Zápis PČKS 18.3. 2014

Zápis č. 44 / 2014

z jednání Předsednictva ČKS v Praze dne 18.března 2014, U Pergamenky 3, Praha 7.
Přítomni : Šmolík Jar., Karban Ant., Vychodil J., Skalická I., Hodek Jar., Kejř V., Spolek
Zd., Nováková I. , Melichar M
Přizváni : Roškotová Blanka, Šiška J.
________________________________________________________________________
Jednání zahájil předseda ČKS p. Jaroslav Šmolík přivítáním přítomných. Předložený
program jednání schválen bez připomínek.
K bodu 1: Kontrola usnesení:
600/13-sponzorství pro rok 2014 - na základě informace z VK bylo rozhodnuto vyrozumět
delegované svazové figuranty o povinnosti používat výstroj i ochranný rukáv firmy Jiří Čejka
HST - v případě nesouhlasu figuranta bude delegován náhradník
607/13-k MC CZ - stanovené termíny trvají ( doručení požadovaných dokladů do 30.4.2014
-trvá pozastavení úhrady fin. příspěvků MC CZ
-změny vyplývající z nového obč. zákoníku - bude jednáno
-trvá předložení návrhů na ocenění funkcionářů k ocenění na krajských konferencích a VII.
sjezdu ČKS - ZKO, KV a komise ČKS do konce března 2014
614/13-trvá - dopracování návrhu změn směrnice VS a MR IPO včetně úprav Sborníku –
zpracováno VK , rozhodnuto zaslat členům pléna s pozvánkou na jednání 1.4.2014 s tím , že
připomínky je třeba zaslat do 15.4.2014 na adresu sekretariátu bavorova@kynologie.cz a
v kopii p. Šmolík a Hodek - připomínky následně zpracuje pověřená komise ve složení
-členové VK, Šmolík,Skalická,Kejř, Spolek ke směrnici pro odměňování - viz příl. č.1
-tiskopis rozpočtu a vyúčtování zpracovali : p. Karban a pí. Skalická
-pokyny k vyúčtování zpracoval tajemník, postupně jsou rozesílány pořadatelům
-trvá-předložení návrhu VK na ocenění figurantů do 30.6.2014
-osnovu ke školení kladečů na úrovni ČKS - splněno
635/13-jednání s firmou DATASYS v návaznosti na minulá jednání rozhodlo PČKS o
uzavření smlouvy na všechny etapy za přislíbenou cenu s požadavkem do 30.6.2014
636/14-trvá - vydat šlapačům tiskopis výkazu činnosti - sekretariát připraví návrh
641/14-razítka ČKNO odeslána OPCH NO - v této souvislosti navrhl tajemník poskytnutí
souborů bonitací, RTG DKK a DLK, po dodání chybějících výsledků a katalogů výstav NO
klubem i sestavy výstav - termín dle předávaných podkladů ostatním klubům - schváleno
-dotaz na zástupce Mondioringu v FCI - otázka byla řešena již v roce 2013 prostřednictvím
ČMKU- dotaz odeslán - s tím i souvisí příspěvek na účast na jednání příslušné komise FCI
643/14-zaslání přímé přihlášky na MČR IPO - pokyny viz příl. č.2.
-pomocní rozhodčí na poslušnost na VS IPO - doplněn Třinec - J. Havránek
-závěry ze školení rozhodčích I. a II. tř. - přednášky budou zveřejněny v INFO 1/2014
644/14-porada výcvikářů malých plemen 25.1.- nejednotnost návrhů, rozhodnuto do ligy MP
započítávat výhradně výsledky postupových soutěží a MČR MP, pokud nedojde k realizaci
VS a následně MČR MP , bude Liga MP zrušena
-otázka ME stopařů - místo zatím neurčeno, Chorvatsko přihlášku vrátilo, hledá se nová
pořadatelská země - dle informací z jednání Ing. Šverákové - komise FCI 8.-9.3.2014
-trvá-sekretariát předá předsedům KV ČKS složenky - předat osobně na Plénu
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-trvá-tituly DOGDANCING- p. Spolek zašle p. Karbanovi tabulku s akcemi ,klub musí
upřesnit soutěže, ze kterých se budou tituly uznávat
648/14- Branný víceboj kynologů - po diskusi rozhodnuto zaslat členům pléna spolu
s pozvánkou k rozhodnutí zda realizovat - návrh viz příl. č. 3
-18.2.2014 nabylo právní moci rozhodnutí OS - náhrada škody M. Truksou – právní
zástupkyně bude řešit úhradu vzniklé škody a ostatních výloh soudní cestou ihned, jakmile
obdrží pravomocný rozsudek
650/14-projednány připomínky pí. Suskové k výši příspěvků na činnost chovatelským
