Zápis č. 46 / 2014
z jednání Předsednictva ČKS v Praze dne 20.května 2014 , U Pergamenky 3, Praha 7
Zápis P ČKS 20.5.2014

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.
K bodu 1: Kontrola usnesení:
607/13-k MC CZ – elektronicky doručen zápisu členské schůze ze dne 5.4.2014, dodaný
materiál není splněním usnesení PČKS, usneseno zaslat urgenci k doložení ověřených kopií
v souladu s minulými usneseními PČKS s termínem dodání do 15.6.2014, jinak pozastavení
činnosti - dopis tajemník
656/14-projednány návrhy na ocenění funkcionářů předložené KV ČKS - Praha, Středočeský,
Moravskoslezský, KCHK - upraveno, zlaté plakety budou oceněným předány na VII. sjezdu schválený materiál viz příl. č. 1.
614/13-dopracování Sborníku, jediné připomínky p. Kejř, bude jednáno - viz zápis VK
-předložení návrhu VK na ocenění figurantů - viz zápis, bude jednáno
635/13-jednání s firmou DATASYS - firma navrhla prodloužení termínu do 30.9.2014
v souvislosti s odchodem pracovníků, kteří program upravovali, tajemník upozornil, že bez
ohledu na termín by se noví pracovníci museli s programem seznámit stejně tak, jako když
získáme nového programátora - jednání již zahájil o výsledku bude informovat na příštím
jednání
636/14- tiskopis výkazu činnosti šlapačů - návrh předložen - schváleno zadat do tisku
a rozeslat KV ČKS - do 31.7.2014
-zástupci Mondioringu a Flyballu v komisích FCI - dořešeno, schváleno PČMKU
644/14-realizace Ligy malých plemen 2014 - VS nebyly vypsány, vydané stanovisko
k zajištění zveřejněno na webu , viz příl.č. 2.
-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- jednání komise se uskuteční 5.6.2014 na ČKS od 15,00
hodin - pozvánka byla odeslána
651/14-trvá - zpracování směrnice pro klubové akce plemen (Mistrovství republiky plemene)
v disciplinách klubů speciálního výcviku p. Spolek přislíbil dodat obratem
655/14-upravené stanovy ČKS budou předloženy k registraci současně s přehledem
právnických osob, které u ČKS chybí i takových, které pod ČKS nepatří. Změny nemohly být
předloženy s ohledem na skutečnost, že až včera, tj. 19.5.2014 bylo sekretariátu doručeno
poslední chybějící prohlášení člena orgánu ČKS zvoleného na VI. sjezdu ČKS , následně
budou předloženy k registraci nové ZKO, které však musí doložit podklady - bude jednáno
-součástí činnosti komise pro přípravu VII. sjezdu je samozřejmě i příprava novelizace stanov
svazu
658/14-oprava zápisu - na základě připomínky MSKS k nový druhům zkoušek v poslušnosti
zrušena platnost zkoušek od 1.7.2014 , bude určena na základě společného jednání zástupců
ČKS a MSKS - k tomuto jednání zmocněni p. Šmolík a pí. Skalická - jednání se
uskuteční na sekretariátu ČMKU - termín po dohodě s ČMKU ( p.Karban )
-KCHK- razítka s druhy chovu plemenné knize nedodána
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K bodu 2: Zprávy z orgánů .
