Zápis č. 2 / 2015
z jednání Předsednictva ČKS v Praze dne 27.1.2015 , U Pergamenky 3, Praha 7
Zápis P ČKS 27.1.2015

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. Předložený program
jednání schválen bez připomínek.
K bodu 1 : Kontrola usnesení.
614/13-dopracování Sborníku - trvá VK - jedná se o směrnice č. 1,6,10 + nová č.14 (KV CACT)
635/13-trvá příprava nového zadání ke spojení obou programů ČKS a předložení návrhu
smlouvy k dokončení - předpoklad do konce února 2015
677/14-ČKS - Jihočeská krajská organizace - předložena informace Ing. Šverákové o převzetí
materiálů, které navrhl Ing Petrů,ten žádá předat materiály Ing. Šverákové bez statutárního
zástupce KV,
-k tomu rozhodnuto : PČKS trvá na přítomnosti předsedkyně KV JČ Mgr. Havlové s tím, že
v rámci předání je nutno předložit:
- peněžní deník s počátečním a konečným stavem
- veškeré výdajové a příjmové doklady
-zprávy o revizi hospodaření za jednotlivé roky
-zápisy KV a ostatní záznamy spojené s činností krajské organizace jako doklady o školeních a
ostatních akcích KV pořádaných
Vše od začátku minulého volebního období v roce 2009 do konce volebního období v roce 2014 veškeré doklady převzít předávacím protokolem - dopis předseda.
-v této souvislosti rozhodlo PČKS, do doby řádného předání a převodu zbylých finančních prostředků
do působnosti nového vedení KV JČ, pro nezájem ze strany bývalého předsedy KV, o pozastavení
členství Ing. Petrů v ČKS a to do doby předání veškerých požadovaných dokladů ( viz výše) a
bezchybného vyúčtování finančních prostředků KV JČ, zasílaných na základě požadavku Ing. Petrů na
účet ZKO České Budějovice - dopis předseda
-v této souvislosti bylo také rozhodnuto o zrušení účasti Ing. Petrů na letošním školení rozhodčích
výkonu I.třídy (přímá souvislost s členstvím) - dopis tajemník

-trvá nahlášení delegátů a kandidátů na VH do 28.1.2015 - bude jednáno
684/14-příspěvky na činnost kolektivním členům a dotace na provoz a údržbu - splněno
-sponzorství s firmou BRIT - v jednání - Mgr. Mašková
-splněna aktualizace údajů o nemovitém majetku a statistika členské základny pro SSS ČR
01/14-výběrové řízení na sponzoring v roce 2015 - přihlásila se pouze firma HST- nutno
uzavřít smlouvu - předseda
02/14-nahlášení delegátů do stanoveného termínu 20.1.2015, nesplněno: Beauceron klub
ČR, Discdogklub, Obedience, Český pes, Liberecký krajský výbor, z účasti se omluvili zástupci:
Mondioriung ČR, Lvíček klub ČR,
03/14-VH ČMKU bude splněno po upřesnění na dnešním jednání
04/14-dopis ČMKU s požadavkem na přednesení zprávy o hospodaření od minulé volební VH
do konce roku 2014 - splněno
05/14-stanovy schválené VII sjezdem byly předloženy k registraci, po jejich potvrzení budou
naskenované odeslány elektronicky všem ZKO a kolektivním členům
-trvá novelizace Kárného a organizačního řádu a statutu ZKO ČKS
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06/14-org.komise - kárné řízení - bude jednáno
08/14-zpracován návrh statutu RK ČKS , bude předložen ke schválení na jednání Pléna
10/14-trvá - svaz hospodaří dle rozpočtového provizoria
-trvá - plánování zkoušek bude ve II. pololetí prováděno s cílem zkrácení doby nahlašování
zkoušek, změna bude předložena plénu ČKS 17.3.15
-inventura majetku ČKS proběhla podle plánu před zasedáním PČKS 27.1.2015 - P ČKS
schvaluje navržený odpis majetku
