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Zápis Pléna ČKS 17.3.2015

Přítomni : Bočanová R. Mgr., Mašek St., Daušová Z. , Havlová D. Mgr.,Hanušová L.
MVDr., Hejralová D., Hřebačková J., Huniadvári Fr., Kaskoun V., Kejř V.,
Fraňková H., Králíčková J., Kudrnáčová J., Lasík J. Bc., Madziová E.,
Kracíková Vil., Mašková D. Mgr., Melichar M., Mellar K., Meloun O. MVDr.,
Brázdová Bl. Ing.,Janda Jiří , Morávek Jos., Nedvěd Vlad., Nováková Dagmar,
Nováková Iveta, Rezková A., Růžička J., Skalická I., Skoupý K. Ing., Spolek Zd.,
Strouhal K. Ing., Vejsada Vlad.,Ševčík St., Škubal J., Šmolík Jar., Švec Fr.,
Ťujík Bř. , Ulč M.Ing., Vyčítal Petr
Omluveni : Grolbertová M.- služebně mimo, Janda Jar. - nemoc, Kelar Radim služebně mimo , Kratochvíl Jar. Ing - rodinné důvody, Ostrčilík M.-nemoc,
Přizváni : Roškotová Blanka, Šiška J.
Jednání zahájil předseda ČKS p. Jaroslav Šmolík přivítáním přítomných. Předložený program
jednání upraven v pořadí bodů a schválen bez připomínek.
K bodu 1 : Kontrola usnesení.
Předseda ČKS seznámil přítomné s nejdůležitějšími usneseními PČKS,od sjezdu zasedalo
třikrát:
16.12.2014
-schválen „Jednací řád P ČKS“
schváleno složení KM ( Skalická Iveta, Mellar Karel, Vychodil Jiří )
-vyhlášeno výběrové řízení na sponzora VS, MČR a reprezentaci IPO
-schváleno jmenování nových rozhodčích ( I.tř. Jaroslav Hartl, II.tř. Ing. Jan Lacina )
-do jednání Pléna zpracován Statut RK
-obdržena 1. splátka od ČUS - vyhraný soudní spor (ještě z dob SAZKY)
-vyšlo INFO 3 / 2014 - akce….
27.1.2015
-schválen Plán zasedání P ČKS a Pléna ČKS
-schváleno složení VK (Bc. Lasík Jiří, Čákora Jiří, Kolář Jiří, MVDr. Glisníková Jana, Ryneš
Miroslav)
-schváleni delegáti za ČKS (68) na VH ČMKU + náhradníci
-vyhodnoceno výběrové řízení na sponzora VS, MČR a reprezentaci (pouze HST ve stejném
rozsahu)
-nahlášení na ČMKU akcí se zadáním CACT a res.CACT
-schválena Směrnice „Výše odměn a náhrad na akcích ČKS“ -DOPLNIT lektorné (dřívější
usnesení)
-schválena reprezentace na MS FCI FH v Rusku ( Zemanová Irena, MVDr. Burianová
Tatjana, náhr. Kinzl Josef, vedoucí družstva Bc. Jiří Lasík
-schválena změna při VS FH - soutěží se podle IPO FH
-pozastaveno členství Ing.Petrů - nepředání agendy KV JČ + pokladna
-web ČKS - novinka - „Černá listina“
10.2.2015
-schválen Statut ZKO
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-schválen Organizační řád ČKS
-přehodnoceno původní rozhodnutí nekonat M ČR MP (nebyli zájemci o VS a MČR vše pozdě)
( podmínky kvalifikace na webu ČKS )
-zavedeno Kárné řízení s p.Borovičkou (nesportovní chování na zkouškách) – následně
ukončil sám členství
-zrušeno předběžné opatření u Ing. Petrů - agenda předána za účasti předsedkyně RK
p.Roškotové
-schválen střih a barvy reprezentační kombinézy
-do jednání Pléna připravena „Metodika odměňování funkcionářů PČKS a jeho komisí“
( usnesení. VII. sjezdu )
-školení rozhodčích I. a II.třídy
-kandidáti pro volby na VH - P ČMKU: Nováková Iveta, Janda Jiří ( pí.Králíčková –
