Zápis č. 47 / 2014
z jednání Předsednictva ČKS v Praze dne 24.června 2014 , U Pergamenky 3, Praha 7
Zápis P ČKS 24.6.2014

Přítomni :
Omluven :
Neomluven :
Přizváni :

Šmolík Jar., Vychodil J., Skalická I., Spolek Zd., Nováková I. , Melichar M.,
Kejř V.
Karban A., Hodek Jar.
Roškotová Blanka, Šiška J.

Jednání zahájil předseda ČKS p. Jaroslav Šmolík přivítáním přítomných.
K bodu 1: Kontrola usnesení:
607/13-k MC CZ - materiály doručeny- současně doručeno i sdělení o odstoupení od
smlouvy o vedení plemenné knihy ke dni 31.12.2014 - nutno však upozornit, že PK ČKS
vystaví průkazy původu všem štěňatům narozeným v roce 2014, tak jak stanoví nejen
dohoda o vedení plemenné knihy, ale i pověření ČMKU o vedení plemenné knihy - dopis
sekretariát
656/14-ocenění pro funkcionáře k předání na krajských konferencích odeslána
614/13-dopracování Sborníku - viz zápis VK
635/13-jednání s firmou DATASYS - ukončeno, v řešení nový programátor, jednání pokračují
po stanovení základních podmínek bude předsednictvo informováno
636/14-výkaz činnosti šlapačů je v tisku , bude rozeslán KV ČKS do 31.7.2014
644/14-realizace Ligy malých plemen 2014, podmínky zveřejněny na webu - trvá
-DOGDANCING- projednáno ČMKU splněno
648/14-Branný víceboj kynologů- jednání komise se uskutečnilo 5.6.2014 bez
pí.Daušové - omluvena se psem na ošetřovně, pí. Černá na jednání zapomněla,
Směrnice dopracována , schválena s platností od 1.1.2015 , zveřejnění
v INFO,doplnění do Sborníku na webu - sekretariát
651/14-vypouští se - směrnice pro klubové akce plemen nebude zpracovávána, jedná se
pouze o realizaci přijaté zásady při zajištění výcvikových akcí pro určité plemeno a
z toho vyplývající nutnou dohodu o zajištění akce mezi klubem plemene a pořadatelskou
organizací
655/14-upravené stanovy ČKS jsou připraveny k registraci, současně bude zpracován
přehled právnických osob, které u ČKS chybí nebo pod ČKS nepatří - právničce předáno
658/14-jednání s MSKS viz zápis VK - ofic.zápis z jednání 5.6.14 nedodán p.Karbanem
-razítka s druhy chovu plemenné knize KCHK nedodán
-trvá předávání přehledu vystavených certifikátů
-p.Spolek informoval o požadavku začlenění Unie postižených sportovců - doručeny stanovy a
základní informace o organizaci – členové PČKS zašlou obratem připomínky na adresu p.
Spolka, aby je mohl projednat se zástupci organizace, přizvání zástupců na příští jednání PCKS
660/14-naplňování ustanovení NOZ - tajemník informoval o jednání s JUDr. Deverovou,
na základě tohoto jednání upřesněny pokyny a termíny pro KV ČKS a ZKO - viz. příl. č. 1.
a Upozornění k této příloze – viz. příl. č. 7.
663/14-schválené dotace na WM FH Atibox 14 a akce mládeže budou poskytnuty na
základě
předloženého vyúčtování - pokyny a tiskopisy zašle sekretariát
-trvá potvrzení termínu MVP v Litoměřicích 28.-29.5.16 a termín roku 2017: 20.-21.5.17
-návrh na snížení startovného na VS - opakovaný návrh p. Karbana - bude řešeno spolu s
pokyny na sezonu 2015
-otázka mzdových listů - prověřeno , jsou vedeny pracovištěm sdružení zpracovávajícím
mzdovou agendu a personalistiku ČKS
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K bodu 2: Zprávy z orgánů .
