Zápis č. 6 / 2015
z jednání PČKS v Praze dne 26.5. 2015 , U Pergamenky 3, Praha 7
Přítomni

: Bočanová R.MUDr., Lasík J. Bc., Mašková D. Mgr., Melichar M.,
Mellar K., Nedvěd Vlad., Skalická I., Šmolík Jar.,
Přizváni : Roškotová Blanka, Šiška J.
Omluven : Spolek Zd.
Jednání zahájil předseda ČKS p. Jaroslav Šmolík přivítáním přítomných. Předložený
program schválen bez připomínek.
K bodu 1 : Kontrola usnesení
614/13-dopracování Sborníku - trvá 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, nacenění by mělo být do konce
měsíce května, případné schválení systémem per rollam
-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: kalhoty tmavě modrá, knoflíky kapsy černá
-průběžný úkol - mapování možnosti spolupráce s jinými médii - Mgr. Mašková
-upřesněn seznam zboží a materiálů, které by měly propagovat ČKS, další realizace PČKS
(nacenění následujících upomínkových předmětů flash disk, šnůrka na krk s karabinou, diář,
nástěnný kalendář na další rok s fotkami akcí z předchozího roku, deštník, hrnek, propiska,
blok, stopařská cedulka s logem ČKS), nové poháry na MS
-průběžný úkol - reorganizace webu ČKS
-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
K bodu 2: Zprávy z orgánů.
Sdružení sportovních svazů ČR
-18. - 19. 6. 2015 bude výjezdní zasedání v zařízení ÚAMK na Lipně, naše účast bude zajištěna
-12. 5. 2015 jednání na MŠMT k financování kynologického sportu, z důvodů požadavku
MŠMT není důvod k navýšení členských příspěvků, výše je doporučena, ale bude
zohledněna při využití programu IV (údržba).
-na ministerstvu jednáno o úpravě počtu vyhlašovaných Programů ( možná až 14 programů )
-do 30. 9. 2015 podat obecné žádosti o dotace na příští rok.
-do 15. 6. předložit následující - registr mistrovských soutěží pro státní dotaci, seznam
mezinárodních kynologických organizací s názvem, adresou a členskými státy (Šmolík,
Bočanová, Spolek, Šiška).
-na základě výzvy podána přihláška do II. kola programu V. pro rok 2015 v termínu
ČMKU - jednání
-Dobrman klub ČR - přidělena třetí výstava se zadáním CAC
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-Předsednictvo seznámeno s úspěšnými kandidáty ČKS zvolenými do odborných komisí
ČMKU, FCI. K navrženému ustanovení výcvikové komise ČMKU - doložit koncepci práce
Komise – Bc.Lasík (bude pozván do P ČMKU)
K bodu 3: Zprávy z komisí.
Organizační komise - p. Melichar
-trvá Kárný řád - požádat o názor JUDr. Deverovou
-registrace ZKO dle NOZ, tak aby byly všechny do 30.6.2016 zaregistrovány (po tomto
termínu budou změny prováděny pouze za úhradu)
-současně usneseno, že všechny ZKO, pokud ještě nemají zaregistrovány změny v souladu
s NOZ musí předložit tyto podklady nejpozději do 31.10.2015, po tomto datu si budou ZKO
veškeré podklady zpracovávat samostatně a budou je zasílat pouze k podpisu na
sekretariát ČKS, který je následně odešle na rejstříkový soud , podklady doručené
sekretariátu ČKS do toho data vyřídí přímo sekretariát
-navržen a schválen příspěvek na telefon předsedkyni RK pí.Roškotové ve výši 500Kč/čtvrtletí
Výcviková komise - Bc. Lasík
-úprava a schválení postupového žebříčku na MR IPO, 48 účastníků z VS a 6 postupujících ze soutěží
plemen
-průběh 4 VS hodnocen kladně, bez větších výhrad, vyjma drobných připomínek k zajištění zázemí pro
rozhodčí a figuranty. VK navrhuje pořadatelům akcí odměny za uspořádání v plné výši.
-úprava a schválení žebříčku na MR ZVV3, podmínky postupu splnilo 17 účastníků VS, 18. účastník
loňský mistr ČR
-VS Volenice 2.5., Přeštice a Kylešovice hodnoceny kladně bez větších připomínek s návrhem na
přiznání odměn v plné výši
-VS Volenice 25.4. - nedodáno hodnocení akce, Podlešín 5.4. dodáno po urgenci
-VS Rakovník nedodány žádné podklady
-rozhodčí budou vyzváni k dodání chybějících materiálů
-MR IPO v Roudnici n. L. průběžné informace
-MS IPO FH - informace vedoucího týmu reprezentace na MS IPO FH v Moskvě. Kladné hodnocení
příprav a zajištění reprezentace. Pořadatelský průběh MS hodnocen kladně.
-VK vypracuje aktualizaci směrnice č. 7. Od 2016 VS ZVV3 jako dvoudenní akce, které by byly
posuzovány stejným týmem rozhodčích.
-z VS IPO FH v r. 2016 bude postupovat první v pořadí z každé soutěže a ostatní do postupového
žebříčku na MR dle dosaženého bodového hodnocení – zapracovat do Směrnice č.8,
-na základě zaslaných připomínek k úpravám MZŘ VK navrhuje úpravu:
- u zkoušky BH poslušnost - ovladatelnost pouze na vodítku
- v oddílu C zrušit hlášení rozhodčímu před obranou
- u zkoušky IPO 3 v oddílu C - cvik útok na psa z pohybu v základním postoji bez možnosti přidržení
psa za obojek ¨
-VK projednala stížnost p. Jonáše:
připomínky k používání typu obojku na všech výcvikových akcích ČKS: upraveno Řádem ochrany
zvířat při zkouškách a svodech psů prováděných podle zkušebních řádů uznaných Mezinárodní
kynologickou federací (FCI), článek č. 6. Rozhodčí J. Glisníková postupovala v souladu s tímto řádem.
Používání povelové techniky v různých jazycích při jednom oddílu - konzultováno s Pracovní komisí
FCI: Vždy používat jeden jazyk, jinak lze chápat jako účelové.
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-VK schválila následující žádosti o přiznání titulu Vzorný výcvikář:
II. třída - Jaromír Hájek a Martina Kaskounová. Sekretariát zašle žadatelům průkazku a odznak.
-bylo doloženo splnění podmínek na rozhodčího I. tř. Petra Žižky, bylo předloženo P ČKS k jeho
Jmenování.
-v zahraničí prováděná zkouška CSAU je totožná se zkouškou BH dle MZŘ
-upřesnění změn NZŘ: zkouška ZZO zůstává v platnosti v plném znění, není vstupní zkouškou pro
nově zařazené zkoušky ZZO 1-3.
-VK projednala a vyhověla žádosti Boxer klubu o změnu delegace rozhodčích na základě změny
místa konání.
-VK navrhuje tyto sportovní komisaře: J. Lasík, J. Glisníková, J. Čákora, J. Kolář a M. Ryneš (hlasování
Pro 4 : proti 1 zdrželi se:3) - NESCHVÁLENO
-VK vzala na vědomí jmenování J. Glisníkové jako zástupce ČMKU v Komisi pro pracovní psy FCI.
-na základě dotazů se upřesňuje počet účastníků u sloučených zkoušek, max 10 + 1 (rozhodčí), u
zkoušek pouze dle MZŘ je počet účastníků podle počtu oddílů.

