Zápis č. 5 / 2015
z mimořádného jednání PČKS v Praze dne 15.4. 2015 , U Pergamenky 3, Praha 7

Zápis mimořádného ČKS 15.4.2015

Přítomni : Bočanová R.,MUDr., Lasík J., Bc., Mašková D., Mgr., Melichar M., Mellar K.,
Nedvěd Vlad., Skalická I., Spolek Zd., Šmolík Jar.,
Přizváni : Roškotová Blanka, Šiška J.
Jednání zahájil předseda ČKS p. Jaroslav Šmolík přivítáním přítomných. Předseda ČKS
seznámil přítomné s důvodem svolání mimořádného jednání s ohledem na termín předložení
návrhů do komisí FCI a PČMKU do 20.4.2015. Předložený program schválen bez připomínek.
K bodu 1 : Kontrola usnesení.
tvalé úkoly
- „Černá listina“ na webu ČKS - s textem: v současné době není projednáván žádný případ
-postupné kroky k většímu zviditelnění ČKS - Mgr. Mašková
- Mgr. Mašková zajistí poutací banner a informativní článek pro reprezentační tým na MS FCI
FC 2015
-na MS FCI FH a MS FCI IPO Mgr.Mašková zajistila a předala broušené skleněné vázy ( firma
Egermann) jako dary ČKS na uvedené akce
614/13-dopracování Sborníku - trvá VK - Směrnice č. 10 pro pořádání VS a M ČR malých
Plemen, Směrnice č. 6 pro provádění práce kladeče ve sportovní kynologii ČKS. Směrnice č.
14 pro pořádání krajských otevřených závodů s možností udělení čekatelství CACT.
635/13-zadání ke spojení obou programů ČKS dokončeno, chybí jen některé tiskové sestavy,
čeká se na nacenění
-sponzorství s firmou BRIT - v jednání - Mgr. Mašková , pro MS FCI stopařů jednáno
o plnění ve výši podílu na cenách souprav jako návrh pro jednání
-k návrhu reprezentačního oblečení ČKS jsou čísla barev :
vnitřní barva Pantone 7408 CMYK 4,29,96,0 , kontura - obrys 100% black
-s PPČ schůzka realizována, dohodnuto, že smlouva nebude uzavřena, obě strany v případě
potřeby spolupracují, to zajišťuje druhé straně výhody
-trvá - mapování možnosti spolupráce s jinými médii - Mgr. Mašková
-trvá - upřesnění návrhu Mgr. Maškové k seznamu zboží a materiálů, které by měly
propagovat ČKS, další realizace PČKS
-trvá - rozpracovat připomínky k reorganizaci webu ČKS,zejména o doplnění archivu
-trvá - navržení sportovních komisařů - VK
-trvá - VK zpracuje a navrhne pravomoci k upřesnění a jasnému vymezení své činnosti
-trvá - VK zpracuje a navrhne morální kodex pro rozhodčí, figuranty a kladeče.
33/15-trvá - metodický materiál ke školení kladečů - brožura v tisku - 500 ks
35/15-trvá - v případě jednoznačného požadavku MŠMT o výši členského příspěvku bude
hlasováno o jeho zvýšení způsobem per rollam s tím, že nastane-li tato situace, bude návrh
k hlasování ještě patřičně zdůvodněn a precizován - předseda ČKS
36/15-trvá zpracování připomínek k MZŘ IPO nejpozději do konce května 2015, KV ČKS a
kolektivní členové ČKS předloží návrhy změn VK nejpozději do 30.4.2015 na adresu
sekretariátu ČKS
37/15-žádost Klubu agility ČR o příspěvek EOJ 10.- 12.7. 2015 předána ČMKU
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K bodu 4: Zprávy z orgánů.
Sdružení sportovních svazů ČR - jednání (dnes) dopoledne 15.4.15
-výjezdní zasedání 18.-19.6.2015 v zařízení ÚAMK Lipno
-oponentura na MŠMT 12.5.2015 - p. Šmolík, p.Šiška
-trvalý úkol aktualizace členské základy a inventarizace majetku
-pracovnice sekretariátu sdružení ( SSSČR) sl. Markupová sumarizuje podklady o akcích ke
zveřejnění v tiskových zprávách
-předpokládá se, že od stupně okresu budou poskytovány dotace pouze na mládež
-lze předpokládat i příspěvky pro střešní sdružení jako je např. SSS ČR
-dále diskuse o požadavku na výši členského příspěvku ze strany MŠMT
ČMKU –jednání se nekonalo
-usnesení XIII. VH 28.3.2015 zveřejněno na webu ČMKU
-schválení kandidátů do komisí ČMKU a FCI
K bodu 3: Zprávy z komisí.