nehlasováno )kandidát do DR ČMKU : Roškotová Blanka (Mgr. Šlauf - nehlasováno)
( ti, o nichž se nehlasovalo nedodali požadované náležitosti )
Plnění usnesení VII. sjezdu ČKS:
- stanovy jsou registrovány, viz www.justice .cz, vše pod IČ ČKS – 000550019, kde
naleznete veškeré údaje o ČKS včetně platných stanov schválených VII. sjezdem ČKS
- ostatní úkoly plněny průběžně
Další jednání v oblasech :
-komunikace v otázce financování sportovní kynologie ze státního rozpočtu (MŠMT, PS PČR)
-pokračuje jednání o dalším sponzorovi - Brit
-postupné kroky k většímu zviditelnění ČKS - Mgr. Mašková
- zapojení I. místopředsedy ČKS K. Mellara do kontroly rozpočtů sportovních akcí
- komunikace s MSKS k navrhovaným změnám NZŘ – odpověď po 9ti měsících
Předsednictvo MSKS na základě doporučení výcvikové komise MSKS souhlasí :
- s rozšířením NZŘ o zkoušky ZZO1-3
- možnost sloučit v jednu akci pořádání zkoušek dle NZŘ a MZŘ
- zkoušky ZVV1-3 umožnit skládat i MP (překážky pro MP)
Ze zápisu minulého Předsednictva ČKS:
614/13-dopracování Sborníku - trvá VK - jedná se o směrnice č. 1,6,10 + nová č.14 ( KV
CACT)
635/13-zadání ke spojení obou programů ČKS dokončeno, chybí jen některé tiskové sestavy
-sponzorství s firmou BRIT - v jednání - Mgr. Mašková
01/14-trvá dopracování smlouvy o sponzoringu s firmou HST – splněno 20.3.15
08/14-návrh statutu RK ČKS - bude jednáno
-trvá - plánování zkoušek bude ve II. pololetí prováděno s cílem zkrácení doby nahlašování
zkoušek, změna měla být předložena plénu ČKS 17.3.15
17/14-žádost na ČMKU ohledně jednání zahraniční rozhodčí na DOUBLE Praha – splněno
-zveřejnění klinik s nepřetržitým provozem na webu zpracované MUDr. Bočanovou -splněno
20/14 - metodika odměn -na základě předloženého návrhu hlasováno o odměnách
funkcionářů ( usnesení VII. sjezdu ČKS) - pro 38x, proti 0, zdržel se 2x – schváleno viz.příl. č.1
-trvá - informace pro veřejnost na webu ČKS - Černá listina - splněno
-trvá k návrhu reprezentačního oblečení ČKS zajistit logo ČKS s čísly barvy pro další použití
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-seznam akcí poskytnut firmě Brit pro vymezení spolupráce
-šéfredaktorce PPČ, pí St. Jansové, navržena schůzka s předsedou a tajemníkem ČKS, aby byly
doladěny podmínky mediální spolupráce (p. Jansová se schůzkou souhlasí)
-trvá mapování možnosti spolupráce s jinými médii - Mgr. Mašková
-trvá upřesnění návrhu Mgr. Maškové k seznamu zboží a materiálů, které by měly
propagovat ČKS
-trvá - rozpracovat připomínky k reorganizaci webu ČKS
31/15-písemné vyjádření pí. Muckové, že se vzdává místa náhradníka na MS FH - splněno
-trvá - VK ověřením stávajícího seznamu rozhodčích pro mezinárodní akce a předložení ke
schválení
-trvá - navržení sportovních komisařů
-trvá - VK zpracuje a navrhne statut (pravomoci) k upřesnění a jasnému vymezení činností
VK
-trvá - VK zpracuje a navrhne morální kodex pro rozhodčí, figuranty a kladeče.
33/15-metodický materiál ke školení kladečů, smlouva - odměna p. Ing. Novákovi - splněno
K bodu 2: Výsledovka ČKS před zdaněním.