Sdružení sportovních svazů ČR- výjezdní jednání 19.6.2014 - p. Šmolík
-volbou zvolen za p. Fiřtíka nový místopředseda sdružení , předseda biatlonu Mgr. J. Hanza
-probíhá kontrola vyúčtování pracovníky NKÚ (6 menších svazů – výsledek 26.6.14)
-pro všechny žadatele poskytnuta MŠMT dotace na provoz a údržbu ve výši cca 1/3 roku 2013,
pro ČKS 445.000,- , sekretariát připraví návrh rozdělovníku s přihlédnutím poskytnutí těm
ZKO, které nevyúčtovaly celou částku, nebo vůbec nereagovaly, případně u nich byly
problémy s vyúčtování – rozeslat PČKS do 31.7.2014, tak aby do 15.8.2014 mohly být
odeslány pokyny k vyúčtování vybraným ZKO.
-situace s ostatními dotacemi není vyjasněná, budou sice další jednání, ale pokud nedojde
k zásadní změně rozdělování prostředků do sportu, nelze očekávat výraznou podporu ze
státních prostředků
-neustále tlaky na dělené sporty, tj. sporty s více svazy (nutno řešit alespoň formálně)
-všechny žádosti se budou zasílat přímo na MŠMT, část už byla v roce 2013
-do stanov bude třeba zapracovat nutná ustanovení, např. statut veřejné prospěšnosti,Spolek
otevřený pro všechny, hlavní předmět činnosti - sport …
-pokračují útoky ČOV proti střešním organizacím - Sdružení sportovních svazů…..
ČMKU - I. Nováková, zápis PČMKU 17.6.14
-schváleny změny ve Výstavním řádu ČMKU:
čl. 15, bod e) a f) : Protestní komise
čl. 11, bod c) ruší se
-P ČMKU schválilo změnu Směrnice pro delegování rozhodčíchčl. 2, bod b): odměna za posuzování mimo výstav klubových a speciálních - 1000,-Kč
netto/den posuzování v případě, je rozhodčí delegován nejméně na 50 psů dle katalogu
čl. 2, bod d): v případě delegování na méně než 50 psů se úhrada nákladů na rozhodčího řídí
dohodou mezi pořadatelem výstavy, rozhodčím a eventuálně chovatelským klubem, který ho
na posuzování navrhl
Všechny změny s platností od 1.1.2015
K bodu 3: Zprávy z komisí.
Organizační komise - p. Melichar
-nová ZKO Zbytiny - schváleno - ZKO dodá podklady dle požadavků NOZ – sekretariát
-ZKO Č. Lípa - problémy s převodem nájemní smlouvy na občanské sdružení, proti zájmům
ZKO, rozhodnuto postoupit k řešení a případné pomoci KV ČKS Liberecký - tajemník
-ZKO nezasílají změny po VČS, korespondence a informace jsou pak zasílány
bývalým funkcionářům
Výcviková komise - jednání 10.6. - při neúčasti p.Hodka informoval p. Šmolík
Zápis schválen s připomínkami.
-vyžádané průkazky sportovních komisařů : P. Veselka, M. Pejša nevráceny - urgence
sekretariát
-provedeny konečné úpravy Sborníku - Směrnic č. 3,7, 8. + nová BVK č.12 - viz web ČKS
-VK provedla úpravy směrnic č. 3, 7 a 8. Projednány také úpravy Směrnice pro udělování
Vyznamenání, nedokončeno, nutno dále dokončit ještě směrnice č. 1,2
-návrh Karlovarského kraje ke Směrnici pro kladeče - návrh nebyl schválen.
-zápis jednání s MSKS p. Karbanem přes příslib do dnešního dne nedodán
-projednán zápis p. Šmolíka z jednání zástupců ČKS a MSKS , program navržený
zástupci MSKS ohledně rozšíření zkoušek NZŘ. VK je jednohlasně proti bodům 1 – 4.
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Další body:
- možnost sloučit v jednu akci zkoušky NZŘ a IPO schváleno pan Šmolík připraví koncept
dopisu rozhodčím, kteří mají aprobaci pouze na NZŘ (splněno – 3 ze 4 souhlas).
