Zápis č. 49 / 2014
z jednání Předsednictva ČKS v Praze dne 21.října 2014 , U Pergamenky 3, Praha 7
Zápis P ČKS 21.10.2014

Přítomni : Šmolík Jar., Vychodil J., Skalická I., , Melichar M., Kejř V. , Karban A.,
Omluveni : Spolek Zd., Nováková I. , Hodek Jar.
Přizváni : Roškotová Blanka, Šiška J.
Jednání zahájil předseda ČKS p. Jaroslav Šmolík přivítáním přítomných.
K bodu 1 : Kontrola usnesení.
673/14- PČKS projednalo reakci na minulý zápis týkající se nepřijetí Svazu psovodů
s handicapem zaslanou místopředsedkyní tohoto zapsaného spolku - PČKS trvá na původním
rozhodnutí ze dne 23.9.2014-dopis tajemník
614/13-dopracování Sborníku - bude jednáno
635/13-tajemník informoval o jednání s firmou RT SOFT, která by měla realizovat sloučení
obou programů ČKS, tj. plemenné knihy a členské základny , problémem je programovací
jazyk ve kterém byl program PK realizován , po prověření objemu prací předloží firma
kalkulaci nákladů - bude předloženo PČKS
655/14-upravené stanovy ČKS - registrace dosud trvá
658/14-jednání s MSKS - další jednání se neuskutečnilo - ČKS trvána na odpovědi
k dopisům, zaslaným v červnu 2014
-razítka s druhy chovu plemenné knize KCHK nedodána
660/14-předložené návrhy na změny pro rejstříkový soud se postupně zpracovávají, vzhledem
k tomu, že některé nejsou kompletní, chybí i kolky, jsou vyřizovány podle data doručení
kompletních dokladů
663/14-na základě schválení per rollam rozhodnuto zaslat účastníkům VS soutěží stopařů
finanční částky za stravné a nocležné, pokud nebylo již pořadatelem hrazeno, úhrada bude
provedena na základě zaslaného cestovního příkazu - zajistí sekretariát
-trvá-zpracování návrhu zkoušky se spec.disciplínami ZŘ MP - odloženo po jednání s MSKS
676/14-vyloučení člena Ladislava Košaty,nar. 1.4.1974 - splněno
677/14-žádost o pomoc při předání materiálů a účetnictví KV ČKS jihočeský- dopis odeslán,
telefonicky ověřeno, že materiály nebyly do stanoveného termínu 15.10.2014 předány,
jediným řešení je předat záležitost orgánům činným v trestním řízení - vyrozumění tajemník
678/14-ČKNO předložený návrh dodatku ke smlouvě o vedení plemenné knihy upřesněn po doručení seznamů poradců s údaji dle smlouvy podpis předseda, platnost od 1.1.2015
-poděkování ZKO JM, úhrada nákladů a nájemného ( 1.500,- Kč ) - sekretariát - splněno
-trvá-jednání se zástupci myslivců o možnosti projednání otázek spolupráce s mysliveckými
organizacemi - p.Kejř
-pokyny k evidenci členské základny na rok 2015 budou spolu se seznamy zaslány elektronicky
-trvá-projednání přítomnost rozhodčího na LVT jako lektora a zároveň jeho posuzování
zkoušek na něm - bude předmětem školení rozhodčích a následně bude zveřejněna informace
ve zpravodaji INFO v závěrech ze školení rozhodčích.
-jednání sponzorství s firmou BRIT- bude jednáno
K bodu 2: Zprávy z orgánů .
Sdružení sportovních svazů ČR- jednání se neuskutečnilo
-trvá-předat do 20.2.2015 vyhodnocení kontrol svazů v roce 2014 a plán činnosti RK na rok
2015-RK
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ČMKU -předsednictvo řeší záležitosti krysaříků
-záležitost jednání ČKS s MSKS nebyla projednávána
-veškerá činnost směrována k Evropské výstavě v Brně
K bodu 3: Zprávy z komisí.
Organizační komise - p. Melichar
-Příprava materiálů delegátům VII.sjezdu – komise + sekretariát
Výcviková komise – zápis jednání 14.10.2014 - p. Hodek omluven
1.VK schválila, že hospitace nových rozhodčích výkonu nelze provádět na zkoušce IPO-FH.
