Zápis č. 1 / 2014
z jednání Předsednictva ČKS v Praze dne 16.12.14 , U Pergamenky 3, Praha 7
Zápis P ČKS 16.12.2014

Přítomni : Šmolík Jar., Mellar K., Mgr.Mašková, Skalická I., Melichar M., Spolek Zd.,
MUDr. Bočanová, Bc. Lasík, Nedvěd Vlad.
Přizváni : Roškotová Blanka, Šiška J.
Jednání zahájil předseda ČKS p. Jaroslav Šmolík přivítáním přítomných. Všem ještě jednou
popřál mnoho úspěchů v plnění úkolů v předsednictvu a vyslovil přesvědčení, že spolupráce
všech přispěje k dalšímu rozvoji české sportovní kynologie.
Před započetím jednání nového předsednictva vyslovil předseda poděkování tajemníkovi
za velmi dobré technické zajištění sjezdu.
K bodu 1 : Kontrola usnesení.
614/13-dopracování Sborníku - trvá VK - jedná se o směrnice č. 6., 2., 1.
635/13-tajemník informoval o tom, že příprava nového zadání ke spojení obou programů PK
a členské základny byla zahájena 18.11.2014 s firmou RT SOFT, po zpracování zadání a
nacenění bude předložen návrh smlouvy k dokončení - předpoklad do konce února 2015
655/14-upravené stanovy po změně plénem 1.4.2014 byly registrovány rejstříkovým soudem
26.11.2014, vypouští se ze zápisu
678/14-ČKNO předložený návrh dodatku - trvá - po dodání kompletních seznamů OPCH,
vypouští se ze zápisu
677/14-KV ČKS - JČ - dopis odeslaný ing. Petrů nevyzvednut,vrátil se, postup nadále
v kompetenci KV
684/14-příspěvky na činnost kolektivním členům a dotace na provoz a údržbu – rozhodnuto,
pokud nebude doručeno ve čtvrtek 18.12. do 12,00 hodin nebude uhrazeno - pí. Roškotová
provede kontrolu
-sponzorství s firmou BRIT - objem sponzoringu byl odeslán - pí Mašková se spojí
s firmou v otázce dalšího postupu
01/14-v souvislosti s akcemi v roce 2015 rozhodnuto vyhlásit výběrové řízení na sponzoring
ve stejném rozsahu jako v letošním roce - tajemník předá materiály pí. Maškové, současně
zveřejnění na webu - termín zaslání na sekretariát do 20.1.2015
-mistrovství malých plemen se v roce 2015 neuskuteční - není pořadatel VS ani MR
K bodu 2: Zprávy z orgánů .
Sdružení sportovních svazů ČR - p. Šmolík z jednání 19.11
-zaslány finanční prostředky v rámci 1. splátky od České unie sportu členským svazům
Sdružení
-členské svazy předloží aktualizaci údajů o nemovitém majetku a statistice členské základny
k 31.12.2014 do 31.1.2015 - sekretariát
-schválen rozpočet sdružení a plán rady sdružení na rok 2015
-výjezdní zasedání se uskuteční ve dnech 18.-19. června 2015, místo bude upřesněno
-schválena žádost Českého svazu biatlonu o bezúplatný převod nemovitosti (objekt střelnice
Kapslovna)
-schválena roční odměna pro předsedu Sdružení ve výši 30% roční mzdy a zároveň finanční
odměnu ve výši 300 tis. Kč za vyhraný soudní spor s Českou unií sportu,
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ČMKU - zasedání 4.11.2014 – ze zápisu dne 25.11.2014
-valná hromada ČMKU se uskuteční v Praze dne 28.3.2015 - delegáty a kandidáty nutno
nahlásit ČMKU do 28.1.2015
-ČKS bude reprezentovat 68 delegátů – viz příl.č. 1.
