Zápis č. 3 / 2015
z jednání Předsednictva ČKS v Praze dne 10.2. 2015 , U Pergamenky 3, Praha 7
Zápis P ČKS 10.2.2015

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 zadání ke spojení obou programů ČKS - předpoklad do konce února 2015
677/14-ČKS - Jihočeská krajská organizace - předložen protokol o předání ze dne 7.2.t.r.,
předáno za přítomnosti Ing. Petrů, Mgr. Havlové, Ing. Šverákové a Bl.Roškotové P. Veselkou
na základě plné moci - dle zápisu vše v pořádku
-v této souvislosti rozhodlo PČKS o zrušení pozastavení členství Ing. Petrů v ČKS a rozhodnutí o zrušení
účasti Ing. Petrů na školení rozhodčích

-sponzorství s firmou BRIT - v jednání - Mgr. Mašková
01/14-trvá uzavření smlouvy o sponzoringu s firmou HST, PČKS rozhodlo aby reprezentační
družstvo bylo vystrojeno pouze oficiální kombinézou ČKS (dvoje kalhoty) s označením
sponzora za případnou finanční kompenzaci sponzorem - projedná - předseda
03/14-delegáti a kandidáti nahlášení dle usnesení minulého PČKS
04/14-dopis ČMKU s požadavkem na přednesení zprávy o hospodaření od minulé volební VH
do konce roku 2014 - splněno
-trvá novelizace Kárného a organizačního řádu a statutu ZKO ČKS – bude jednáno
08/14-trvá předložení návrhu statutu RK ČKS ke schválení na jednání Pléna
-trvá - plánování zkoušek bude ve II. pololetí prováděno s cílem zkrácení doby nahlašování
zkoušek, změna bude předložena plénu ČKS 17.3.15
16/14-podklady ke zpracování rozpočtu za svou oblast činnosti : předloženo KM,CHK, VK
17/14-trvá odeslat žádost na ČMKU ohledně jednání zahraniční rozhodčí na DOUBLE Praha
2015 příslušné zemské organizaci
-v rámci pomoci majitelům psů zveřejnění klinik s nepřetržitým provozem na webu ČKS
připravila MUDr. Bočanová průvodní informaci, která bude zveřejněna současně se
seznamem klinik - zajistí sekretariát
20/14 - metodika odměn - bude jednáno
-trvá - informace pro veřejnost na webu ČKS - Černá listina
-trvá - prověření podmínek pro realizaci TTM v případě, že ve Starém Plzenci nebude možno
akci realizovat – KM - splněno (v letošním roce naposled)
-oprava minulého zápisu doplnění - v roce 2015 budou pořádány TTM KV : Pardubický,
Ústecký, Středočeský a Moravskoslezský
-dopis Ing. Lacinovi k návrhům zabezpečení VS IPO - tajemník
-vypracován návrh reprezentačního oblečení ČKS, který by mohl být univerzálně používán na
vrcholné sportovní akce ČKS, jako jsou MS - schválena odměna grafičce vy výši 2.000,- Kč
netto za zpracování návrhu reprezentační kombinézy, nutno zajistit logo ČKS s čísly barvy pro
další použití
-schváleno zajištění skleněných pohárů na MS FCI a stopařů Mgr. Maškovou
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-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 reprezentačního oblečení ČKS - předseda a tajemník
upřesní nápisy - splněno
-Mgr. Mašková předložila seznam zboží a materiálů, které by měly propagovat ČKS a
zpracovala připomínky k reorganizaci webu ČKS
27/15-žádost Boerboel Clubu CZ o přijetí za kolektivního člena- neschváleno, odloženo do
doby uznání chovatelským klubem ČMKU
-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
-trvá jednání ke smlouvě o mediálním partnerství - s pí.Jansovou, Šmolík, Mgr. Mašková, Šiška
K bodu 2: Zprávy z orgánů.
Sdružení sportovních svazů ČR - příští jednání 15. 4. 2015
ČMKU - ze zápisu 29.1.201
-PČMKU schválilo návrh akcí se zadáváním CACT a CACIT přeložený ČKS (jsou na webu ČMKU)
-ČMKU připravuje se nová smlouva plemenné knihy s kluby
-schválen program XIII.VH ČMKU
-pí Roškotová byla přizvána na jednání ekonomické komise ČMKU - přítomni MVDr. Široký,
I.Nováková, Ing.Juřicová, pí. Matějeková a účetní ing.Vaňková - dle informací může ČKS
obdržet požadované výsledovky - PČKS trvá na původním požadavku zaslání všem delegátům
VH
03/14-návrhy k projednání na VH - splněno
-návrh stanov ČMKU připomínky zaslal pouze Klub obedience nutno zaslat???
29/15-projednány připomínky k návrhu stanov ČMKU ( PČKS doporučuje - rozvinutí odstavce
týkajícího se vývozu a chovu pro překupníky, řešit otázku možnosti delegace delegátů
kolektivních členů podle skutečného stavu čl. základny, doporučeno ustavení pléna ČMKU,
podobně jako je ve stanovách ČKS - stanovy byly s požadavkem na případné připomínky
odeslány i JUDr. Deverové - odeslání tajemník - návrhy a připomínky viz příl. č. 1. a 2.
K bodu 3: Zprávy z komisí.
Organizační komise - p. Melichar
06/14-na základě žádosti VK usneseno zavedení kárné žaloby s Jakubem Borovičkou
-předběžné slyšení se uskuteční 27.2.2015 od 15,00 hodin - pozvánky PhDr.Novotný,
podklady připravil p.Melichar
-schválen upravený Organizační řád ČKS a Statut ZKO
30/15-předseda předložil zpracovanou metodiku odměn členům předsednictva a členům
odborných komisí jako náhradu za ztrátu času při vykonávání funkce, materiál ke schválení
Plénu ČKS 17.3.2015, bylo také zvažováno, jakým způsobem odměňovat členky RK.
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Po diskusi převládl názor, že není možné, aby předsednictvo navrhovalo odměny této komisi.
Z původního návrhu Metodiky odměňování členů předsednictva a odborných komisí byla RK
vyjmuta. Předsedkyně RK zapracuje tyto případné odměny do rozpočtu RK, který poskytne
spolu s plánem činnosti sekretariátu svazu, aby toto mohlo být zapracováno do celkového
návrhu rozpočtu svazu. Schválená metodika viz příl.č. 3
-tajemník informoval o stavu členské základny, ke dni 10.2. byla vyřízena členská základna
- 508 ZKO, známky odeslány,78 ZKO dosud nezaslalo. Seznam nezaslaných viz. příl.č.4
Komise mládeže - pí. Skalická
-materiály k VS a MR mládeže a TTM rozeslány předsedům Krajů a vedoucím mládeže v krajích
-příští jednání komise 17.2.2015
Výcviková komise - z jednání 3.2.2015 - Bc. Lasík
31/15-ke složení reprezentačního družstva MS FCI stopařů nutno vyžádat písemné vyjádření
třetí v pořadí a tedy první náhradnice z MR stopařů 2014 pí Muckové - zajistí sekretariát
-VK po zasedání P ČKS oficiálně reagovala na dopis p. Vanžury ohledně M ČR MP - tato akce byla
uvedena do plánu akcí na r. 2015, pořadatel ZKO Žamberk (podmínky kvalifikace na webu ČKS).
-VK schválila delegaci rozhodčích a figurantů na akce konané v r. 2015, včetně doplnění M ČR MP
-VK schválena žádost na přiznání titulu Mladý vzorný výcvikář
-VK projednala zpracované podklady na nadcházející školení rozhodčích
-p. Kolář byl pověřen ověřením stávajícího seznamu rozhodčích pro mezinárodní akce
-pozastavení činnost rozhodčímu I. tř. - zrušeno viz kontrola usnesení
-projednávala žádost p. Plška ohledně možnosti absolvování zkoušek rozhodčích a obnovení činnosti
rozhodčího - z důvodu opakovaných prohřešků a definitivnímu vyřazení ze seznamu rozhodčích I. tř.
VK nedoporučuje obnovení činnosti.
-projednány přihlášky účastníků na VS dle ZVV3 a pověřen p. Lasík definitivní úpravou rozpisu VS
ZVV3 (po uzávěrce přihlášek).
-projednána příprava a zajištění reprezentace MS stopařů v Moskvě.
-vzaty na vědomí odměny na akcích ČKS v roce 2015
-navrženi členové VK do funkce sportovních komisařů - Bc.Lasík, Čákora, Kolář, MVDr.Glisníková, Ryneš
odloženo
-VK zpracuje a navrhne statut (pravomoci) k upřesnění a jasnému vymezení činností VK.
-VK zpracuje a navrhne morální kodex pro rozhodčí, figuranty a kladeče.