Sdružení sportovních svazů ČR- jednání 16.4.2014 - p. Šmolík
-situace s dotacemi není vyjasněná , měla být známa do 30.4., není dodnes, zatím smluvně
potvrzena jen částka na mládež ve výši 134.400,- Kč
-v týdnu od 26.5. proběhnou revize vyúčtování dotací NKÚ za rok 2011,2012,2013 - svazy
budou vybrány
-připravuje se nová koncepce na krajské a okresní úrovni ve spolupráci s ČUS - měla by
nahradit krajské zmocněnce jejichž postavení v rámci krajů bylo jen sporadické
-po změnách na MŠMT je situace v oblasti dotací i nadále nejasná (nový ministr i náměstci )
-bylo zjištěno,že mezi 80 TOP sporty je 20 neexistujících
-ustavena Národní rada pro sport- se zástupci politických stran, médií (JUDr.Ing.Ertl také)
-v souvislosti s náhlým úmrtím místopředsedy sdružení pana V. Fiřtíka zabezpečena volba
místopředsedy na výjezdním zasedání v červnu
ČMKU - I. Nováková, A. Karban – zápis PČMKU 17.4.14
-předávání přehledu vystavených certifikátů PK ČKS - bude dořešeno po dohodě
s plemennými knihami ČKS a ČMKJ
-schválen Řád pro udělování titulu Šampion krásy a výkonu ČR a Řád pro udělování titulu
Dostihový šampion ČR a Coursingový šampion ČR
-změna termínu - DuoCACIB Brno 2015 nový termín 7. - 8.2.2015
-Šampion šampionů se uskuteční 10.1.2015 v Top hotelu
-Valná hromada ČMKU - XIII. VH ČMKU: Sobota 28.3.2015, Top hotel
-schváleny tituly v Dogdancingu do PP :
CoD -Champion od Dogdancing
MR DD - Mistr republiky Dogdancingu
MS DD - Mistr světa Dogdancingu
ME DD - Mistr Evropy Dogdancing
K bodu 3: Zprávy z komisí.
Komise speciálních sportů - p. Spolek
-požadavek na zvýšení dotací v roce 2014 o inflaci 10 % - po vyjasnění dotací na rok 2014
-diskutována spolupráce s KM - výhledově
-předložen návrh směrnice pro zapisování zkoušek a titulů do průkazů původu (nebo příloh)schváleno s úpravou nezapisování titulů ze soutěží družstev - návrh pro jednání PČMKU
-návrh viz příl. č. 3
-informoval o požadavku začlenění Unie postižených sportovců - bude jednáno po doručení
žádosti (předpokládá se následné osobní jednání)
Organizační komise - p. Melichar
-přednesena krátká zpráva s připomenutím předsjezdových zásad
659/14-oprava počtu delegátů u Olomouckého kraje-počtu 451 členů ke dni 25.3.2014
odpovídá počet 4 delegátů na VII. sjezdu ČKS - oprava tajemník
-nová ZKO Dubice - KV ČKS Ústecký - nové ZKO upozornit na nutnost vedení
podvojného účastnictví
660/14-předseda a tajemník předložili návrh postupu - dílčí úkoly naplňování ustanovení
NOZ v příštím období do doby jednání VII. sjezdu, který úpravou stanov a následně
i usnesením upřesní další postupy tak, aby ustanovení NOZ byla splněna - schváleno,
pokyny pro ZKO viz. příl. č. 4
661/14-tajemník informoval o sdělení JUDr. Šmídové ( zastupovala dosud ČKS ), která
nemůže z časových důvodů ČKS nadále zastupovat, projednáno zastoupení s JUDr.
Deverovou, souhlasí, pověřen předseda uzavřením případné smlouvy
2

