Zápis z jednání Předsednictva ČKS dne 22. 5. 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 Z., Šmolík J.
Přizváni: J. Šiška, B. Roškotová,
K bodu 1: Kontrola plnění usnesení.
-informace ke sjednocenému SW programu PK a sekretariátu - J.Šiška - 20. 4. 2017 zahájen ostrý
provoz 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
155/17 - připravit návrh podmínek k soutěži aktivity jednotlivých ZKO ČKS - všichni
17. - 18. 6. 2017 proběhne v areálu MSKS - Zbraslav Junior Open ČMKU.
- trvá - Centra mládeže - předseda + tajemník (předjednáno 24.4.17 )
-předběžná příprava MR mládeže stopařů - proběhla kontrola terénů a areálu pro MR
(I.Skalická, H.Šabatová)
K bodu 2: Zprávy z orgánů (MŠMT, SSS ČR, ČMKU, ostatní) - J. Šmolík
Sdružení sportovní svazů ČR - výjezdní zasedání bude 15. - 16. 6. 17 (Zálesák - Komáří Louka)
Usnesení ze zasedání Rady SSS ukládá členským subjektům zabezpečit vyúčtování státních dotací
získaných od MŠMT nejpozději 14 dní před termínem stanoveným ministerstvem k odevzdání, ukládá
členským svazů zajistit informační zprávu o kontrole čerpání státních dotací, předsedům členských
svazů zabezpečit realizaci záměrů ve vlastních plánech kontrol a případně je aktualizovat, ukládá
členským svazům pokračovat v aktualizaci stavu členské základny /povinný údaj žádosti o přidělení
státních dotací/
ČUS - pořádá dne 30.5. t.r. konferenci „Aktuální problémy spolkového práva“ za ČKS se zúčastní Ing.
Valterová, J.Šiška, O.Šiška
K bodu 3: Zprávy jednotlivých komisí
Komise mládeže – I. Skalická
-tábor talentované mládeže /TTM/ 2017 – se bude konat v areálu ZKO Polička ve dnech 11. 7. - 23. 7.
2017. Ubytování v chatkách pro 4 osoby, bude realizováno po 3 osobách na chatku. Stravování cca
10 minut pěšky od ubytování, na internátu . Snídaně bude v místě ubytování. V řešení ustájení psů,
jednáno o výrobě odkládacích boxů na náklady ČKS se záměrem realizace TTM v tomto areálu
v dalších letech (bude jednáno se zástupci ZKO). Prověřit cenové nabídky firem a termíny dodání–
všichni členové P ČKS. Vyúčtování TTM proběhne přes ČKS.
-informace o přípravách MR mládeže - kvalifikovalo se celkem 15 dvojic, bude probíhat jako
dvoudenní ve dnech 12. - 13. 8. 2017
-příští jednání komise mládeže se uskuteční 6. 6. 17 v Praze
Výcviková komise - Bc J.Lasík
-MR IPO FCI - z VS IPO splnilo limit pro postup na MČR 62. účastníků. Ke dni 9. 5. 2017 se na základě
„zelené karty“ a splnění bodového limitu na MS plemen 2017 přihlásili 4 účastníci + loňský mistr IPO.
Konečný žebříček bude sestaven po stanoveném termínu možnosti zaslání přihlášek do 25. 5. 2017.
Žebříček bude sestaven včetně náhradníků, kteří budou průběžně oslovování pořadatelem MČR IPO.
Podle sdělení pořadatele MČR IPO je vše připraveno pro jeho uspořádání. Čeká se jen na uzávěrku
možnosti zaslání přihlášek. Pořadatel bude od oslovených účastníků zvacím dopisem vyžadovat
potvrzení obratem o účasti na MČR IPO, tak aby mohl v časovém předstihu oslovit náhradníky,
uvedené pod čarou v žebříčku.
-pro VS a MR v r. 2018 ve všech kategoriích se nechystají žádné změny a úpravy.
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-na základě předchozího schválení předsednictvem ČKS, byla upravena směrnice číslo 2 pro zadávání
výkonnostních tříd ve sportovní kynologii-zapracování zkoušek ZMP 1-3 do výkonnostních tříd
dospělých. Směrnice číslo 3 doplněna u podmínek pro adepty rozhodčích, že minimálně jedna
z postupek v zadané výkonnostní třídě musí být u zkoušek všestranného výcviku – ZVV, IPO nebo
dřívější SchH. Doplněna směrnice číslo 8 pro pořádání VS MČR IPO a stopařů – doplněná o podmínku
občanství psovoda ČR, účast se psem s PP a registrací v plemenné knize ČR. Znění této směrnice
ještě upřesněno o možnosti účasti na jedné VS pouze s jedním psem.
-adept na rozhodčího Robert Fagoš předložil splněné podmínky hospitací pro rozhodčího a výcviková
komise navrhuje jeho jmenování rozhodčím z výkonu II. třídy.
-na základě opakovaných připomínek a návrhů VK projednala otázku počtu účastníků na zkouškách
IPO FH včetně možnosti spojení této dvoudenní zkoušky s jiným druhem zkoušek. MZŘ povoluje
počet účastníků podle oddílů (zkouška IPO FH = 3 oddíly). V rámci této zkoušky je tedy možný
maximální počet 10 ti účastníků (minimálně 3). V případě menšího počtu účastníků na této zkoušce
je možné vykonávat zkoušky i jiného druhu, vždy však maximálně do počtu 10 ti účastníků na
zkoušce.
-navrhované snížení odměn za kladení stop nebylo VK schváleno.
-schválen termín pro zasílání přihlášek na školení a zkoušky rozhodčích, figurantů a kladečů v roce
2017 do 30. 9. 2017. Na základě zaslaných přihlášek bude stanoveno místo a čas konání jednotlivých
zkoušek. Termín a tiskopisy přihlášek budou zveřejněny na webových stránkách ČKS.
-k dopisu ZKO Břevnov předvolat také vedoucího zkoušek, výcvikářku a figuranta, neboť tito byli
účastníci zkoušek a potvrdí obsah a správnost stížnosti před výcvikovou komisí, bude přizván i
p.Melichar
Zápis VK viz. příl.č. 1
Speciální sporty - Z. Spolek
-pozvání ministryně školství p. Valachové na MS agility - Z.Spolek z pověření P ČKS kontaktoval
sekretariát ministryně (před její rezignací) požádal o schůzku a předal propagační materiály
-agility - o víkendu 20. – 21. 5. 2017 proběhla v Liberci kvalifikace na MS za účasti 230 psovodů, ze
strany posuzujících zahraničních rozhodčích hodnoceny kladně jak výkony, tak organizace akce. –
-probíhají přípravy na MS, hlavní sponzor Brit.
-obedience - proběhla úprava výkonností směrnice, ještě bude upřesněna v oblasti propůjčení
čestných titulů
K bodu 5: Sekretariát - organizační a různé
-MUDR. Bočanová se zúčastnila MVP v Litoměřicích, v oblasti péče o rozhodčí a jejich ubytování
nebylo připomínek ze strany delegovaných rozhodčích, pokud byly vzneseny další připomínky, nutno
vyčkat na zprávu p. Jandy, který se účastnil i závěrečných soutěží
-schválena nová ZKO Teplice – Novosedlická
-v náležitostech pro rok 2017 nebyly uvedeny přebory CACT - krajské, i v letošním roce bude
hrazeno stejným způsobem, pouze rozhodčí v kategorii CACT:
- rozhodčí ( hrazen plně ČKS )
za posuzování 1 000,-/den , plus pobytové a cestovní náhrady
- ostatní náklady na delegované funkcionáře jsou hrazeny plně pořadatelem (nebo KV)
- figurant
600,-/den (může být i figurant I.třídy)
- kladeč – stopa FH2 (IPO FH) 300,-/stopa
- kladeč – stopa IPO3, ZVV3 100,- vedoucí stop
600,Pozn.- u všech výše uvedených funkcionářů cestovné 3,90 Kč/km
- rozhodčí delegovaný a hrazený ČKS posuzuje pouze kategorii s možností zadání CACT,
res.CACT
Doplněné náležitosti na akcích v roce 2017 – viz. příl. č. 2.
2

