Zápis č. 42 / 2013
z jednání Předsednictva ČKS v Praze dne 28.ledna 2014,
U Pergamenky 3, Praha 7.
Přítomni : Šmolík Jar., Karban Ant.,., Vychodil J., Skalická I., Hodek Jar.,
Kejř V., Spolek Zd., Nováková I. ,
Omluven : Melichar M
Přizváni: Roškotová Blanka, Šiška J.
________________________________________________________________________
Zápis PČKS 28.1. 2013

Jednání zahájil předseda ČKS p. Jaroslav Šmolík přivítáním přítomných. Předložený
program mimořádného jednání schválen bez připomínek.
K bodu 1: Kontrola usnesení:
600/13- sponzorství pro rok 2014 - na základě návrhu pověřené komise schválena firma
HST, která na rozdíl od ostatních zájemců zabezpečí sponzoring všech akcí uvedených
v podmínkách výběrového řízení- uzavření smlouvy p. Šmolík - návrh bude zaslán PČKS
k připomínkám
607/13-naplňování stanov v MC CZ - plánované jednání na 22.1. bylo zrušeno
s ohledem na omluvu účasti pí. I. Novákové - nový termín 12.2.2014 - k tomu usneseno
podmínit další členství v ČKS svoláním usnášeníschopné členské schůze do 25.4.2014,
s tím , že pokud nebude sekretariátu ČKS dodáno ověřená prezenční listina a ověřený
záznam o volbě výboru této usnášeníschopné schůze do 30.4.2014, bude dána klubu
výpověď
-trvá-pozastavení úhrady fin. příspěvků MC CZ
611/13-příspěvky na činnost za akce - tajemník předložil ke schválení přehled akcí i
s navrženými částkami na činnost pořadatelských ZKO 2013, tak jak byly stanoveny po
projednání konkrétních zpráv hl. rozhodčích nebo RK - schváleno - viz příl.č. I.
-současně schválena úhrada dotace KPCHP ve výši 20.200,- Kč.
-vyhodnocení kontrol čerpaných finančních prostředků ze st. rozpočtu v roce 2013 a
plán revizní komise ČKS na rok 2014 - odesláno
-trvá zabezpečit stabilitu osob, zodpovědných za celý proces plánování, čerpání i vyúčtování
státních dotací
-změny vyplývající z nového obč. zákoníku - jednání zástupců svazů k problematice
nejpozději v březnu 2014
-smlouva o úhradě výstavních poplatků při MVP platebními kartami - v jednání
-trvá předložení návrhů na ocenění funkcionářů k ocenění na krajských konferencích a VII.
sjezdu ČKS - ZKO, KV a komise ČKS do konce března 2014 - přehled jubilantů splněno
614/13-trvá - dopracování návrhu změn směrnice VS a MR IPO pro rok 2015
a předložení ke schválení PČKS - VK do 30.4.2014
615/13-VK uskutečnění semináře pro kladeče bude jednáno
-zpracování návrhu pokynů a tiskopisů k vyúčtování akcí v roce 2014 - bude jednáno
-úprava směrnice pro zadávání výkonnostních tříd malých plemen - bude jednáno
-trvá VK provede kontrolu Směrnic a celého Sborníku do 28.2.2014.
-trvá-předložení návrhu VK na ocenění figurantů do 30.6.2014
-VK připravuje osnovu ke školení kladečů na úrovni ČKS
-trvá KV ČKS nebo kluby nahlásí uchazeče na kladeče do 30.1.2014621/13-předloženy návrhy nových zkoušek dle rozhodnutí Pléna ČKS ze dne 10.12.2013.
úpravy vychází z připomínek účastníků Pléna, původně navržené snížení skokových
překážek ovšem umožňovalo širší účast psů včetně malých plemen - splněno-viz příl. č. III.