2.VK provede úpravy Směrnice: pokud na VS nastoupí jako soutěžící držitel Zelené karty, automaticky
se tím vzdává přímého postupu na mistrovství ČR.
3. M ČR stopařů: jako hl. rozhodčí určen p. Ťujík
-VK sestavila žebříček postupujících účastníků – sekretariát zašle pořadateli akce
- na webu ČKS bude zveřejněn kompletní žebříček všech účastníků
-náhradnice Pencáková a Králová mají stejné body a stejnou lepší stopu – z tohoto důvodu navýšen
počet startujících na 19 (nakonec nemuselo být akceptováno)
-další náhradníci Skokan a Indráček - stejný případ, bude-li potřeba doplnit o 2 náhradníky
4.VK projednávala návrhy výběrových akcí na r. 2015; VK osloví další potenciální pořadatele
k doplnění některých kategorií.
5. VK schválila odměnu za MČR ZVV3 v ZKO Tři Sekery bez zkrácení.
6. Zkoušky figurantů: následující figuranti, kteří v letošním roce figurovali na výběrových akcích, mají
prolongaci na 2 roky: Böhm Jan, Bravenec Jiří, Kubec Josef, Kuncl Václav, Kupka Radovan, Mach
Jiří, Římek Milan, Soukop Pavel a Vyhnal Jaroslav. VK seznam prověří a po zkouškách figurantů
předá sekretariátu kompletní seznam figurantů svazových a I. třídy včetně údajů o datu platnosti
prolongace
682/14-bez předání výše uvedeného nebude proplaceno lektorné
-zkušební komise bude složena ze členů VK ČKS: Krajčí Theodor, Ryneš Miroslav, Ťujík Břetislav
a Nedvěd Vladimír ( p.Hodek posuzuje Atibox FH ).
7. byla schválena žádost p. Vl. Kasla o přiznání titulu vzorný výcvikář I. tř. Sekretariát zašle průkazku a
odznak VV.
8. Byl projednán dopis – žádost tajemníka ČKS, určená předsedům komisí, o vyjádření se k závěrům
konference kynologů Libereckého kraje, kde bylo mj. konstatováno, že bude třeba posílit pravomoci
volených orgánů oproti zaměstnancům ČKS. Tajemník zažádal o připomínkování do 20. října t.r.
-Svatoslav VS IPO - pod diskusi ( akce dvoudenní, přihlášeno 27 účastníků, účast 14 ) schválen
příspěvek za akci ve výši 14.000,- Kč

-zápis z jednání VK 14. 10. 2014- viz příl.č. 1.
Komise mládeže - ze zápisu 20.10.2014 pí. Skalická
1. Zhodnocení MR Mládeže všestranných - KM konstatovala, že MR Mládeže všestranných
pořádané ZKO Zlín - Mladcová proběhlo po všech stránkách bez závad, na pořadatele ani na
ČKS nedošla žádná oficiální stížnost. Členové KM se shodli, že pořadatelé si zaslouží zvláštní
poděkování, protože přes nepřízeň počasí dokázali 21 účastníkům s doprovodem i divákům
vytvořit pohodovou a velmi přátelskou atmosféru
Výsledky:
Mladý mistr:
Natálie Prokopová - Ozzy z Dašického zátiší (chodský pes)
Juniorský mistr:
nesplněn bodový limit 70%
Čestná cena:
David Jonáš - Chessie z Librova dvora (NO)
Družstva:
1.Středočeský , 2.Ústecký , 3.Moravskoslezský
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2.Zhodnocení VS mládeže stopařů - ZKO Veřovice, ZKO Chodov u Karlových Varů, ZKO
Jaroměř, VS se zúčastnilo 27 mladých psovodů, na MR Mládeže stopařů postoupilo 21
účastníků + Mladý mistr stopařů 2013, KM konstatovala, že VS proběhly po všech stránkách
bez závad, na pořadatele ani na ČKS nedošla žádná oficiální stížnost. KM doporučuje schválit
odměnu v plné výši.