- otevření zkoušek ZVV 1 – 3 i pro účast malých plemen za předpokladu snížení překážek na
50cm - schváleno
- návrh změnit ZŘ pro malá plemena na „Speciální zkoušky“ a otevřít účast i velkým
plemenům
VK VK - většina proti , neschváleno
-PČKS doporučuje VK zpracovat návrh zkoušky se speciálními disciplínami ZŘ MP
-školení figurantů 8. listopadu 2014 v ZKO Praha 4 – Jižní Město, ZKO souhlasí
-zkoušky rozhodčích přihlášeno 5 zájemců ( 4 na I. tř. a 1 na II. tř. ), 13. září 2014 v ZKO Praha
4 - Jižní Město , neúspěšní adepti na rozhodčí z loňského roku budou vyzváni doporučeným
dopisem, aby se v případě zájmu do 30.6. přihlásili (splněno – využila Kaslová)
-schváleno ocenění p. Foltýna skleněnou plaketou za vzornou reprezentaci (předat na sjezdu)
-žádost L. Šilhavého ( Mistr světa DOB ) o přihlášení na MS FCI ve Švédsku. Přihláška bude
akceptována, sekretariát ČKS zajistí přihlášení
-projednána úprava Prohlášení reprezentanta
-reprezentace na MS FCI ve Švédsku si sama vybere figuranta - schváleno
-vzor potvrzení pro členy Obedience klubu, opravňující k účasti na zkouškách pořádaných
ČKS odeslán všem rozhodčím - sekretariát ihned
-paní D. Mašková ( vedoucí českého družstva na MS FCI IPO ) se zúčastní na M ČR IPO
k seznámení s reprezentačním družstvem a k projednání záležitostí ohledně cestování a
ostatních záležitostí účasti na MS FCI 2014 ve Švédsku
-předseda VK pověřen vyhlášením reprezentace na MS FCI 2014
-projednána žádost o umožnění účasti na zkouškách z výkonu feny NO s protézou – PČKS
nemá námitek s tím, že momentální stav posoudí na akce delegovaný rozhodčí - dopis p.
Šmolík - splněno
-tajemník informoval o rozeslání pokynů k vyúčtování zbývajících akcí v II. pol. roku
Zápis VK v příl. č. 5.
Komise mládeže – jednání 3.6. - pí. Skalická
-KM doporučuje snížit počet VS mládeže v roce 2015 na 2 (Čechy-Morava)
- komisi rozhodčích stejnou na obou VS mládeže, na MČR mládeže rozhodčí z VS + 1
-po uzávěrce se zájem o účast na TTM ve St., Plzenci zvýšil - přihlášeno cca 47
-MČR mládeže – materiály odeslány, příprava rozpočtu a zvacích dopisů- upravuje pí. Skalická
-KM projednávala úpravu směrnice pro udělování výkonnostních tříd, bude dodáno se zápisem
KM - splněno
Komise pro přípravu stanov
-JUDR. Deverová přislíbila zpracování první verze návrhu úprav stanov ČKS dle NOZ
do 17.7.2014, v návaznosti schváleny termíny k zajištění zpracování návrhu jako podkladu
pro VII. sjezd k včasnému zaslání delegátům - příl. č. 2
Revizní komise- pí. Roškotová
-VS Svatoslav - vyúčtování nekompletní vrátit
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K bodu 4: Zprávy z KV ČKS a kolektivní členů.
-zápis krajské konference - Olomoucký kraj, delegáti, kandidáti
-zápis krajské konference - Karlovarský kraj delegáti,
-zápis krajské konference - Praha delegáti, kandidáti
-zápis krajské konference - Středočeský kraj delegáti, kandidáti, návrh pro jednání
-zápis jednání KV ČKS Liberecký 14.5.2014 , konference 6.6.2014
-ČKNO - nahlášeni - delegáti a náhradník
- tajemník zpracuje tabulku k přehledu zaslaných materiálů k VII. sjezdu, tak aby si každý
mohl zkontrolovat, resp. ověřit, zda materiály došly na adresu sekretariátu – viz příl. č. 3
K bodu 5 : Různé .