14/14- školení rozhodčích výkonu I. a II., tř. 2015 - 13.-14.2. ZKO Bedea Kroměříž a 27.-28.2.15
hotel Astra Srby( Kladno) - pozvánky odeslány
15/14-akce s čekatelstvím CACIT nebo CACT (nahlášení na ČMKU) - splněno
16/14-podklady ke zpracování rozpočtu za svou oblast činnosti : předloženo KM,CHK, VK (
nutno dopracovat)
17/14-trvá odeslat žádost na ČMKU ohledně jednání zahraniční rozhodčí na DOUBLE Praha
2015 příslušné zemské organizaci
18/14-informace o datové schránce - změny přístupů budou provedeny na základě změn členů
PČKS rejstříkovým soudem
19/14-schválen plán zasedání PČKS a Pléna na rok 2015 – viz příl. č. 1
-trvá v rámci pomoci majitelům psů zveřejnění klinik s nepřetržitým provozem na webu ČKS
MUDr. Bočanová
-trvá - pomoc při stanovení kriterií zdravotní způsobilosti - pokud je požadována k výkonu
funkce (svazový figurant, kladeč, v budoucnu možná i rozhodčí výkonu) - MUDr. Bočanová
20/14 - metodika odměn - bude jednáno
21/15-dne 13.1.2015 schváleno per rollam složení výcvikové komise : Čákora Jiří,
MVDr. Glisníková Jana, Kolář Jiří, Ryneš Miroslav -pro 8x , zdržel se 1x
22/15-PČKS přehodnotilo rozhodnutí o zrušení Mistrovství malých plemen v roce 2015 a
po diskusi rozhodlo MČR malých plemen uskutečnit - schváleno za podmínek:
-splnění limitu zkoušky (u rozhodčího ČKS), dle které bude zájemce o účast na MČR MP
startovat, a to v termínu od 1.3.2015 do termínu uzávěrky přihlášek na toto Mistrovství.
-tato podmínka platí i v případě, že pes již danou zkoušku splněnu má
-MČR MP se v konkrétní kategorii uskuteční za předpokladu účasti nejméně 5ti účastníků
-text na web – předseda (splněno)
- v souvislosti s tím byla odeslána odpověď na žádost F.Vanžury a signatářů - předseda
K bodu 2: Zprávy z orgánů .
Sdružení sportovních svazů ČR - příští jednání 15. 4. 2015
-pro rok 2015 žádáno pro ČKS o dotace ve výši 9.774.000,- Kč ( repre 4.042,- mládeže 639,provoz a údržba 1.670,- , organizace sportu 3.423,- v tisících Kč)
ČMKU - zasedání 18.12.2014
-jednání na Komoře veterinárních lékařů ve věci množíren psů se zúčastnil MVDr. L. Široký
-ČMKU připravuje se nová smlouva plemenné knihy s kluby
-P ČMKU schvaluje předložený rozpočet na rok 2015
-k MS belgických ovčáků a světové výstavy belgických ovčáků a žádost o převzetí záštity
-podléhá stanoveným podmínkám; jelikož o akce nebylo dosud požádáno, nejsou povolené
a ČMKU nad nimi nemůže převzít záštitu.
03/14-nahlášení delegátů a kandidátů na příští VH - tajemník informoval o stavu zaslaných
podkladů, chybějící do stanoveného počtu byli doplněni a schváleni – viz. příl.2
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-současně bylo hlasováno o kandidátech do PČMKU a DR ČMKU : Nováková Iveta - pro 9x,
Janda Jiří - pro 8x, zdržel se 1x, Karban Antonín - pro 1 x , proti 8 x , Šlauf - kandidatura
nahlášena elektronicky - ostatní dle pokynů ČMKU nedodáno - nehlasováno, Králíčková Jitka
dodáno v termínu pouze elektronicky - nehlasováno, Roškotová Blanka - pro 9x,současně
schváleno doporučení p. Bohumila Matuchy do funkce předsedy volební komise - na ČMKU
odešle tajemník - splněno
-spolu s materiály delegátů a kandidátů byly odeslány i návrhy k projednání na VH – viz. příl.3
-návrh stanov ČMKU byl zveřejněn na webu ČMKU, připomínky nutno zaslat prostřednictvím
ČKS do 9.2., aby mohly být projednány PČKS a odeslány - informaci členům pléna tajemník
ihned - splněno
K bodu 3: Zprávy z komisí.