3. Návrh k dořešení kontaktů závodníků po VS
Pro další období, třeba i pro novou komisi po sjezdu ČKS, KM navrhuje vytvořit jednoduchý
formulář pro pořadatele VS s tabulkou se jménem, příjmením, adresou, emailovou adresou a
telefonem jednotlivých účastníků. Tyto kontakty jsou nutné pro pořadatele MR mládeže.
Systém předávání přihlášek se neosvědčil.
4. Zhodnocení MR Mládeže stopařů
KM konstatovala, že MR Mládeže stopařů po stránce sportovní proběhlo bez závad. Výhrady
byly k počtu pořadatelů a nekorektnosti stravování (velikost porcí). Odměna snížena na
8.000,- Kč.
5. Návrh VS a MR Mládeže 2015
Na jednání P ČKS byl schválen návrh KM na snížení počtu VS mládeže všestranných na dva.
VS mládeže všestranných
26.4.2015 ZKO Havířov – Bludovice
9.5.2015 ZKO Chodov u Karlových Varů
MR mládeže všestranných
15-16.8.2015 ZKO Střítež nad Ludinou
VS mládeže stopařů
5.9.2015 ZKO Veřovice
12.9.2015 ZKO Jaroměř
19.9.2015 ZKO Starý Plzenec
MR mládeže Stopařů
10-11.10.2015 ZKO Kaplice
TTM
12. – 25.7.2015 ZKO Starý Plzenec
6. Úprava čestné ceny – schváleno
Vzhledem ke zvýšení atraktivnosti a čestnosti této ceny, KM navrhuje soutěž o čestnou cenu
mezi účastníky MR mládeže všestranných, ve všech kategoriích do 18ti let. (mimo Juniorů),
kteří se svými psy všechny zkoušky složili sami. Vítězem se stane ten, který má zkoušek
nejvíc a na MR Mládeže všestranných splní limit pro zapsání zkoušky.
V současné době tuto cenu získá ten, který má třeba jen základní zkoušky (BH, IPO1)
7.Soutěž družstev- schváleno
Vzhledem k dlouhodobé absenci družstev na MR Mládeže všestranných i stopařů, KM
navrhuje do družstva počítat nejlepší výsledky závodníků všech kategorii s podmínkou, že
minimálně jeden člen družstva musí být mládežník z kategorie ZVV 2 / IPO 2, u stopařů FPR
3+ZPS 1 (do 18ti let)

3

Zápis P ČKS 21.10.2014

Příklady:
1-mládežník,2-junioři
1-mládežník,2-doplňková kategorie
1-mládežník,1-Junior,1-doplňková kategorie
2-mládežníci,1-Junior,
2-mládežníci,1-doplňková kategorie
3-mládežníci
8. Úprava Směrnice VT mládeže – Sborník ČKS – schváleno
Komise mládeže navrhla na svém jednání 17.6.2014 úpravu směrnice pro zadávání VT
mládeži. Tyto úpravy byly schváleny P ČKS. Následně byla vedoucí KM v září kontaktována
VK, s tím, že tato otázka je opět otevřena a byl jí předložen nový návrh. Tento návrh KM
odmítla s odkazem na zápis z P ČKS v měsíci červnu. Do dnešního dne však nebyl ze strany
VK dán výstup k této otázce.
683/14-schválené změny zapracuje pí. Skalická do Směrnic sborníku a zašle sekretariátu
ke zveřejnění na webu. Na změny nutno upozornit i v INFO.