Zápis VK schválen s výjimkou bodu jmenování sportovních komisařů. Tento bod
byl po diskusi odložen na příští zasedání PČKS.
Mimo zápis VK:

-projednáno upřesnění k uskutečňování zkoušek z výkonu mimo cvičiště pořadatelské ZKO
zpracované p. Šmolíkem - ZKO i rozhodčí budou se zněním seznámeni
32/15-neschválena navržená změna postupového klíče na MR stopařů navržená p.Lasíkem ve
Směrnici č. 8 (připadá v úvahu nejdříve od r. 2016)
33/15-VK se seznámila s metodickým materiálem ke školení kladečů zpracované p. Novákem
bude promítnuto i na školení rozhodčích I. a II. tř., možnost poskytnutí i KV - současně
požádáno o schválení odměny autorovi
Komise speciálních sportů-p. Spolek
-předložen podklad k činnosti komise na rok 2015
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Revizní komise : pí. Roškotová
-trvá-předat do 20.2.2015 vyhodnocení kontrol svazu v roce 2014 a plán činnosti RK na rok
2015 - RK
K bodu 4: Různé:
-tajemník informoval o výměně kotle a dalších součástí topení v objektu Jihlava - náklady
31.125,- Kč plus DPH
-přečten děkovný dopis pí. Golombkové
-tajemník informoval o kontrole plemenné knihy provedení 5.2.2015 Ing. Fialou a P.
Márovou členy DR ČMKU
-schválené výstavy : NV Klatovy 2. - 3.7.2016 a 1. - 3.7.2017, KV Karlovy Vary 20.8.2016na ČMKU předá tajemník
-schváleno informovat MSKS o trestu p. Truksy - trest běží, přijetí za člena není žádoucí
Ukončeno : 20,35
Zapsal: Šiška
Přílohy :
1. - připomínky ČKS ke stanovám ČMKU
2. - stanovisko JUDr. Deverové k návrhu stanov ČMKU
3. - metodika odměn odborných komisí při účasti na jednání orgánů při vykonávání funkce,
materiál ke schválení Plénu ČKS 17.3.2015 4. - členská základna - seznam ZKO s nedodanými podklady - aktualizováno ke dni 17.2.15
5. - Organizační řád ČKS 2015
6. - Statut ZKO 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.
-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
-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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