Zápis č. 7 / 2015
z jednání Předsednictva ČKS v Praze dne 24. 6. 2015, U Pergamenky 3, Praha 7
Přítomni : Bočanová R. MUDr. , Lasík J. Bc., Mašková D. Mgr., Melichar M., Mellar K., Nedvěd Vlad.,
Skalická I., Spolek Z., Šmolík Jar.,
Přizváni : Roškotová Blanka, Šiška J.
Jednání zahájil předseda ČKS p. Jaroslav Šmolík přivítáním přítomných. Předložený program
schválen bez připomínek.
K bodu 1 : Kontrola usnesení
635/13-zaslán časový návrh a finanční rozpočet ke spojení obou programů ČKS, zadání a návrh
smlouvy bude zasláno předsednictvu ke schválení. Zakomponovat do smlouvy, že navrhovaná cena
bude konečná.
-sponzorství s firmou BRIT – 24. 6. 15 proběhlo jednání za účasti J. Šmolíka, K. Mellara za ČKS a pí.
Sojkové, pí. Vargové za firmu Brit. Předložen návrh smlouvy. Okruhy spolupráce – PK, sponzoring
reprezentace IPO-FH, IPO FCI, soutěže MR IPO, MR ZVV3, MR IPO-FH, MR mládeže, MR mládeže
stopařů, logo firmy Brit na webu ČKS (poznatky z jednání zapracuje do návrhu smlouvy p.Mellar).
F.Brit dodat počet oceňovaných na jednotlivých M ČR.
-trvá - propagační předměty 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, event.stopařská cedulka s logem ČKS), nové poháry
na MS. Probíhá poptávka. Ú: Mgr. Mašková, Bc.Lasík, J. Šiška
-průběžný úkol - reorganizace webu ČKS. T. č. probíhá písemná komunikace s autorem stránek o
novém uspořádání směřující k zadání úkolu.
-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-metodický materiál ke školení kladečů vytištěn. Krajským výborům bude zasláno 5ks, další na
vyžádání pro pořadatele školení v krajích.
K bodu 2: Zprávy z orgánů
Sdružení sportovních svazů ČR
-18. - 19. 6. 2015 se uskutečnilo výjezdní zasedání v zařízení ÚAMK na Lipně. Za ČKS se zúčastnil
J.Šmolík
- pokračuje jednání s MŠMT k financování kynologického sportu (program I) - předán registr
mezinárodních mistrovských soutěží, bude nutno koncipovat smlouvy s kolektivními členy /včasné
nahlašování termínů MS, ME, výsledkové listiny dodávat včas a v originále/
-do 30. 9. 2015 podat obecné žádosti o dotace na příští rok, kladně vyřízena přihláška do II. kola
programu V. pro rok 2015. V kolonce žádostí o dotace v Programu IV. bude nutno nově uvádět výše
členských příspěvků v dané ZKO.
ČMKU
-k navrženému ustanovení výcvikové komise ČMKU - doložit koncepci práce. Bc. Lasík bude pozván na
příští jednání P ČMKU
K bodu 3: Zprávy z komisí.
Organizační komise - p. Melichar
-trvá Kárný řád – požádána JUDr. Deverová o stanovisko
Výcviková komise - Bc. Lasík
-VK vypracuje aktualizaci směrnice č. 7. - od 2016 VS ZVV3 jako dvoudenní akce, které by byly
posuzovány stejným týmem rozhodčích.
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614/13-dopracování Sborníku - trvá
-vyhodnocení MR IPO, schválení a příprava reprezentace MS IPO
po pořadatelské stránce bylo vše výborně zajištěno, výsledky ovlivněny vysokou teplotou zejména
v disciplíně pachových prací, kde větší část zúčastněných psů v důsledku zvýšených nároků práci
nedokončila. Na základě výsledků vyhlášena reprezentace na MS FCI 2015 v pořadí: Martin
Plecháček, Jitka Duffková, Petr Foltýn, Jiří Poukar, Vítězslav Holan, náhradníci: Taťána Novotná,
Roman Šonský.
-Jiří Poukar se na místě reprezentace vzdal a tím přímo postoupil první náhradník, druhým
dodatečným náhradníkem byla jmenována další v pořadí Jana Vopěnková.
-jmenovaní náhradníci dosáhli bodového hodnocení o jeden bod nižší, než je požadovaný limit pro
účast na MS FCI. Vzhledem k náročným podmínkám ovlivňující výkony psů a tím dosažení celkového
nižšího bodového hodnocení všech účastníků na MR, je navrženo udělení výjimky pro jejich
případnou reprezentaci.
-reprezentačním figurantem byl vybrán Jan Böhm.
-výcviková komise doporučuje pořadateli odměnu v plné výši.
Průběh příprav VS stopařů:
-prozatím přihlášeno 10 soutěžících, po uzávěrce (31. 7.) bude provedeno rozdělení v souladu se
směrnicí.