Komise speciálních sportů-p. Spolek omluven
684/14-požadavek na příspěvek klubům speciálních sportů upraven vy smyslu usnesení
minulého předsednictva na výši 50 % roku 2013 – viz příl. 2
-příspěvky je možno použít na:
- tisk zpravodajů
- cestovné orgánu klubu
- úhrada nákladů reprezentace- doprava, ubytování, startovné
-pojištění odpovědnosti výpravy do zahraničí
-nákup pohárů - v případě uplatnění nákladů za poháry max. 25 % z celkové výše dotace
686/14-vyúčtování nutno zaslat tak aby byla doručena do pátku 28.11. a následně mohla být
zkontrolována RK
Revizní komise : pí. Roškotová
-RK průběžně provádí kontroly vyúčtování
-vyúčtování TTM ve Starém Plzenci bylo předloženo
-příští jednání RK 23.10.14
-předloženo vyúčtování akce CACT Tři Sekery 1.- 3.8.2014- pořadatel provedl úhradu
rozhodčích, kladečů i figurantů ve výši stanovené pro VS na MR IPO a stopařů- rozhodnuto
uznat následující výše : rozhodčí 1.000,-Kč/den, figurant 600,- Kč/den, kladeč za stopy IPO
60,- Kč/stopa, kladeč stop FH 100,- Kč /stopa
K bodu 4: Komise pro přípravu sjezdu - komise 2.10.2014
-reálné připomínky zapracovány do návrhu stanov , tajemník předložil stanovisko JUDr.
Deverové k některým návrhům - stanovy jsou připraveny
-komise vyžádala prostřednictvím tajemníka upřesňující stanoviska k návrhům ohledně
změny systému - zkrácení plánování zkouškové činnosti –připomínka Královéhradeckého
KV ČKS
685/14-tajemník předložil žádost pí. I.Novákové o odložení termínu zaslání materiálů
nahlášených delegátům o týden s ohledem na zpracování zprávy o hospodaření v letech 20092013 - schváleno zaslání nejpozději dne 6.11.2014, tj. měsíc před termínem sjezdu ( dle
ustanovení platných stanov musí být návrhy zaslány delegátům nejpozději 14 dnů předem
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-tajemník upozornil na nutnost schválení výše cestovného účastníkům sjezdu - schváleno
cestovné ve výši 2,- Kč/km/osoba
K bodu 7 : Různé.
-žádost o změny názvu :
- Ostrov RETRO, jedná se o původní ZKO Ostrov, není duplicita, z tohoto důvodu
neschváleno
- ZKO Střítež na HUSPOL - neschváleno není místním názvem
686/14-KYNOLOG ROKU- p. Šmolík informoval o jednání s pí. Kulískovou, na základě
zkušeností z minulého vyhlášení se ČKS nebude podílet na této akci, důvodem je nesouhlas
s vydanými kriterii
-nabídka agentury s vypracováním grantů- bez záruky výsledku - neschváleno
-tajemník informoval o zvýšení nájmu za kanceláře ČKS – SSSČ je od 1.10. plátcem DPH,
nájemné se tedy tímto dodatkem zvyšuje o 21% DPH, tj na celkovou částku 430.518,- Kč/rok
687/14-tajemník navrhl s ohledem na stávající malé počty vytištěných ZŘ NZŘ i IPO a zároveň
žádosti krajů o umístění ZŘ na web, nerealizovat dotisk, řády umístnit na web ČKS-schváleno
-přečtena žádost o prošetření lživého nařčení pořadatelské ZKO Chlumec n.Cidl.- pořadatel
MČR malých plemen-p.Hodek upozornil na jednání VK, že na této akci byl vedoucím stop
neproškolený kladeč, nedostatkem bylo, že vedoucí stop skutečně nebyl proškolen, ale tato
podmínka není v platných řádech jednoznačně uvedena- pokud by pořadatel jednal o této
záležitosti s hl.rozhodčím, určitě by došlo k upozornění a vedoucí stop by byl vyměněn - dopis
tajemník
-jednání o sponzorství s firmou BRIT se zúčastnili p. Šmolík a Kejř - firmě BRIT nevadí
sponzorství firem s výrobky výcvikových pomůcek, ale nesouhlasí se sponzoringem firem
vyrábějících krmení pro psy, v tomto případě firmy CHEJN na MVP - bude dále jednáno
-p.Šmolík požádal všechny předsedy komisí, aby si pro sjezd připravili samostatnou zprávu ,
aby z jeho strany nebylo eventuálně něco opomenuto
Ukončeno : 21,15
Zapsal: Šiška
Přílohy :
1.
Zápis z jednání VK 14. 10. 2014
2.
Rozdělovník příspěvků klubům speciálního výcviku .
3.
Zápis jednání VK ze dne 9.9.2014
Upozornění na termíny .
-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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