klubům, porovnání s prostředky poskytovanými KV ČKS z členských příspěvků - k tomu
konstatováno - výcviková činnost je podporována zejména z jiných zdrojů ( dotace MŠMT),
kolektivní členové jsou podporováni zejména v souvislosti s provozem PK a realizací MVP
K bodu 2: Zprávy z orgánů .
Sdružení sportovních svazů ČR- jednání se uskuteční v dubnu
ČMKU - I. Nováková, A. Karban - PČMKU 13.3.14
-„vícebarevný pudl“ - zatím nedořešeno v ČR se nevystavuje
-P ČMKU schválilo úpravy ( výpis viz příl. č.5. )
-Zápisního řádu
-Směrnice pro jmenování rozhodčích
-Výstavního řádu ČMKU
-PČMKU zrušilo název chovu DAMASTRO pro nedodržení řádů FCI a ČMKU při jeho
zadání
-tajemník upozornil, že návrh na omezení počtu posuzování na MVP a NV neřeší situaci
nedostatku rozhodčích některých skupin, postihne pouze specialisty na plemeno
-v pověření na MVP Praha není požadavek na místo pro stánek ČMKU k EV- sekretariát
zajistí místo pro stánek EV a pro vystavování diplomů českého šampiona
-pro účely interšampióna u plemen podřízených pracovním zkouškám se uznávají pouze
zkoušky IPO nebo IRO se třemi oddíly
-předávání přehledu vystavených certifikátů PK ČKS s předávanými daty - bude řešeno
K bodu 3: Zprávy z komisí.
Organizační komise - p. Melichar
-na plénum byla přizvána JUDr. Lenka Deverová, k objasnění postupů podle NOZ a včetně
upozornění na případné nutné úpravy stanov ČKS bude jednáno zejména o příjímání nových
ZKO a objasnění nových postupů
Komise speciálních sportů - p. Spolek
-opakovaně upozorněno, že Mistrovství republiky ve spec.sportech mohou pořádat a rozhodčí
k posuzování delegovat pouze příslušné spec.kluby
651/14-klubové akce plemen (Mistrovství republiky plemene) v disciplinách klubů
speciálního výcviku se organizují vždy se souhlasem chovatelského klubu plemene a
rozhodčí na tuto akci deleguje příslušný klub spec. výcviku . Výsledky těchto akcí se
nezapisují do průkazu původu pouze do výkonnostního sešitu – směrnici připraví p. Spolek
do konce dubna
-komise dořeší otázku zástupců spec.sportů v komisích FCI ( obedience,Flyball, apod. )
tajemník upozornil, že otázka změny zástupce v komisi FCI pro Mondioring byla odeslána
ČMKU v lednu 2013 dopisem - PČMKU neprojednávalo
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Výcviková komise - p. Hodek
-schválen zápis VK ze dne 4.3.2014 s výjimkou bodu 8. - upřesněno usnesením 600/13 zápis VK - viz příl. č. 3
-změny delegací :
-figurant na VS na MČR ml. Štětí 5.4.2014 - místo D. Palečka - M. Římek
-rozhodčí na MČR KCHK S. Ševčík - vrátil ( původně J. Nekvapil ) – dodelegovat Jánského
-druhý rozhodčí na VS podle ZVV3 v Rožmitálu p. Tř. 31.5 -1.6.2014 J. Hlaváč
-pomocný rozhodčí na odložení na VS IPO v Třinci - J. Havránek - informace o delegaci
Zaslány
-druhý rozhodčí na VS ZVV3 Tři Sekery – dodelegovat Babičku
-zatím 4 přihlášky adeptů na rozhodčí: I. tř.: Jitka Duffková, Petr Žižka, II. tř.: Marcela
Dušková, Martina Kaňková
-doporučuje nadále zachovat předávání věcných cen pro vítěze na všech M ČR na prvních 3
místech.
-požadavek, aby kraje zasílaly průběžně na Sekretariát seznamy proškolených krajských
kladečů a včas nahlašovaly termíny školení krajských kladečů
-kladečům, kteří budou "šlapat" na VS a MR IPO, je kladení stop na těchto akcí započteno
jako prolongace - seznam šlapačů předá se zprávou rozhodčího sekretariátu hlavní rozhodčí
Komise mládeže - pí. Skalická
652/14-doplňkové kategorie na VS stopařů mládeže - schválena realizace již v letošním roce,
podrobné pokyny zpracuje pí. Skalická do jednání Pléna-následně zveřejnění- viz příl. č. VI.
-rozpočty VS mládeže upraveny pí. Skalickou
-požadavek na mimořádný příspěvek na akci KV ČKS Pce ve výši 5.000,- Kč- bude řešeno po
potvrzení dotací