Organizační komise - p. Melichar
-trvá dopracovat Kárný řád
-na příštím zasedání stanovit termíny k registraci ZKO dle NOZ, tak aby byly všechny do
30.6.23016 zaregistrovány, po tomto termínu budou změny prováděny pouze za úhradu
Výcviková komise - Bc. Lasík
Schválen zápis VK ze dne 14. 4. 2015, mimo body, viz upřesnění :
Rozšíření NZŘ o zkoušky ZZO 1-3
ZZO 1: poslušnost dle ZVV 1
ZZO 2: poslušnost dle ZVV 2, neschváleno celodřevěná činka psovoda, minimálně 650 g
ZZO 3: poslušnost dle ZVV 3, neschváleno celodřevěná činka pořadatele, minimálně 650 g
U všech stupňů zkoušek se vypouští střelba a při účasti malých plemen se překážka 1 m
vysoká snižuje na 40 cm.
Účast malých plemen na zkouškách NZŘ: Účast je povolena pro všechny druhy zkoušek dle
NZŘ s úpravou v disciplíně poslušnosti: překážka 1 m vysoká se snižuje na 40 cm.
Sloučení zkoušek
Na základě rozhodnutí VK a Předsednictva ČKS z minulého volebního období a po dohodě s
MSKS je možné sloučit zkoušky dle NZŘ a MZŘ v jednu akci. Při sloučení je povolen maximální
počet účastníků 10.
Neschváleno : Sloučení zkoušek nutno uvést již v žádosti o zkoušky ( NZŘ + IPO ).
Sloučení zkoušek uvést jako doporučení, upřesnění provede pořadatel při komunikaci
s delegovaným rozhodčím.
38/15-VK projednala zkrácení termínu pro nahlášení zkoušek. Po diskusi schválen termín
vždy dvacátého dne v měsíci před měsícem který předchází období plánovaných zkoušek :
20. 5.2015 - zkoušky na období 4. 7. - 26. 7.2015
20. 6.2015 - zkoušky na období 1. 8. - 30. 8.2015
20. 7.2015 - zkoušky na období 5. 9. - 27. 9.2015
20. 8.2015 - zkoušky na období 3.10. - 1.11.2015
20. 9.2015 - zkoušky na období 7.11. - 29.11. 2015
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Realizace zkoušek ve všední dny na táborech zůstává stejná (červen - září).
- Platnost změn delegace rozhodčích na zkoušky v termínech od 1.7.2015.
- Plán zkoušek bude zveřejněn pouze na webu ČKS. Systém delegací a jejich rozesílání se
tímto nemění.
39/15-schváleno :
-rozhodčí do seznamu FCI pro posuzování MS FCI: T. Krajčí, M. Pejša a K. Nedvěd.
-schválen seznam mezinárodních rozhodčích výkonu- zveřejnit na webu ČKS a předat na
ČMKU - viz příl. č.1
-požadavek p. Marinče ve věci delegace zahraničního rozhodčího na krajskou akci. Delegaci si
vyřizuje pořadatel sám - splněno
-příští jednání VK se uskuteční v náhradním termínu 20. května 2015
40/15-účast Ivety Kunclové na zkouškách v ZKO Králův Dvůr - Levín a Hrádek u Rokycan v r.
2014, kde se prokázala neplatným členstvím v Boxer klubu ČR a nebyla členkou žádné ZKO.
Rozhodnuto o neplatnosti zkoušek fena Hollyday od Ivetky Vel - Om ZM, Hrádek u Rokycan
25.10.2014 a fena Denisa od Ivetky Vel - Om ZVV 1, 22.11.2014 Králkův Dvůr Levín
-uvést na webu „Černá listina“.