Všichni přítomni obdrželi před jednáním pléna Předvahu, celkové Náklady a výnosy ČKS a
náklady a výnosy 2014 před zdaněním. Tajemník upozornil, že výsledek hospodaření
minulého roku je výrazně negativně ovlivněn absencí dotací na některé programy, ČKS
obdrželo pouze dotaci pro programy mládeže ( 134.300,- ) a údržby a provozu MTZ (
445.000,- ), tento program poskytuje prostředky pro ZKO, účetnictvím ČKS pouze prochází výsledovka za rok 2014 před zdaněním byla vzata na vědomí
K bodu 3: Návrh finančního rozpočtu ČKS 2015.
34/15 -návrh byl rozeslán současně s pozvánkou na dnešní jednání se schodkem ve výši 3
328 000,- Kč, tajemník upozornil, že je potřeba zvýšit částku na program provoz a údržba
podle již potvrzené částky ( 1.628.000,- Kč ) tímto se rozdíl výnosů a nákladů v navrhovaném
materiálu nezmění, hlasování : pro 34 x , zdržel se 3x , proti 1x - schváleno, viz. příl. č. 2
V rámci předkládaných materiálů upozornil předseda ČKS na požadavek uvedený v materiálech MŠMT, byly rozeslány členům pléna v materiálech k dotacím roku 2014,resp. 2015,
týkající se požadované výše členských příspěvků jako podmínky pro poskytnutí dotací ze
státních prostředků (pro rok 2015 doporučeno - mládež 150 Kč, dospělí 500 Kč v této
souvislosti navrhl ke zvážení zvýšení členského příspěvku pro rok 2016 - mládež 250 Kč,
dospělí 500 Kč s tím, že odvod pro KV ČKS a Kolektivní členy by byl 100 Kč za každého
řádného člena.
35/15-po diskuzi předložil předseda ČKS návrh, aby v případě jednoznačného požadavku
MŠMT o výši členského příspěvku bylo hlasováno způsobem per rollam: hlasováno pro 32x,
proti 3x, zdržel se 5x - návrh schválen s tím, že nastane-li tato situace, bude návrh k hlasování
ještě patřičně zdůvodněn a precizován.
( jen pro informaci uvedeny výše požadavků na programy v roce 2015 z prostředků MŠMT:
I. 4.042.000,- , II. 639.000,- , III. 0,- , IV.1.670.000,- , V. 3.000.000,- )
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K bodu 4: Zprávy z orgánů.
Sdružení sportovních svazů ČR - jednání se nekonalo
ČMKU - ze zápisu 18.2.2015 - pí.Nováková
36/15 -informovala o projednávání návrhu doplnění výstavního řádu ČMKU o zákaz
odměňování vystavovaných jedinců ve výstavním kruhu pamlsky. Po diskusi pověřen pan Jiří
Janda přednesením návrhu k řešení tohoto problému - hlasováno o zákazu odměňování:
pro 31 x, proti 6 x, zdržel se 3x - schváleno
K bodu 3: Zprávy z komisí.
Organizační komise - p. Melichar
-stanovy ČKS schválené na VII. sjezdu ČKS byly předloženy RS
-schválen organizační a jednací řád ČKS
-nutno dopracovat Kárný řád
Výcviková komise - Bc. Lasík
-první jednání se uskutečnilo 20.1.2015 a následně každý měsíc v roce, mimo prázdninových
měsíců.
-provedení delegací R a F na výběrové akce v r. 2015, včetně mistrovství,u akcí chovatelských
klubů byly respektovány jejich požadavky na R i F, kromě případů, kde se termíny akcí
shodovaly, nebo kde byl požadavek na R, který již nemůže tyto akce posuzovat pro věk,
rovněž až po delegaci F Šímy bylo zjištěno, že ukončil figurantskou činnost, aniž by to
předtím oznámil
-upozornil na neodpovědné chování svazových F, byli stejně jako rozhodčí vyzváni ke sdělení
termínů, kdy figurovat
-pro zajištění akcí v r. 2015, byl doplněn seznam pořadatelů VS stopařů o chybějící dva
pořadatele, ZKO Domažlice a Nový Malín.