-do směrnic mládeže nutno doplnit, že předměty na stopy dodá pořadatel
K bodu 4: Zprávy z KV ČKS:
-návrh na ocenění MVDr. Stanislava Vodičky - schváleno udělení na VII. sjezdu ČKS
653/14-předseda seznámil členy PČKS s návrhem smlouvy o mediálním partnerství
s časopisem Pes přítel člověka - úprava konečného znění a podpis předseda
-KV ČKS MSK
654/14-prosba - žádost KV kynologické veřejnosti o poskytnutí fin. pomoci p. J. Golombkovi
-schváleno umístění na web a poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- Kč z rozpočtu ČKS-na
adresu jmenovaného odešle sekretariát
-KV ČKS Plzeň - zápis 16.2.2014
-krajská konference se uskuteční 22.6.2014 v Dobřanech – informace k zajištění
-delegace rozhodčích na závody
-vyhodnocení činnosti za rok 2013
-výběr příspěvků ZKO do pokladny KV
-stav účtu KV
-školení kladečů 1.3.2014 v Dobřanech
-KV ČKS - Praha 10.2.2014
-vydány návlek ZKO
-stav pokladny KV
-zajištění krajské konference
-stav figurantů v KV
-informace o postupu při dotacích MŠMT
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K bodu 5: Různé :
-školení funkcionářů chovatelských klubů - kemp Javorová skála, program rozšířen o
Mgr. Šloufa - otázky k NOZ , rozpočet a jmenný seznam účastníků zašle p. Karban na
sekretariát
-Parneta - nájemce domu v Jihlavě- tajemník seznámil s platebním příkazem vydaným OS
Praha 3 o povinnosti zaplatil ČKS pohledávku ve výši 40.000,- Kč ( nájemné
s příslušenstvím a náhradu řízení - možnost odvolání do 20.3.2014
655/14-předložena žádost o přijetí za člena Boerboul a Dogue de Bordeaux clubu CZ,
původní ústní návrh Ing. Koláčného na přijetí klubu plemene boerboul – neschváleno,
( pozn. zapisovatele - Ing. Koláčný po ústním sdělení důvodů neschválení požádal
dopisem ze dne 19.3.2014 o vrácení žádosti s přílohami – vše vyzvedl osobně dne 30.3. t.r.
-žádost o novou ZKO – Slezské Rudoltice – KV MSK - bez příloh po vyřeší otázek přijímání
-pověření k NV Klatovy 2014 - předáno p. Karbanovi
-stav členské základny ZKO - - 506 ZKO s 11.699 členy, dosud nezaslalo XX ZKO - celkový
stav bude předložen na jednání pléna
656/14-sekretariát obdržel anonymní podání na chovatele NO, manžel chová NO,
manželka inzeruje jack russel teriéry BPP - není postižitelné dle stávajících řádů a stanov
ČKS ( v této souvislosti zvážit úpravu nových stanov ČKS - chov psů BPP je neslučitelný
s členstvím v ČKS
657/14-hlasováním per-rollam schváleno většinou hlasů ( 6 x pro ,2 x se zdržel, 1 x proti)
udělovat na MČR IPO Pohár Václava Schobera m.s. v kategorii stopa
Ukončeno : 20,45
Zapsal: Šiška
Přílohy :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Sborník - jednotlivé materiály směrnic k připomínkám
Přihláška na MČR IPO - přímý postup bez účasti na VS - podmínky
Návrh proposic BVK
Výpis důležitých usnesení PČMKU ze dne 13.3.2014
Zápis VK ze dne 4.3.2014
Doplňkové kategorie pro MS a MR mládeže stopařů

Upozornění na termíny.
25.3.2014
-zaslání aktualizované členské základny kolektivních členů
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
-zaslání usnesení krajských konferencí KV ČKS a záznamů výsledků voleb v ZKO- KV ČKS
-zaslání návrhů na úpravy stanov a návrhů kandidátů do předsednictva a RK ČKS včetně
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předložení návrhů na ocenění na VII. sjezdu - kolektivní členové
15.8.2014
-aktualizace členské základny ZKO i kolektivních členů-podklady pro MŠMT
-trvá zasílání seznamů prolongovaných figurantů I. a II. třídy KV ČKS

Průběžně:
-KV ČKS zasílají pro VK na sekretariát seznamy proškolených krajských kladečů a termíny
školení krajských kladečů.
-platí delegace figurantů 1.třídy příslušným KV ČKS na otevřené krajské přebory se
zadáním titulů CACT - platí delegace rozhodčích 1.třídy VK ČKS.

5