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624/13- nevyčerpané prostředky - p.Karban předložil návrh na přerozdělení - schváleno
prostředky budou poskytnuty ostatní kolektivním .členům( pokud vyúčtovali v termínu)
podílem v rámci dotace na rok 2014
-trvá- předložení návrhu na systém výběru VS a MR mládeže-do konce února 2014
KM navrhne pí. Susková
628/13-zajištěna účast družstva na MS FCI stopařů 2014
629/13-trvá pozastavení příjímání nových ZKO do doby vyjasnění otázek NOZ
630/13- schválena změna systému pro MČR stopařů a postup na ME a MS , VK zapracuje
do příslušné směrnice ve Sborníku - VK do 28.2.2014
631/13-sponzoring - splněno viz výše - usn. 610/13
632/13-žádost rozhodčímu P. Veselkovi odeslána - dodán výpis rejstříku trestů, pozván na
školení rozhodčích
634/13-členská základna kolektivní členů - pokyny odeslány 27.1.2014
635/13-tajemník požádal o pomoc při jednání s firmou DATASYS - jednání se zúčastnil
pověřený p. Spolek – po dohodě s firmou sekretariát upřesnil důležitost zadání, dopracuje
i zbývající zadání, tak aby bylo upřesněno v dohodnutém termínu do 15.2.2014
636/14-na základě dotazů chovatelských klubů schválena úprava Směrnice pro kladečesoučasně rozhodnuto vydat všem šlapačům tiskopis výkazu činnosti k provádění záznamů
o výkonu funkce kladeče na akcích -záznam potvrdí delegovaný rozhodčí na akci - upravená
směrnice viz.příl.č. II.
-trvá - návrh úpravy Směrnice č. 8 - VK předloží do 30.4.2014 platnost od 2015, k tomu po
diskusi doporučeno VK jako základ použít systém podmínek pro letošní rok
s limitem 270 b. ze zkoušek nebo 260 b. z VS a MR IPO 2014, z MR plemen nebo akcí
se zadáním CACT v kategorii IPO
-problém zákonného zástupce při případném úrazu na TTM bude řešen souhlasem s
lékařským úkonem na přihlášce účastníka
K bodu 2: Zprávy z orgánů .
Sdružení sportovních svazů ČR- jednání se od minulého PČKS neuskutečnilo
ČMKU - I. Nováková, A. Karban-jednání 19.12.2013 schválilo :
-termíny MVP a NVP: MVP Praha 30.4. – 1.5.2016
MVP Double CACIB Praha 29.-30.10.2016
KV Litoměřice 11.10.2014
-pořádání akce European Open Junior Agility v ČR v r. 2015
-změnu při udělování zápisových čísel pro Moloss Club – od 1.1.2014 bude čísla vydávat
PK1 na základě žádosti PK2
-jednání 23.1.2014
-Evropská výstava Brno - ČMKU poskytne českým národním plemenům promo stánky na
reprezentaci národních plemen
-schválen zápis RPK ze dne 20.1.2014 - změna Zápisního řádu ČMKU čl.X bod 3:
podkladem pro zápis štěňat do plemenné knihy je výhradně platná přihláška k zápisu vrhu
kromě originálního podpisu chovatele a poradce chovu musí být přihláška označena
razítkem příslušného chovatelského klubu nebo razítkem poradce chovu, který doporučuje
zápis štěňat do plemenné knihy , za platnost formuláře přihlášky vrhu odpovídá příslušný
chovatelský klub.
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-změna Směrnice pro vydávání tetovacích a zápisových čísel bod 4 doplněn o :
-datum a podpis chovatele
-razítko a podpis chovatelského klubu popř. poradce chovu
-schváleny termíny semináře a zkoušek adeptů rozhodčích exteriéru
15.5. seminář pro čekatele
3. 4. rozšiřovací zkoušky
4.12. závěrečné zkoušky čekatelů
-16.3.2014-schůzka rozhodčích exteriéru v Brně
-schválena změna v KR - za Ing. Antonoviče p. Kašpar
-do komise rozhodčích FCI jmenován p. Janda
-schválena žádost ČKS o změnu nominační výstavy pro Crufts na 3.5.2014
-P ČMKU schválilo založení ČMKU facebooku
-schválen termín DuoCACIB 2015: 21-22/2/2015
-„vícebarevný pudl“ - zatím nedořešeno
-tituly DOGDANCING- klub musí upřesnit soutěže ze kterých se budou zkoušky uznávat
K bodu 3: Zprávy z komisí.