02/14-schválen klíč pro KV ČKS a kolektivní členy, vysílající subjekt musí nahlásit
prokazatelným způsobem sekretariátu jména delegátů, náhradníků a kandidátů do funkcí
v PČMKU a DR spolu s adresami a telefonem nejpozději do 20.1.2015, u kandidátů musí být
zasláno - viz příl. č.2
03/14-nahlášení delegátů a kandidátů sekretariátu ČMKU zajistí sekretariát ČKS
do 28.1.2015 - zodpovídá tajemník
-návrh nových stanov zpracovává pracovní skupina pro úpravu stanov v souladu s NOZ:
definitivní schválení právník ČMKU
-dle zápisu PČMKU budou předneseny zprávy: Předsedy ČMKU, předsedy DR ČMKU
04/14-na základě upozornění pí. Roškotové - členky ekonomické komise ČMKU bylo
konstatováno, že tato komise není pravidelně svolávána a neplní zřejmě svoji funkci - v této
souvislosti schváleno zaslat ČMKU dopis s požadavkem na přednesení zprávy o hospodaření
od minulé VH do konce roku 2014, která by obsahovala rozčlenění na jednotlivá střediska
( viz obdoba zprávy na VII. sjezdu ČKS) a zaslání této zprávy všem delegátům s ostatními
materiály k VH - dopis předseda
-PČMKU schválilo
-úpravu Řádu pro udělování titulů Šampion práce ČR, čl. 2, odst. b):
CACT může rozhodčí udělit v každém plemeni jedincům, kteří se v soutěži uvedené v příloze
tohoto řádu umístili v plemeni na 1. místě a získali známku nejméně velmi dobře, nebo I.
cenu (pozn. u loveckých plemen. Res. CACT může rozhodčí udělit v každém plemeni
jedincům, kteří se v soutěži uvedené v příloze tohoto řádu umístili v plemeni na 2. místě
a získali známku nejméně velmi dobře, nebo I. cenu u loveckých plemen. V případě plemen
dělených do rázů dle velikosti nebo barvy srsti může být uděleno tolik CACT, kolik se na
výstavě zadává BOB.
-žádost ČKS o doplnění Řádu pro udělování titulů Šampion práce ČR o titul
Šampion práce - mondioring PŘÍLOHA 5 , Změna Řádu pro udělování titulů Šampion práce
ČR, čl. 1, doplnit: Šampion práce – mondioring, příloha č. 9
-CACIT zadaný na MS kníračů v r. 2012 – P ČMKU jednomyslně souhlasí s dodatečnou
žádostí o schválení akce. Definitivní schválení podléhá FCI.
-vzalo na vědomí rezignaci pí Brotánkové - ve funkci členky DR ČMKU ( za ČKS )
K bodu 3: Zprávy z komisí.
Organizační komise - p. Melichar
-upozornil, že bude nutno novelizovat Kárný a organizační řád, také statut ZKO
05/14-nové stanovy, schválené VII sjezdem budou předloženy k registraci ihned, jakmile
zvolení funkcionáři předloží ověřená prohlášení
-k tomuto tajemník informoval, že vzhledem k tomu, že existují nové stanovy schválené VII.
sjezdem ČKS, jsou další ZKO vkládány sice do rejstříku, ale s tím, že zaslání originálů dokladů
soudu bude provedeno až registraci nových stanov
-nové stanovy budou zaslány soudu také u potvrzeným ZKO v rejstříku
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06/14-na základě žádosti minulé VK o prošetření situace na zkouškách dle NZŘ v ZKO
Litoměřice ze dne 25. 10. 2014 ohledně přístupu psovoda Jakuba Borovičky, kdy psovod
odjel ze zkoušek s PP svého psa dříve, než mu mohl být zapsán výsledek ( vše v podrobné
zprávě od rozhodčího M.Ryneše ) - schváleno zahájení kárného řízení, předloží kárný žalobce
na příštím jednání
07/14-PČKS schválilo jednací řád Předsednictva ČKS předložený předsedou p. Šmolíkem
s platností od 17.12.2014
08/14-zpracován statut Revizní komise, bude předložen ke schválení na jednání Pléna ČKS