-žádost předsedkyně revizní komise Moloss Clubu VZ o poskytnutí dokumentace či podnětů
důrazného nesouhlasu se způsobem a vedením členské schůze jmenovaného klubu (viz zápis
PČKS 210.5.2014) –vzhledem k tomu, že PČKS tuto záležitosti neřešilo a pisatelům bylo
sděleno, že se jedná o záležitosti chovatelského klubu, nebude jakákoliv korespondence
poskytnuta - dopis sekretariát
664/14- schválena úhrada nákladů TTM KV ČKS Ústecký z roku 2013 – 20.000,- Kč,původní
vyúčtování se ztratilo v poště, doloženy kopie - sekretariát
665/14-na základě doporučení schváleno ,udělení Zlatých plaket - Růžička Jan, Volný Zdeněk
666/14-delegace na akce ČKS : MR IPO Šmolík, Hodek, MR mládeže Skalická, MR ZVV3
Hodek, Šmolík, MVP Praha Šmolík, Roškotová
667/14-informace o návrhu smlouvy mezi KCHK a chovatelkou Fialovou - nestandardní znění
smlouvy s nečlenkou klubu, původně byla přijata, následně jí bylo členství ukončeno –
pisatelce doporučeno obrátit se na revizní komisi chovatelského klubu se žádostí o prošetření,
zda vyloučení proběhlo v souladu s platnými normativy KCHK - tajemník
668/14-předložen požadavek České zemědělské univerzity v Praze o stanovení specifických
podmínek zápisu štěňat po umělém oplodnění – PČKS nemá námitek, podmínkou dodržení
spec. podmínek k chovu, potvrzení bude označeno záznamem o umělém oplodnění veterinárním
lékařem - podpis dohody předseda
669-tajemník upozornil na nutnost schválení výše poskytovaných záloh a odměn pořadatelským
ZKO ČKS za akce v roce 2014 - viz. příl. 4
670/14-tajemník informoval o problémech úklidu kanceláří a ostatních prostor
sekretariátu - placená služba zajišťovaná spíše sporadicky sdružením a požádal o možnost
uzavření dohody na úklid - schváleno
671/14-předsednictvo žádá KV ČKS a všechny kolektivní členy na termín zaslání veškerých
podkladů předsjezdové kampaně, tj. usnesení VČS ZKO v příslušném kraji, návrhů delegátů i
kandidátů do již stanoveného termínu 31.7.2014 , současně je nutno zaslat i případné návrhy na
úpravu stanov pokud byly kr. konferencemi projednávány
Taktéž veškeré návrhy a připomínky k projednání na VII. sjezdu ČKS 6.12.2014
668/14-předsednictvo upozorňuje všechny kolektivní členy na termín zaslání členské základny
ve formátu Excel dle přiloženého vzoru - vzor roku 2013 beze změny ! do 15.8.2014
na el. adresu p. Srba : srb@kynologie.cz
-schválena žádost o KV ČKS středočeský - 6.4.2015 Hořovice – schváleno
Ukončeno : 20,15
Zapsal: Šiška
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Přílohy :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pokyny pro ZKO ČKS ( nové ZKO, změny funkcionářů a místa, názvů, zasílání změn
podle NOZ
Termíny zpracování návrhu stanov ČKS jako podkladu pro VII. sjezd k zaslání
delegátům
Přehled zaslaných materiálů KV ČKS a kolekt. členů k VII. sjezdu - stav 4.7.14
Výše poskytovaných záloh a odměn pořadatelským ZKO ČKS za akce v roce 2014
Zápis jednání VK ze dne 10.6.2014
Statistika PK - odvody chov. klubům I. pol. 2014
Upozornění k příloze č. 1.
Tiskopis členské základny kolektivních členů -odeslat do 15.8.2014 - srb@kynologie.cz
Upozornění na termíny .
31.7.2014
-předložení návrhů na ocenění na VII. sjezdu - KV ČKS a kolektivní členové
-zaslání usnesení krajských konferencí KV ČKS a záznamů výsledků voleb v ZKOKV ČKS
-KV ČKS i Kolektivní členové - zaslání návrhů na úpravy stanov a návrhů
kandidátů do Předsednictva a RK ČKS
15.8.2014
-aktualizace členské základny kolektivních členů - podklady pro MŠMT - viz. příl. č.8

-Valná hromada ČMKU - XIII. VH ČMKU: Sobota 28.3.2015, TOP hotel Praha
-změna termínu – DUO CACIB Brno 2015 nový termín 7. - 8.2.2015
-Šampion šampionů se uskuteční 10.1.2015 v TOP hotelu Praha

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
-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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