala : MUDr. Bočanová Renáta

Přílohy :
1/ zápis výcvikové komise 19.4.2017
2/ Kárný řád ČKS platný od 25.4.20173
3/ Zápis komise mládeže 19.4.2017
4/ Stav členské základny kolekt. členů ČKS ke dni 24.4.2017
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