09/14-schváleny příspěvky na telefon -členům předsednictva - předsedové komise á 500,/měsíc, ostatní 500,- / čtvrtletně
10/14-v rámci organizačních záležitostí rozhodnuto, že svaz bude hospodařit dle
rozpočtového provizoria do pléna ČKS, kdy bude schválen rozpočet na rok 2015,
plénum se uskuteční 17.3. tak aby mohla být přednesena i informace k VH
-současně bylo rozhodnuto, že plánování zkoušek bude v I. pol. probíhat dle platných zásad,
ve II. pololetí bude plánování provedeno s cílem zkrácení doby nahlašování zkoušek, změna
bude předložena i plénu ČKS
Komise mládeže - pí. Skalická
-informovala o přípravě plánu KM na rok 2015
-VS a MR mládeže
-přednesla představy o příštích VS a MR, zavedení věcných cen i pro družstva, větší podpora
mladších věkových kategorií
-do budoucna, pokud nebude možno pořádat TTM ve Starém Plzenci, nebude zřejmě
možno podobnou akci za stejných finančních podmínek realizovat
-předložila výsledovku nákladů na akce KM v roce 2014
-žádost o závěrečné porovnání schváleného rozpočtu KM a vyúčtování akcí mládeže
-většina KV nemá v současnosti zájem ani o organizování krajských TTM, dořešit větší podporu
přímo pro vedoucí mládeže v krajích přes KV ČKS
11/14-navrhla složení komise mládeže, schváleno Mellar Karel, Vychodil Jiří
Výcviková komise - Bc. Lasík
12/14-předloženo splnění hospitací a jmenování rozhodčím II. tř. Ing. Jan Lacina, I.tř.
Jaroslav Hartl - schváleno - jmenování předseda
-bude nutno jmenovat nové zkušební komisaře
13/14-schváleny výše startovného na VS v roce 2015 :
-VS na MČR NZŘ - 1.000,- Kč
-VS na MČR IPO - 1.000,- Kč
-VS na MČR stopařů - 1.000,- Kč
-školení svazových kladečů 14.12.2014 se zúčastnilo 17 kladečů z 21 přihlášených - zpráva
p.Krajčího dodána - doplnit na web ČKS - sekretariát
-v případě plemen dělených do rázů dle velikosti nebo barvy srsti může být uděleno tolik
CACT, kolik se na výstavě zadává BOB. Doplnit do Sborníku a upozornit rozhodčí na
školení rozhodčí - zodpovídá předseda VK
14/14- příprava školení rozhodčích výkonu I. a II., tř. 2015- ve dvou termínech –13.-14.2.
ZKO Bedea Kroměříž, 27.-28.2.15 hotel Astra Srby( Kladno) - objednávky potvrzeny,
příprava a pozvánka předseda VK
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15/14-do konce ledna nutno odeslat ČMKU všechny akce, na kterých bude možno zadat
čekatelství CACIT nebo CACT - všechny druhy - nahlášení z plánu činnosti sekretariát
do plánu akcí uvádět pouze kategorii CACT – IPO 3, ZVV 3, FH 2, IPO FH - úkol pro KV ČKS
a kolektivní členy pokud sekretariátu již nebylo doručeno
Komise speciálních sportů-p. Spolek
-předložen zápis ze zasedání komise FCI Obedience 2014 – poprvé účast čes. zástupce
V. Kracíková - termín MS - 18.-21.6. 2015 v Torinu , termín 2016 - 23.-26.6. Moskva
-zasedání příští komise se uskuteční v Praze 23.-24.5.2015
-školení rozhodčích k novému ZŘ platnému od 1.1.2016 – 10.-11.10.2015 Hemer, Německo
Revizní komise : pí. Roškotová
-trvá-předat do 20.2.2015 vyhodnocení kontrol svazů v roce 2014 a plán činnosti RK na rok
2015-RK
K bodu 4.: Představy nových členů PČKS ve výkonu jejich funkcí
MUDr. Bočanová
- v rámci pomoci majitelům psů zveřejnění klinik s nepřetržitým provozem na webu ČKS
-pomoc při stanovení kriterií zdravotní způsobilosti - pokud je požadována k výkonu funkce
( svazový figurant, kladeč, v budoucnu možná i rozhodčí výkonu )
Mgr.Mašková
-korporátní identita ČKS - logo, barvy prezentace vůči veřejnosti atd.