-dodatečně schváleno konání MR MP za podmínky splnění zkouškového limitu v tomto roce
a při minimální účasti 5 psovodů v kategorii, VK musí vypracovat směrnici upravující toto MR
-v r. 2015 proběhne celkem 51 soutěžních akcí z výkonu. Z toho 9 soutěží mládeže a 17
soutěží chovatelských klubů, včetně mistrovství.
-na čtyři VS IPO 3 pro postup do MR, se přihlásilo celkem 115 psovodů, z toho 46 na dvě
výběrové akce, konkrétně Volenice 39, Svatoslav 42, Třeboň 43 a Třinec 37, jedná se
o dvoudenní akce
-do šesti VS podle ZVV3 pro postup na MR (jedna VS v Rakovníku byla zrušena pro nezájem
přihlášených), se přihlásilo celkem 44 psovodů, z toho 14 do dvou jednodenních soutěží.
soutěžící byli rozděleni vždy po 10 na každou akci, Rakovník, Sahara Podlešín, Volenice 2x
a Přeštice, do Kylešovic je přihlášeno 7 účastníků, malý počet účastníků může následně
vyústit v ještě větší problém než u akcí IPO, teoreticky je možné, že pokud soutěžící
nenastoupí na druhou přihlášenou VS, může nastat situace, že nenastoupí ani požadovaný
minimální počet 5 účastníků jako podmínka pro konání akce.
-dodatečně byla provedena i delegace pomocných R pro odložení v disciplíně poslušnosti.
nově byl pomocný R delegován i na MR ZVV3.
-dalším důležitým bodem nové VK byla příprava a následná realizace školení rozhodčích 1. a
2. třídy, školení proběhla ve dvou termínech. První 14. února 2015 v areálu BEDEA Kroměříž,
druhý 28. února 2015 v hotelu Astra v Srbech u Kladna, s možností výběru termínu, součástí
školení byla i prezentace zpracované přípravy pro školení kladečů na krajské i svazové
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úrovni, z důvodu sjednocení práce kladečů na akcích všech typů, rozhodčí, kteří se školení
ani v jednom termínu nezúčastnili, byli pro letošní rok vyjmuti ze seznamu R 1. i 2. třídy
-byl aktualizován seznam mezinárodních rozhodčích pro sportovní kynologii. Doklady o
splněných podmínkách nutno dodat sekretariátu ČKS k archivaci.
-VK navrhla a P ČKS byla schválena změna ve Směrnici č. 8, již v letošním roce proběhnou VS
stopařů podle zkoušky IPO-FH, tedy soutěží se ve dvou dnech, kdy každá ze dvou stop je
posouzena jiným rozhodčím.
-VK průběžně schvaluje žádosti o výkonnostní třídy dospělých i mládeže
-ve dnech 14. – 17. května 2015 se v Rusku koná MS FCI IPO FH. Na základě výsledků VS a MR
stopařů se nominovala MVDr.Tatjana Burianová a Irena Zemanová, VK společně se
sekretariátem zajišťuje účast, vedoucím družstva byl schválen Bc. J. Lasík.
-VK 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 nedoporučila obnovení činnosti (P ČKS schválilo)
-VK projednala stížnost Ing. Petrů, ve věci vyjmutí ze seznamu rozhodčích 1. tř. a
neprovedení delegací na zkoušky v měsíci březnu a dubnu t.r., včetně nerovnoměrného
delegování R na zkoušky. K tomu nutno zdůraznit, že Ing. Petrů si své dočasné vyjmutí ze
seznamu rozhodčích zapříčinil svým jednáním.
-VK pracuje na úpravách a změnách směrnic pro výcvikovou činnost. Aktuálně zejména již
zmiňovanou Směrnici č. 10 - pro pořádání VS a MR MP, Směrnici č. 14 - pro pořádání
krajských závodů s možností udělení čekatelství CACT a Směrnice č. 6 pro provádění práce
kladeče ve sportovní kynologii, poslední dvě jmenované měly být předloženy již tomuto
plénu, ale vzhledem k připomínkám a jejich zapracování je nutné ještě na těchto pracovat.
-VK chce zpracovat a navrhnout morální kodex pro rozhodčí, figuranty a kladeče, ve snaze
eliminovat v maximální možné míře jejich nemorální chování v souvislosti s výkonem těchto
funkcí.