Organizační komise – p. Melichar
-dotaz - na postup výboru - pozvánka na členskou schůzi a úhrada čl. příspěvků na rok 21014
- návrh dopisu p. Melichar - splněno – odeslání sekretariát
-oznámení ZKO Ostrava Svinov o placení poštovného organizacemi krajskému výboru nepatří ČKS, je záležitostí výboru KV ČKS, případně krajské konference KV ČKS odešle sekretariát
Komise spec. sportů - p. Spolek
-vyúčtování Agility, klub byl vyrozuměn, že takto provedené vyúčtování dotace
nelze proplatit, předsedkyně přislíbila nápravu - doklady k zaslaným fakturám však nebyly
doplněny, z tohoto důvodu nemohly být zařazeny do vyúčtování programu MŠMT,
po další urgencí dodal KA dnes 28.1. před jednáním jiné doklady ;vyúčtování k výměně
-jednání komise spec. sportů se uskuteční dne 13.2.2014 v zasedací místnosti ČKS od 16,30
hodin
Revizní komise - pí. Roškotová
-vyúčtování programů roku 2013 bylo předáno sekretariátem ČKS sdružení a ministerstvu
v požadovaných termínech
Výcviková komise - p. Hodek
-schválen zápis VK ze dne 21.1.2014 bez připomínek - viz příl. č. IV
-VS IPO 2014: definitivní počet přihlášených účastníků: Rožmitál p. Tř. - 26 , Krchleby - 36 ,
Svatoslav - 24 , Třinec - 45 ( jednodenní - Rožmitál a Svatoslav 26.4.)
-čtyři účastníci nesplnili podmínky ( z důvodu nedostatečného počtu bodů ), budou
vyrozuměni písemně a bude jim vráceno startovné ( Vondráček P. - 268, Hodek J. - 260,
Kraus L. 264 a PhDr. Novotný V. 261 )
-odvolání zaslali PhDr.Novotný,P. Ondráček- nebylo vyhověno, jmenovaní nesplňují
stanovené podmínky pro VS IPO na rok 2014 - vyrozumění sekretariát
-určeni pomocní rozhodčí na poslušnost na VS IPO, definitivně se rozhodne na školení
rozhodčích: Rožmitál p. Tř. - Tůma P. , Krchleby - Hartl J. , Svatoslav - Tůma P. , Třinec bude doplněno MČR D. Lažany - Hartl J.
-po školení rozhodčích sekretariát ČKS vyrozumí emailem rozhodčí i pořadatele
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-sekretariát zajistí balíčky pro rozhodčí, kteří dovrší v letošním roce 65 let věku
637/14-VK navrhuje P ČKS schválit výši odměny pomocnému rozhodčímu ve výši 600,hrubého ( 510 ,- čistého ) - schváleno , úprava vydaného INFO
-p. Šmolík seznámil VK s nominací v kategorii sportovní kynologie na akci „Kynolog roku“ v
následujícím pořadí: M. Kuncová, J. Kubešová, S. Janoušková, MVDr. T. Burianová a D.
Finsterle
-p. Šmolík seznámil VK s výsledky Ligy malých plemen za rok 2013.
-p. Ťujík byl pověřen VK sestavením návrhu postupového klíče na M ČR malých plemen.
-VK se dohodla na úpravě směrnic sborníku; p. Ťujík přepošle celé VK a p. Šmolíkovi s
barevně vyznačenými úpravami
-školení kladečů: bylo stanoveno na 1.3.2014 v ZKO Dobřany. V případě většího zájmu
kladečů z Moravy, bude určen ještě druhý termín, pravděpodobně 8.3.2014 ( lektoři Krajčí,
Ťujík )
-upřesněn program školení rozhodčích I. a II. tř. ; p. Ťujík zajistí DVD videoprojekci.
-provedeny změny delegací: VS na MČR ml. 5.4. Štětí -místo fig. Šímy -Paleček
VS na MČR ZVV3 17.5. Chodov - místo Šímy - Coufal , VS na MČR ml. stop. 13.9.