-příprava zkoušek rozhodčích
-zkoušky rozhodčích I. a II. třídy proběhnou dne 6. 9.2015 v ZKO Praha - Jižní Město, adepti
rozhodčích I. třídy: Bc. Jaroslav Petráček, Jaroslav Toman, Martin Matoušek, Daniela Fuchsíková, Ing.
Jitka Jozová, Michaela Kuncová, Věra Hrušková, adepti rozhodčích II. třídy: Ing. Michaela Šultová, Jiří
Tyc, Lucie Kaločová, zkušební komise: J. Šmolík, Bc. J. Lasík, MVDr. J. Glisníková, J. Čákora, J. Kolář,
M. Ryneš.
-příprava zkoušek a prolongací svazových a figurantů I. třídy, proběhnou dne 8. 11.2015 v ZKO Praha
Jižní Město, na jednotlivé krajské organizace, budou zaslány směrné tabulky s počtem figurantů,
které mohou přihlásit. Termín zaslání přihlášek do 31. 8.2015. Vyřídí Sekretariát ČKS
-příprava školení a zkoušek svazových kladečů, vzhledem k nízkému počtu přihlášených, se prodlužuje
termín s možností dohlášení adeptů do 31. 8.2015. Výzva na krajské organizace bude odeslána
současně se směrnou tabulkou pro figuranty. Vyřídí Sekretariát ČKS.
-zajištění reprezentace pro ME IPO-FH - konat se nebude, nezajištěn pořadatel.
-projednána a schválena směrnice pro kladeče stop - bude předložena ke schválení P ČKS s
navrhovanou platností od 1. 1.2016.
-projednána a schválena směrnice k pořádání krajských akcí s CACT - bude předložena ke schválení
PČKS s navrhovanou platností od 1. 1.2016.
-VK projednala a schválila směrnici pro malá plemena, bude předložena ke schválení P ČKS s
navrhovanou platností od 1. 1.2016.
-VK projednala žádost o dodatečné zařazení zkoušek na LVT beauceronů v Bochovicích, v termínu 17.
7. 2015. Žádosti bylo vyhověno, delegace rozhodčího bude provedena VK.
-VK schválila změnu delegace rozhodčího na MM ČKNO, v termínu 3. - 5. 7. 2015. Z důvodu omluvy
zahraničního rozhodčího v oddílu C, byl delegován p. Martin Pejša m.s.
-VK navrhuje pro zadávání certifikátu do třídy pracovních psů zařadit i zkoušky dle NZŘ.
-VK navrhuje ustanovit sportovní komisaře ve složení: Bc. J. Lasík, Mgr. F. Zimek, T. Krajčí.
-zástupce v pracovní komisi FCI MVDr. Glisníková byla pověřena dotazem na možnost startu
handicapovaných osob na akcích pořádaných FCI.
Z minulého jednání trvá:
- VK zpracuje a navrhne statut (pravomoci) k upřesnění a jasnému vymezení činností VK.
- VK zpracuje a navrhne morální kodex pro rozhodčí, figuranty a kladeče.
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Kluby speciálního výcviku - Z. Spolek
-proběhly zkoušky rozhodčích pro agility, uspořádány výběrové soutěže na ME
-10. -12. 7. 15 se bude konat v Rožnově pod Radhoštěm ME juniorů za účasti 20 zemí, schválena
finanční podpora účasti našich reprezentantů
Komise mládeže - I.Skalická
-informace o přípravách na MR mládeže - v některých regionech problémy v komunikaci s krajskými
vedoucími
-informace o přípravách TTM - přihlášeno 56 účastníků
-žádost Ing. Hořejší týkající se startu její dcery v Otevřeném závodě mládeže bez kvalifikace na VS
mládeže - neschváleno.
-vypracován formulář „Kontaktní údaje účastníků VS mládeže“
-krajské tábory mládeže - na základě došlých žádostí v mezidobí schválena (per rollam) finanční
podpora pro Středočeský, Ústecký, Pardubický a Moravskoslezský kraj ve výši 5.000,- Kč pro každý
kraj na tábory mládeže
-zprostředkovaně prostřednictvím pí. Skalické projednány připomínky a dotazy pořadatele M ČR MP
-P ČKS deleguje na M ČR mládeže všestranných pro rok 2015 místopředsedu ČKS K.Mellara.
K bodu 4: Různé:
-předsednictvo seznámeno s (dosud nepravomocnými) rozsudky ve prospěch ČKS - Žalobu na firmu
Parneta s.r.o. ve věci neplacení nájemného za objekt v Jihlavě. Zamítnutí žaloby paní Holubové ve
věci doživotního zákazu chovu.
-informace o průběhu příprav startu reprezentace na MS IPO FCI - Mgr. Mašková. Zaslání přihlášek
(uzávěrka 15. 8. 15) a rezervace ubytování zodpovídá vedoucí družstva.