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. Na základě projednání byla ustanovena pracovní skupina ve složení V. Srb, Ing
Šabatová, J.Šiška, B.Roškotová, aby sjednotila používanou terminologii v účetnictví a nové znění
předložila co nejdříve

Usnesení:
158/17 - schválena změna termínu červnového zasedání P ČKS - nový termín 19. 6. 2017
159/17 - nesplnění povinnosti ZKO 309 České Budějovice – Planá ze smluv o poskytováni sportovních
a organizačních služeb - dodatečně zaslaná vyúčtování dne 31.3., resp. 25.4.,obojí bylo postoupeno
ke kontrole RK
160/17 - tábor talentované mládeže 2017 - per rollam dne 5.5.2017 - schváleno konání TTM v areálu
ZKO Polička.
165/17 - po termínu uhradily členské příspěvky kolektivních členů ČKNO a Dog Dancing. Platba od
ČKNO došla 12. 5. 2017 a od Dog Dancing klubu připsána 26. 4. 2017
166/17 - P ČKS vzalo na vědomí rozvázání smlouvy s daňovým poradcem ČKS z důvodu pochybení při
výpočtech DPH a z toho vyplývající sankce
167/17 - v návaznosti na způsobenou škodu viz bod 166/17 rozhodnuto odeslat požadavek bývalému
daňovému poradci Ing. Chudárkovi o úhradu vzniklé škody
168/17 - nová smlouva s daňovým poradcem Ing. Vejvodou po konzultaci s JUDr. Deverovou k
podpisu předseda ČKS
169/17 zkoušky IPO FH - schválena možnost spojení této dvoudenní zkoušky s jiným druhem zkoušek.
MZŘ povoluje počet účastníků podle oddílů (zkouška IPO FH = 3 oddíly). V rámci této zkoušky je tedy
možný maximální počet 10 ti účastníků (minimálně 3). V případě menšího počtu účastníků na této
zkoušce je možné vykonávat zkoušky i jiného druhu, vždy však maximálně do počtu 10 ti účastníků
na zkoušce.
170/17 na základě splnění předepsaných podmínek VK doporučuje jmenování Roberta Fagoše
rozhodčím II třídy - schváleno – jmenování předseda ČKS
171/17 ustanovena pracovní skupina ve složení V. Srb, Ing Šabatová, J.Šiška, B.Roškotová, aby
sjednotila používanou terminologii v účetnictví
172/17 schváleny odměny funkcionářům leden - duben 2017

Ukončeno v 18:40 hod.

Zapsala: MUDr. Bočanová Renáta

Přílohy :
1/ zápis výcvikové komise 9.5.2017
2/ Náležitosti a výše odměn na akcích 2017 - doplněné
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