Jaroměř - r.: Ševčík , MČR malých plemen 13.9. Chlumec n. Cidl. - r.: Bc.Beníšek
-po školení rozhodčích sekretariát ČKS vyrozumí o změnách rozhodčí, figuranty i pořadatele
-VK schválila žádosti o přiznání titulu „Vzorný výcvikář“:
-příští jednání VK - 4. března.
638/14-upravena Směrnice pro udělování vyznamenání (v části odměňování figurantů zrušen
požadavek III. výk. třídy, současně nutno doplnit i požadavek na morální profil oceněných u
všech kategorií
Komise mládeže - pí. Skalická
-předložen plán zasedání KM - viz. příl. č. V.
K bodu 4: Různé :
-Karban předložil návrhy tiskopisu rozpočtu a s ním spojených a navazujících tiskopisů promítnuto, do návrhu budou zapracovány přednesené připomínky ostatních s vyúčtováním
spojených
-Karban,-přednesl návrh na školení funkcionářů chovatelských klubů - kemp Javorová skála
29.3.2014 - počet účastníků omezen na 55 osob z toho 5 přednášejících, přednáška bude
nabídnuta chovatelským klubům - každý účast 2 osob, informaci chov selským
klubů p. Karban, na příštím jednání PČKS předloží kompletní zajištění
639/14-schváleny návrhy na vyznamenání
-KV ČKS MSK návrh na udělení vyznamenání Vlad. Košťálovi - bronzová plaketa
-návrh KV ČKS Plzeňský - udělení čestného odznaku ČKS p. Jiřímu Škubalovi - při
příležitosti životního jubilea 50 let
-návrh na udělení vyznamenání p. Janu Golombkovi při příležitosti životního jubilea 80 let
- stříbrná plaketa
-návrh KV ČKS Pardubický - na udělení vyznamenání Ing. J. Stránskému - zlatá plaketa
k předání na konferenci KV dne 22.3.2014 - předat na VII. sjezdu
-návrh starosty obce Vendryně Ing. Bilka na ocenění p. Kopky - postoupit KV ČKS
Moravskoslezský - dopis starostovi o možnosti udělení vyznamenání i obcí Vendryně
-oznámení ČKNO - vzata na vědomí změna místa konání MM ČKNO - Suchdol n. Odrou –
změny do plánu i na web sekretariát
-p.Kejř - upozornil na možnou změnu místa konání M CMC
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639/14-schválena účast Ing. Šveráková na jednání komise FCI v Kodani v březnu 2014
-sekretariát obdržel nepravomocný rozsudek OS v Lounech proti obžalovanému M.Truksoviodsouzen k úhrnnému odnětí svobody v trvání dvanácti měsíců na zkušební dobu 3 let a k
náhradě škody způsobené ČKS ve výši 124.943,- Kč + náhrada škody MÚ Žatec
-odeslány odvody chovatelským klubům za II. pol. 2014 - celková účetní statistika roku 2013
viz. příl. č.VI.
Příští zasedání PČKS se uskuteční 18.2.2014.
Ukončeno : 21,45
Zapsal: Šiška
Přílohy :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

- schválené příspěvky na činnost ZKO za pořadatelství akce v roce 2013
- upravená Směrnice pro kladeče
- návrhy ZŘ zkoušek poslušnosti - zpracovaný v souladu s připomínkami
přednesenými na posledním jednání Pléna ČKS
- zápis VK ze dne 21.1.2014
- Plán zasedání KM v roce 2014
- účetní statistika roku 2013

Upozornění na termíny.
30.1.2014
-termín pro KV ČKS nahlášení uchazečů na kladeče k proškolení VK ČKS
-termín pro KV ČKS k zaslání seznamů prolongovaných figurantů I. a II. třídy KV ČKS
29.2.2014
-termín předložení konečné verze upravené směrnice pro VS, MR, ME a MS stopařů - VK
31.3.2014
-termín předložení návrhů na ocenění funkcionářů na krajských konferencích - KV ČKS
30.4.2014
-termín předložení návrhů na úpravy směrnice pro VS a MR IPO - VK
30.6.2014
-předložení návrhů na ocenění figurantů - VK
31.7.2014
-předložení návrhů na ocenění na VII. sjezdu - KV ČKS
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