Organizační komise - p. Melichar
06/14-na základě žádosti VK usneseno zavedení kárné žaloby s Jakubem Borovičkou
-jeho chování a postup na zkouškách dle NZŘ v ZKO Litoměřice ze dne 25. 10. 2014,
K tomu schváleno složení kárné komise ve složení Jiří Čákora, PhDr. Novotný Vladimír,
Jaroslava Mikulecká, náhradník Stareček Jaroslav , současně schváleno pozastavení
zkouškové a soutěžní činnosti jmenovaného do doby vyřešení v souladu s ustanovením NZŘ
str.18, čl.18, odst.15, písm.a) - Povinnosti rozhodčího (nebylo umožněno) -dopis předseda
-v souvislosti s kárnými opatřeními rozhodnuto zavedení informace pro veřejnost na webu
ČKS - Černá listina
20/15-schváleno uzavření pracovní smlouvy s předsedou ČKS s částečným pracovním
úvazkem 0,6 - výše mzdy bude vycházet z údajů ČSÚ o průměrné mzdě pro daný rok
-předseda pověřen zpracováním metodiky odměn členům předsednictva a členům odborných
komisí jako náhradu za ztrátu času při vykonávání funkce - metodika bude následně
předložena ke schválení Plénu ČKS 17.3.2015 (usnesení VII.sjezdu)
Komise mládeže - pí. Skalická
-trvá prověření podmínek pro realizaci TTM v případě, že ve Starém Plzenci nebude možno
akci realizovat - KM - splněno (v letošním roce naposled)
-přeloženy podklady rozpočtu
-v roce 2015 budou pořádány TTM KV : Pardubický, Ústecký, Středočeský
- byly upraveny informace a dokumenty pro rok 2015 - uveřejněno na webu
Výcviková komise - z jednání 20.1.2015 - Bc. Lasík
-VK schváleny žádosti na přiznání titulů Vzorný výcvikář
-schválen vedoucí družstva reprezentace na MS stopařů v Moskvě – Bc. J. Lasík, současně schváleno
složení reprezentačního družstva . Zemanová Irena, MVDr. Burianová Tatjana, náhr. Kinzl Josef
-VK byla seznámena s průběhem výběrového řízení ohledně sponzoringu výběrových soutěží IPO,
Mistrovství ČR IPO dospělých a reprezentace ČR na MS FCI IPO 2015
-p. Lasík bude informovat KCHK ohledně jejich žádosti na delegování rozhodčího M. Kasíka na M ČR
stopařů – žádosti nelze vyhovět, p. Kasík již není zařazen mezi rozhodčí I. tř. pro posuzování akcí
se zápisem zkoušek
-VK provedla předběžnou delegaci rozhodčích a figurantů pro posuzování svazových akcí v r. 2015,
včetně akcí chovatelských klubů - p. Lasík s nimi jejich delegace na hlavní svazové akce telefonicky
projedná.
-VK předběžně projednala zajištění školení rozhodčích, dohodla se na termínu zpracování podkladů na
školení - do 1. 2. 2015, s rozdělením přípravy jednotlivých disciplín a ZŘ mezi členy komise.
-schválen požadavek ZKO Rožmitál p/Třemšínem, pořádající VS ZVV-3, v úpravě a posunu termínů
konání na 25.4. a 2.5.2015, včetně změny termínu konání VS v Přešticích na 9.5.2015.
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-doplněn seznam pořadatelů VS stopařů o ZKO Nový Malín v termínu 19.-20.9.2015 a ZKO Domažlice
v termínu 26.-27.9.2015.
-schválila změnu termínu VS stopařů v Rožmitále p/Tř. , nový termín 10.-11.10.2015
23/15-VK navrhuje změnu ve Směrnici č. 8 ohledně pořádání VS stopařů, aby se na VS soutěžilo podle
zkoušky IPO-FH a ne dle FH 2 ( 2x FH ) - schváleno všemi hlasy – tato změna platí již v letošním roce
( opravit ve Sborníku )
-schválila seznam účastníků na jednotlivých VS IPO
-VK byla svým předsedou obeznámena se skladbou rozpočtu akcí VK, kterou bude předkládat P ČKS.
-členové komise připraví do příští VK návrhy na úpravu seznamu mezinár. rozhodčích (pro ČMKU).
stávající seznam a směrnici rozeslal celé VK p. Šmolík.