41/15-schválena částka na výrobu baneru na MS FCI stopařů -500,- Kč
Zápis VK ze dne 14.4. viz. příl. 2
- Na květnovém zasedání dořešit vedoucího výpravy na MS FCI IPO 2015
Komise mládeže
Informace o přípravách VS mládeže v Chodově
Pro potřeby pořadatele MR mládeže zpracovány a odeslány tiskopisy a vzory dokumentů
K bodu 4: Schválení zástupců ČKS v komisích FCI a ČMKU
42/15-na základě návrhů KV ČKS a kolektivních členů byly schváleny návrhy zástupců ČKS do
komisí FCI a ČMKU, současně bylo navrženo ustavení výcvikové komise ČMKU a navržen jako
přeseda Bc. Lasík. Před odeslání návrhů ČMKU byl KA vzat zpět návrh na p. Grygara do
komise mládeže ČMKU- schválené návrhy viz příl. 3
K bodu 5: Různé:
43/15-projednán návrh smlouvy o reklamě a opční smlouvě s firmou ARTETA -sponzoring
MVP počínaje podzimní MVP a MVP 2016 a opce na rok 2017 s připomínkami: zvážit smluvní
uzavření i s opcí, upřesnit umístění inzerce ARTETA, zvážit systém schvalování inzerce
objednatelem,zcela upravit bod o nedodržení smlouvy ze strany ČKS , upřesnit počty desek,
čísel, reklam, stanovit úhradu sjednané ceny nejpozději před vydáním proposic, nebo až po
jejich vydání ( bez loga objednatele), ale nejpozději do 3 měsíců před termínem akce¨( tisk
diplomů, návrhy vstupenek, katalogu, apod.
-otevřený dopis p. Ťujíka předsedovi ČKS a na Facebooku - předseda bude reagovat na
webu ČKS
-vzata na vědomí informace- pověření p. Jiřího Jandy zastupováním NF klubu ČR na jednáních
pléna a pro zasílání zápisů a informací
44/15-na základě sdělení MŠMT byla poskytnuta dotace na program provoz a údržba-pokyny
odešle sekretariát ZKO nejpozději do 15.6.2015
-předloženy rozpočty akcí VS IPO 3 Volenice a připomínky k nim, MR IPO v Roudnici n.L. a MR
mládeže stopařů - připomínky zašle tajemník org.výboru,
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45/15-na základě připomínky sekretariátu ČKS schválena podmínka pro pořadatele zkoušek :
vedoucím akce může být pouze taková osoba - člen ZKO, která souhlasí se zveřejněním
jména, adresy, případně el. adresy a telefonu v plánu akcí - zveřejnit na webu ČKS
46/15-na základě návrhu sekretariátu MVP Praha schváleny následující výše odměn
( čistého) českým rozhodčím posuzujícím výstavy pořádané ČKS podle počtu psů v katalogu
u příslušného delegovaného rozhodčího (uváděno v Kč) :
pod 40 psů - 850,- Kč
při počtu 41 - 60 psů - 1.000,- Kč
u rozhodčích nad 60 psů , za každou započatou desítku navíc příplatek 150,- Kč. : tedy
nad 61 psů 1.150,- Kč
nad 71 psů 1.300,- Kč
nad 81 psů 1.450,- Kč
nad 91 psů 1.600,- Kč
(pozn. směrnice ČMKU stanoví částku při 50 psech a více částku 1000,- Kč čistého)
47/15-schváleno doporučení žádosti Klubu obedience o příspěvek na zasedání komise FCI
v ČR 23.-24.5.2015 Praha - doporučeno, předáno ČMKU
48/15-23.3.2015 proběhlo hlasování způsobem per rollam o zveřejňování zápisů VK
s upozorněním Podléhá schválení Předsednictvem ČKS – schváleno 7 x pro, 1x proti, 1x se
nevyjádřil

Ukončeno : 20,35
Zapsal: Šiška
Přílohy :
1. - Seznam mezinárodních rozhodčích výkonu
2. - Zápis VK ze dne 14.4.
3. - Návrhy zástupců ČKS do komisí FCI a ČMKU

-KV ČKS nahlásí nejpozději do 31.5.2015
- adepty na rozhodčí I. a II. tř
- zájemce o školení svazových kladečů ( pozor na splnění podmínek krajského kladeče ).
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