- sponzoring
-vznesený dotaz na ČKS, kolik je propagačních předmětů, v jakém množství jsou, kdo a za
jakých podmínek je vyrábí - aby se s tímto dalo dál nakládat
-spolupráce s médii - dotaz na konkrétní podmínky spolupráce s PPČ - potřeba mediálně
komunikovat i s dalšími periodiky, vč. Psích sportů
-zavedení „firemních“ emailů pro členy ČKS
-zajištění návrhů oblečení reprezentanta - budou předvedeny návrhy
-dále pí Mašková chce vědět, jaké jsou její kompetence ve funkci, jaké má k ní prostředky,
např. na úhradu honorářů grafika, fotografa aj. - protože jak explicitně uvedla, doba jde dál…
Bc. Lasík
-připravuje složení komise, nezbytné osobní jednání
-zvažuje změnu podmínek pro VS a postup na MČR stopařů – záměr aby VS probíhaly podle
IPO FH, aby o možném postupu soutěžícího rozhodovali alespoň 2 rozhodčí. Málo náročné
podmínky výběru s ohledem na používaný terén (různorodost a náročnost)
-zajistit v budoucnu co nejdelší stálost podmínek postupových soutěží a postupů na MR i MS
Zpracování rozpočtu na rok 2015.
16/14-jednotliví členové PČKS zašlou elektronicky nejpozději do 20.1.2015 podklady
ke zpracování rozpočtu za svou oblast činnosti
Různé:
-inventura majetku ČKS se uskuteční do konce ledna - schválena komise ve složení Šmolík,
Melichar, Roškotová
17/14-tajemník informoval o zprávě hlavního rozhodčího z MVP 1.-2.11. 2014- usneseno
požádat ČMKU o zaslání informace o jednání rozhodčí příslušné zemské organizaci
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18/14-informace o datové schránce - v návaznosti na provedenou změnu stanov obdrželi i
dnes již bývalí členové předsednictva přístupové heslo do datové schránky ČKS - heslo vrátila
I.Nováková - ostatní nutno informovat a žádat vrácení
-schválena realizace promítacího zařízení v zasedací místnosti
-schváleno vybavení kancelářských místnosti nábytkem, výše výdajů cca 160.000,- Kč.
19/14 - p. Šmolík zpracuje Plán zasedání PČKS (cca 6-7) – návrh rozešle k připomínkám
20/14 - všichni členové PČKS připraví do příštího zasedání návrhy (představy), jako podklad
ke zpracování metodiky odměn členům předsednictva a členům odborných komisí jako
náhradu za ztrátu času při vykonávání funkce - úkol z usnesení VII.sjezdu. Zpracovaná
metodika bude následně předložena ke schválení plénu ČKS.
-příští jednání PČKS - 27.1.2015
-zasedání Pléna ČKS se uskuteční 17.3.
Ukončeno : 20,15
Zapsal: Šiška
Přílohy :
1.
XIII. Valná hromada ČMKU – info ČMKU
2.
Klíč počtu delegátů KV ČKS a kolektivních členů ČKS na XIII. VH ČMKU
3.
Schválené příspěvky na činnosti ZKO za akce 2014
4.
Jednací řád Předsednictva ČKS platný od 17.1.2014
Důležité :
20.1. - termín nahlášení delegátů na VH ČMKU a přeložení návrhů kandidátů
dle požadavků ČMKU zaslat na sekretariát ČKS - KV ČKS a kolektivní členové
10.1.2015-Šampion šampionů - v TOP hotelu Praha
7. - 8.2.15-změna termínu – DUO CACIB Brno 2015
28.3.2015 -Valná hromada ČMKU - XIII. VH ČMKU - TOP hotel Praha
Průběžné termíny 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.
-seznamů kladečů proškolených na úrovni KV
Upozornění na platnost důležitých usnesení .
-přítomnost rozhodčího na LVT jako lektora a zároveň jeho posuzování zkoušek na stejné akci
je nepřípustná - bude předmětem školení rozhodčích a následně bude zveřejněna informace
ve zpravodaji INFO v závěrech ze školení rozhodčích
-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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