-v souvislosti s blížícími se akcemi chci upozornit, že ze strany pořadatelů nejsou zasílány
požadované dokumenty ke schválení. Propozice, harmonogram, rozpočet,…
-materiály ke školení kladečů v krajích mohou školitelé získat na nosičích v elektronické
podobě a po vytištění i pro účastníky školení jako studijní materiály
- na základě souhlasu MSKS se změnami NZŘ, avizovanými téměř před rokem, pověřena VK
ČKS zpracováním doplňku NZŘ, aby byly od 1.7.2015 uvedeny v život následující změny:
-rozšíření NZŘ o zkoušky ZZO1-3
-možnost sloučit v jednu akci pořádání zkoušek dle NZŘ a MZŘ
-zkoušky ZVV1-3 umožnit skládat i MP (překážky pro MP)
-předložena zpráva z komise FCI pro pracovní plemena, zápis byl členům pléna rozeslán,
důležité ze zápisu - odvolání rozhodčí pro stopy p. Valströma - bude nahrazen
- školení mezinárodních rozhodčích, část ve které je i ČR – 12.-13.12.15 u Vídně
- 36/15-nejpozději do konce června 2015 by měla pověřená komise zpracovat návrh
změn MZŘ IPO, zemské organizace musí předložit připomínky nejpozději do konce
května 2015, k tomuto usneseno : KV ČKS a kolektivní členové ČKS předloží návrhy
změn VK nejpozději do 30.4.2015 na adresu sekretariátu ČKS
- zvažuje se sestavení nového seznamu mezinárodních rozhodčích, návrh bude
předložen ke schválení GS FCI
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-

-

ME stopařů v Chorvatsku 2015 se konat nebude
MS FCI IPO 2016 odvolalo Slovensko, přihlásilo se Slovinsko v Nové Gorici
Předběžná místa konání další MS : 2017- Německo, 2018 - Itálie, 2019 - Rakousko
Informace o MS FH , Dmitrov, Rusko 14.-17.5.2015, konec přihlášek 14.4.15,
družstvo ČKS přihlášeno, vydáno veterinární upozornění pro týmy, družstvo bude
seznámeno
vysloveno uznání p. Kelarovi - předseda Mondioringklubu ČR, za velmi dobře
organizované akce v ČR a jeho práci v komisi
předloženy informace o disidentských organizacích v Německu, které organizují
neplatné zkoušky z výkonu SchH, navíc bez podmínky složení BH
předveden stadion pro MS FCI 2015 v Délemont, Švýrarsko

Komise mládeže - I. Skalická
-zpracován plánovaný rozpočet KM na rok 2015 a to na jednotlivé akce.
-zpracována Výsledovka KM za rok 2014 s navýšením cca 16.600,- Kč oproti původnímu
plánu, největší navýšení bylo především úhradou cestovních výloh závodníků na VS a dále
výdaji na TTM, oba dokumenty byly součástí příloh zasílaných sekretariátem.
-zpracovány podrobné informace pro Tábor talentované mládeže včetně rozpisu účastníků dle
jednotlivých KV ČKS a potřebných prohlášení či souhlasu zákonného zástupce
i pro letošní veškeré dokumenty byly již zaslány předsedům a vedoucím mládeže
v jednotlivých KV
-TTM byl v loňském roce nejpočetněji obsazenou akcí za poslední 4 roky. Bohužel v letošním
roce se v tradičním areálu ZKO Starý Plzenec koná tento tábor již definitivně naposledy
-pro pořadatele akcí mládeže byly KM připraveny a zaslány rozpočtové tabulky akcí,
v případě potřeby samozřejmě s jejich vyplněním Komise pomáhá.
-z důvodu drobných změn a dořešení některých nejasností byly upraveny informace na web
ČKS do odkazu Komise mládeže pro letošní rok, zároveň byly upraveny Směrnice pro akce
mládeže, veškeré změny jsou na webu ČKS.
-nová Doplňková kategorie Mládeže na MR mládeže stopařů se ujala, byla i nejpočetněji
obsazenou kategorií Mistrovství. Většina účastníků zde složila i zkoušku FPR2 a má tak,
v případě zájmu, splněnu podmínku pro start v hlavní kategorii Mládeže v letošním roce.