Chovatelské kluby - R.Bočanová
-žádost Boerboel klubu o přijetí za kolektivního člena - zamítnuto
-Šarplaninac klub stížnost na porušování bonitačního řádu - záležitost klubu jako
samostatného právního subjektu, doporučeno obrátit se na KRK příslušného klubu
Komise mládeže - I.Skalická
-z hodnocení VS mládeže v Chodově a v Havířově, organizačně bez závad, schválena odměna
v plné výši
-příprava TTM ve Starém Plzenci, v současné době volných 13 míst, počet přihlášených
náhradníků 16, bude uzavřeno k 31.5.15 - viz příloha k zápisu
-v rámci MR mládeže bude uspořádán i otevřený závod mládeže, kam se mohou přihlásit, ti
kteří na VS startovali, ale nekvalifikovali se v dané kategorii - viz příloha k zápisu
-členství slečny A.Vydrové v ČKNO je diskutabilní, s přihlédnutím k tomu, že se jedná o
mládežnici, bude její start na MR mládeže umožněn.
-vzhledem k tomu, že nejsou sestry Vydrovy přímými členkami ČKS, není možná jejich účast
na TTM 2015.
K bodu 5: Různé:
-schválen příspěvek ve výši 1,819,- Kč na mezinárodní roaming vedoucího družstva na MS
IPO-FH v Rusku.
-projednány připomínky k návrhu rámcové spolupráce s firmou Brit
-vzat na vědomí zápis z Pardubické krajské organizace
USNESENÍ
43/15-schválen návrh smlouvy o reklamě s firmou ARTETA - sponzoring (bez opční smlouvy)
44/15-na základě sdělení MŠMT byla poskytnuta dotace na program provoz a údržba-pokyny
odešle sekretariát ZKO nejpozději do 15.6.2015
49/15-na základě návrhu VK jmenován rozhodčím I. tř. Petr Žižka - předseda dopisem +
(průkazka, razítko, čtečka)
3
-

Zápis PČKS 26.5.2015

50/15-pro sezonu 2016 budou vytvořeny pokyny pro uspořádání Celostátního přeboru
malých plemen (bez VS). Směrnice pro event. pořádání VS a MR malých plemen
dopracována do budoucna dle zájmu o účast.
51/15-vedoucí výpravy na MS IPO 2015 navržena a schválena Mgr. Drahuše Mašková (7:0:1)
52/15-schválena nová ZKO - ZKO Dobruška - U Stadionu
53/15-zánik ZKO - ZKO Milín
54/15-všechny ZKO, pokud ještě nemají zaregistrovány změny v souladu

s NOZ musí předložit tyto podklady nejpozději do 31.10.2015, po tomto datu si budou ZKO
veškeré podklady zpracovávat samostatně a budou je zasílat pouze k podpisu na
sekretariát ČKS, který je následně odešle na rejstříkový soud , podklady doručené
sekretariátu ČKS do tohoto data vyřídí přímo sekretariát

Na závěr jednání zápis přečten a schválen.
Ukončeno : 21,25 hod
Zapsala MUDr. Bočanová

Důležité termíny - 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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