-v příštím týdnu se bude konat 1. zasedání propagační komise ČMKU - zástupce ČKS Mgr. Mašková
-v minulém týdnu proběhlo 1. jednání Komise pro mládež ČMKU - zástupce I. Skalická - info z jednání
-sekretariátem ČKS předložen seznam ZKO, která nemají k dnešnímu dni splněny členské
povinnosti - hlášení členské základny a odvody členských příspěvků - (celkem 24 ZKO) bude zrušeno
členství v ČKS v souladu se stanovami
-provedena urgence Lvíček klubu ČR a KASS k okamžitému doplnění hlášení členské základny vč.
úhrady příspěvku kolektivního člena
-žádost pí. E. S. ohledně výmazu osobních údajů z databáze ČKS - v souladu se Stanovami ČKS
v případě výmazu požadovaných údajů z evidence členů přestává být jedinec členem ČKS. Sekretariát
zašle upozornění s informací o dopadu požadovaného výmazu na členství v ČKS.
-nová ZKO - Ostrava Radvanice
-vzat na vědomí zápis z KV Karlovarského kraje
-na návrh Středočeského kraje schváleno udělení Zlaté plakety pí. Aleny Strýhalové ze ZKO Lysá nad
Labem - vyřízení sekretariát
-schváleny odměny členům P ČKS a členům odborných komisí dle metodiky schválené Plenárním
zasedáním ČKS dne 17. 3. 2015
-předsednictvo vzalo na vědomí dopisy 2 bývalých pracovnic sekretariátu, které ukončily pracovní
poměr na vlastní žádost
-I. Skalická se zúčastní za ČKS MR MP v Žamberku
USNESENÍ :
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.
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
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55/15-na základě návrhu VK P ČKS souhlasí se složením reprezentace MS FCI IPO. Ve složení: Martin
Plecháček, Jitka Duffková, Petr Foltyn, Vítězslav Holan, Taťána Novotná. Náhradníci: Roman Šonský,
Jana Vopěnková. Vedoucí reprezentace Mg. Drahuše Mašková. Figurant reprezentace Jan Böhm.
614/13-schválena směrnice č 6 pro kladeče stop ( VK doplní dokládání zdravotní způsobilosti u
kladečů I.a II. při prolongaci), schválena směrnice č. 14 k pořádání krajských akcí s CACT, schválena
směrnice č. 10 pro pořádání VS a MČR MP s platností od 1.1.2016.V případě malého zájmu a na základě
poznatků z roku 2014, bude uvažováno o uspořádání Celostátního přeboru MP bez zadání titulu Mistr pokyny se dopracují dodatečně.
56/15-k příloze č. 1 směrnice ČMKU pro vystavování a používání certifikátů pro účely doložení
pracovní třídy na výstavách a udělení Českého šampionátu a Mezinárodního šampiona krásy.
Podmínky pro udělování Mezinárodního šampiona krásy řeší pravidla FCI pro udělování tohoto
šampionátu - nutná zkouška IPO (všestrannost), IPO – FH (stopování), IPO – NS (severský styl) IPO – R
(záchranářský výcvik)
57/15-schválen sbor sportovních komisařů ve složení: Bc. J. Lasík, Mgr. F. Zimek, T. Krajčí.
58/15-schválena věcná ocenění pro stupně vítězů MR IPO (ve výši 15-10-5tisíc), MR ZVV3 a MR IPOFH dospělých (ve výši 10-7-3tisíce Kč)
59/15-P ČKS schválilo aktualizaci směrnice č. 8 pro pořádání VS MR IPO a stopařů, pro MR IPO
(počínaje r. 2016) se vypouští přímý postup z MS plemen, z VS IPO FH v r. 2016 bude postupovat
první v pořadí z každé soutěže a ostatní postupující dle žebříčku, za předpokladu splnění
zkouškového limitu
60/15-schválen příspěvek na účast závodníků z ČR na ME juniorů v agility ve výši 25tisíc Kč
61/15-P ČKS schvaluje vytvoření fondu daňové úspory ve výši 57.000,- Kč
Na závěr jednání zápis přečten a schválen.
Ukončeno : 21,45 hod
Zapsala: Renáta Bočanová

Přílohy :
Směrnice č. 6 - kladeči stop
Směrnice č.7 - pro pořádání VS na M ČR ZVV3 - červen 2015
Směrnice č.8 - pro pořádání VS na M ČR IPO a stopařů - červen 2015
Směrnice č. 10 - pro VS a MČR MP
Směrnice č. 14 - akce CACT a rest. CACT
Členská základna ČKS po krajích ke dni 24.6.2015
Přehled ZKO bez členské základny pro rok 2015
Zkoušky a prolongace figurantů 2015 – počty účastníků

Upozornění na důležité termíny:
-

zkoušky a prolongace svazových figurantů a figurantů I. třídy proběhnou dne 8. 11.2015 v
ZKO Praha - Jižní Město školení a zkoušky svazových kladečů termín s možností dohlášení se prodlužuje adeptů do 31.
8.2015.
zkoušky rozhodčích I. a II. třídy proběhnou dne 6. 9.2015 v ZKO Praha - Jižní Město.
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