-pro rok 2015 je opět použit scénář shodné komise rozhodčích pro všechny VS mládeže
všestranných, nově pak jiná komise rozhodčích na VS a jiná pro MR - a to u obou
Mistrovství.
-z důvodu lepšího využití nákladů byl snížen počet VS všestranných ze tří na dvě
Komise speciálních sportů-p. Spolek
-celkem 8 klubů spec. výcviku zastřešuje cca 2.200 členů
-předloženy plány jednotlivých klubů, většinou zapracovány do akcí ČKS
37/15-schváleno doporučení žádosti Klubu agility ČR o příspěvek EOJ 10.- 12.7. 2015 v
Rožnově pod Radhoštěm - hlasováno pro 40 x - předáno pí. Novákové k předání PČMKU
Revizní komise : pí. Roškotová
08/14-návrh statutu RK ČKS, po zapracování připomínek hlasováno: pro 40x, proti 0, zdržel
se 0 - návrh schválen - schválené znění viz příl. č. 3.
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Chovatelská komise – MUDr. Bočanová
-v 22 kolektivních členech, resp. chovatelských klubech cca 5.500 členů
-chovatelské kluby jako samostatně zapsané spolky řídí veškeré veškerou činnost
samostatně, řešení je plně v kompetenci vedení příslušného klubu
-v případě podezření, že by podnět měl být adresován též předsednictvu ČKS případně
ČMKU, budu ráda, když budu mít prvotně informace od vedení klubu
-sportovních akce jsou uvedeny v plánu akcí na stránkách ČKS a INFO
-chovatelské akce jsou uvedeny na stránkách klubů.
-připravuji přehledu těch nejzajímavějších chovatelských akcí –pracovní materiál viz příl. č. 6.
a prosím o případná doplnění představitele klubů na moji el. adresu
-zpracovala jsme databázi veterinárních pracovišť, která byla zveřejněna na stránkách ČKS,
za případná doplnění předem děkuji
K bodu 4: Zprávy předsedů KV ČKS a zástupců kolektivních členů
Ve svých vystoupeních zhodnotili krátce předsedové KV ČKS a zástupci kolektivních členů
činnost v roce 2014 a upozornili na nejvýznamnější akce a oblasti činnosti v roce 2015.
K bodu 5: Různé:
-zpráva o kontrole plemenné knihy provedené 5.2.2015 Ing. Fialou a pí.Márovou - členy DR
ČMKU, P ČMKU nám zatím nebyla předložena
-tajemník informoval o písemně vyjádřeném názoru p. Kopky týkajícího se systému
odměňování - odpověď odeslána
-zrušené ZKO : Velká Dobrá - členská základna rozhodla o likvidaci
-neschválena změna názvu ZKO Žižice na Ritterberg ( název místního skalního útvaru )
-oznámení Mollos klubu CZ o vystoupení z ČKS vzato na vědomí
-předsedové KV obdrželi statistiku členské základny v jednotlivých krajích a přehled stavu
vyřizování doplňujících údajů ZKO podle požadavků NOZ
-byla podepsána pověření ČKS na NV a MVP v roce 2015 a předány pí. Novákové pro ČMKU
-schválen návrh KV ČKS MSK na ocenění pana Jiřího Jurnykla zlatou plaketou při příležitosti
životního jubilea
-na základě návrhu Klub ČSV schváleno udělení Skleněné plakety za celoživotní zásluhy
o českou kynologii Ing. Karlu Hartlovi - udělit na MVP v Praze
Ukončeno : 20,35
Zapsal: Šiška
Přílohy :
1. - Odměny funkcionářům PČKS a odborných komisí - metodika
2. - Finanční rozpočet ČKS na rok 2015.
3. - Statutu RK ČKS
4. - Členská základna - seznam ZKO s nedodanými podklady - ke dni 1.4.2015
5. - Členská základna kolektivních členů ke dni 1.4.2015
6. - Přehled nejvýznamnějších akcí chovatelských klubů v roce 2015.
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