Zápis P ČKS 20.5.2014

Výcviková komise - jednání 6.5. p. Hodek
Zápis schválen s připomínkami.
-VS Svatoslav - zaslán pouze pracovní návrh rozpočtu, dodnes není def.rozpočet, ani smlouva
-informace o činnosti sportovních komisařů v návaznosti na tuto informaci vyřazeni ze
seznamu sportovních komisařů : P. Veselka, M. Pejša a K. Nedvěd - vrácení průkazky
vyžádá sekretariát
-schválena ocenění Zlatou plaketou B. Coufal, J. Kubec, V. Kuncl, R. Kupka, J. Mach,J.
Hodek, T. Krajčí, V. Nedvěd a B. Ťujík.
-Ing. Karlas je již držitelem Zlaté plakety bude oceněn na VII. sjezdu - viz návrh KV
-příští jednání VK - 10. června
-informace o změně místa konání RTW Cup 2014 - místo Č. Brod Dux - Roudnice n.l.
Zápis VK viz příl. č. 5
VK provedla konečné úpravy Směrnice č. 8. - dodá p.Hodek
VK projednávala připomínky p. Kejře ke Směrnici č. 8:
P. Kejř doporučuje nekolíkovat prostor pro každou stopu zvlášť – VK upraveno: „…
odpovídající terény na stopy a proškolení kladečů ČKS ( vykolíkování prostoru je na vůli
pořadatele ).“
Stanovení reprezentace - doporučuje započítávat body i z VS, případně z MS plemene, ne
pouze z jedné akce - zamítnuto
Při nižším počtu přihlášených nedělat jednodenní akci, ale sloučit do jedné dvoudenní zamítnuto
Komise mládeže - pí. Skalická
-požadavky na TTM KV - schváleno á 5.000,- Kč - středočeský, ústecký, pardubický,
moravskoslezský
-žádost o dotaci na den dětí v č. Třebové - MR Dogdancing a Obedience - 5.000,- Kč
-VS MČR mládeže 2014
-3 VS mládeže - ve Štětí, Havířově a Chodově , zúčastnilo 30 mladých psovodů ve 33
startech. V kategorii ZVV2 se o nominaci pokoušelo 6 psovodů, v IPO2 - 9 psovodů,
v juniorské kategorii IPO3 - 8 psovodů a v nové kategorii mládeže dle ZVV1 - 7 psovodů,
konečný žebříček nominovaných psovodů je doplněn loňskými mistry v kategorii Mládež a
Junioři - slečnou Janou Kubešovou a Eliškou Suskovou - urgence zpráv hl. rozhodčích
a zaslání originálů přihlášek pro MČR mládeže - sekretariát
-malý zájem o účast na TTM St., Plzenec - provedena urgence
-v rámci spolupráce s komisí specielních sportů- uspořádání 4.MR mládeže a juniorů
Obedience a 1.MR mládeže a juniorů Dogdancingu. Pořadatel : ve spolupráci s Kluby
(Obedience, Dogdancing) I.Skalická
K bodu 4 : Různé .
662/14-sekretariát ČKS obdržel důrazný nesouhlas se způsobem svolání a průběhem členské
schůze MC CZ dne 5.4 a kopii dopisu adresovaného MC CZ s žádostí o dodání podkladůčlenská základna se může v souladu s ustanoveními nového občanského zákoníku domáhat
svých práv soudně, ČKS nebude do těchto záležitostí kolektivního člena zasahovat-dopisy
tajemník
663/14-na základě žádosti Boxeklubu ČR schválena dotace ve výši 5.000,- na akci WM FH
Atibox 2014
-požadavek právního zástupce p. Koláře na poskytnutí informací v soudním řízení
neschváleno-právní zástupce si může sám u soudu tyto informace vyžádat, poskytnout
pouze číslo rozhodnutí - vyřídí tajemník
-tajemník informoval o požáru v ZKO Březová u Sokolova - ZKO organizuje veřejnou
sbírku, jakmile budou poskytnuty informace - souhlas se zveřejněním na webu ČKS 3
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-FCI neschválilo termín MVP v Litoměřicích 21.- 22.5.2016 (kolize s Wieselburgem)po dohodě s pořadatelem zaslán náhradní termín - 28.-29.5.16 a termín roku 2017: 20.-21.5.17
-změna ve vedení HW klubu - nová předsedkyně Ing. Tereza Mulačová, Zdiby – zveřejněno
-informace o porušení chovatelského řádu - Boxerklub ČR- záležitosti porušení musí řešit
předsednictvo nebo výbor příslušného chovatelského klubu, v případě návrhu na zrušení
chovatelské stanice řeší PČMKU na základě doporučení ČKS - dopis tajemník
-návrh na snížení startovného na VS - opakovaný návrh p. Karbana - bude řešeno spolu
s pokyny na sezonu 2015
-.p. Karban upozornil na otázku mzdových listů - tajemník prověří
-daň za zahraniční rozhodčí je ČKS odváděna
-změna vedoucího akce MR malých plemen - Lukáš Jiroudek - na webu změněno
Lukáš Jiroudek, Říhova 865/IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, 777 596 002,
predseda@zkochlumec.cz
Ukončeno : 21,00
Zapsal: Šiška
Přílohy :
1.
2.
3.
4.
5.

Schválená ocenění funkcionářů
Stanovisko VK - Liga malých plemen
Návrh směrnice pro zapisování zkoušek a titulů do průkazů původu pro PČMKU
Dílčí úkoly k postupnému naplňování ustanovení NOZ organizacemi ČKS
Zápis jednání VK ze dne 6.5.2014

Upozornění na termíny.
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
-KV ČKS i Kolektivní členové - zaslání návrhů na úpravy stanov a návrhů kandidátů
do Předsednictva a RK ČKS
-předložení návrhů na ocenění na VII. sjezdu - kolektivní členové
15.8.2014
-aktualizace členské základny ZKO i kolektivních členů-podklady pro MŠMT
Průběžně:
-trvá zasílání seznamů prolongovaných figurantů I. a II. třídy KV ČKS
-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
-trvá zajištění věcných cen pro vítěze na všech M ČR na prvních 3 místech.
-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
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