24/15VK navrhuje jako zástupce do komise FCI vysílat členku VK MVDr. Janu Glisníkovou - vzhledem

k avizovanému zaneprázdnění dr. Glisníkové v obou termínech zasedání pracovní komise FCI
v r.2015, se usneslo, že letos pojede na obě zasedání ještě Ing Šveráková - dále eprojednáváno
-VK navrhuje delegovat pomocného rozhodčího na poslušnost i na M ČR ZVV3 - schváleno
-trvá dopracování směrnice pro krajské závody CACT (Sborník nově jako č.14)

Komise speciálních sportů-p. Spolek
-předložen požadavek KA na příspěvek na ME juniorů v roce2015 - odkládá se na příště,
projednat v rámci zpracování návrhu rozpočtu na rok 2015
-neschválena žádost Discdogklubu ČR o dotaci na letošní MR - bude řešeno v rámci rozpočtu
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: návrhy na zlepšení v oblasti propagace a identity ČKS - Mgr.Mašková
Informovala o následující činnosti :
-vypracován návrh reprezentačního oblečení ČKS, který by mohl být univerzálně používán na
vrcholné sportovní akce ČKS, jako jsou MS.
-vypracován seznam merchandisingu ČKS
-v rámci návrhu na ocenění funkcionářů ČKS vznesen požadavek na spolupráci 2.
místopředsedy (a tedy ČKS) s profesionálním fotografem a grafikem, jejichž služby jsou pro
výkon jasně vymezené funkce nezbytné.
-navázán kontakt s firmou Brit, prostřednictvím pí Markéty Sojkové; pro vymezení spolupráce
požaduje přesný seznam akcí a druhu sponzoringu, který ČKS požaduje.
-šéfredaktorce PPČ, pí S. Jansové, navržena schůzka s předsedou a tajemníkem ČKS, aby byly
doladěny podmínky mediální spolupráce (p. Jansová se schůzkou souhlasí)
-v rámci vlastní invence mapování možnosti spolupráce s jinými médii.
-započaty práce na vícejazyčném slovníčku kynologických pojmů a frází.
25/15-schváleny základní nákresy reprez. oblečení ČKS - předseda a tajemník
upřesní nápisy - splněno
-předložila seznam zboží a materiálů, které by měly propagovat ČKS
-zpracovala připomínky k reorganizaci webu ČKS
-předložila náměty k sponzoringu, včetně připomínek ke smlouvě s PPČ o mediálním
partnerství - vše viz příl. č. 4
Různé:
-místopředseda ČKS p. Mellar se bude podílet na kontrolách a schvalování rozpočtů na
svazové akce ČKS
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-sponzorství s firmou BRIT - v jednání - Mgr. Mašková
26/15- schválen příspěvek na smuteční obřad - Jan Golombek ve výši 5.000,- Kč
-dopis Ing. Lacinovi k návrhům zabezpečení VS IPO - tajemník
27/15-žádost Boerboel Clubu CZ o přijetí za kolektivního člena - neschváleno, odloženo do
doby uznání chovatelským klubem ČMKU
-informace o odvodech chovatelským klubům za rok 2014 - celkem odvedeno 615.280,- Kč viz
příl. č. 5
-předseda ČKS informoval o dopisu zaslaném MSKS v záležitosti navrhovaných úprav NZŘ a
a následně i MZŘ (všeobecné ustanovení)
Příslib MSKS - odpověď po zasedání P MSKS 15.2.2015, v opačném případě bude ČKS
postupovat v této záležitosti samostatně
-schváleny nové ZKO: Žďárek - Lbc, Sobotka - KH, Kvasiny KH, změna názvu ZKO Česká
Třebová Podhorka
-vzato na vědomí ukončení činnosti : Odry, Teplice Prosetice
-schváleno udělení bronzových plaket ČKS za zásluhy : Nedvídek Stanislav, Loužek Libor
-tajemník informoval o vrácení členské legitimace vyloučeného L. Košaty
-schváleny „Výše odměn a náhrad při akcích ČKS“ s platností od 1.2.2015
28/15 - výše uvedené náležitosti nebudou hrazeny účastníkům kteří odstoupí nebo budou
diskvalifikováni pro nesportovní chování (proto vyplácet až po akci)
Ukončeno : 21,15
Zapsal: Šiška
Přílohy : ;
1.
Plán zasedání PČKS a Pléna v roce 2015
2.
Přehled delegátů na XIII. VH ČMKU.
3.
Návrhy k projednání na VH.
4.
Náměty k sponzoringu, včetně připomínek ke smlouvě s PPČ o mediálním partnerství
5.
Výše odvodu chovatelským klubům za rok 2014
6.
Výše odměn a náhrad při akcích ČKS v roce 2015
Důležité :
17.3.2015 - zasedání Pléna ČKS
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.
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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