Zápis č. 8 / 2015
z jednání Předsednictva ČKS v Praze dne 22. 9. 2015, U Pergamenky 3, Praha 7
Přítomni : Bočanová R. MUDr. , Lasík J. Bc., Melichar M., Mellar K., Nedvěd Vlad.,
Skalická I., ., Šmolík Jar.,
Přizváni : Roškotová Blanka, Šiška J.
Omluven : Spolek Z.- služebně mimo republiku
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. TRVÁ.
-sponzorství s firmou BRIT –26. 8. 2015 byla smlouva o sponzorství podepsána.
-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: Bc.Lasík, J. Šiška TRVÁ.
-průběžný úkol - reorganizace webu ČKS. T. č. probíhá písemná komunikace s autorem stránek o
novém uspořádání směřujícím k zadání úkolu.
-trvá - VK zpracuje a navrhne pravomoci k upřesnění a jasnému vymezení své činnosti . TRVÁ
-trvá - VK zpracuje a navrhne morální kodex pro rozhodčí, figuranty a kladeče. TRVÁ.
33/15-metodický materiál ke školení kladečů vytištěn. Krajským výborům bylo zasláno 5ks, další na
vyžádání pro pořadatele školení v krajích. SPLNĚNO.
K bodu 2: Zprávy z orgánů
Sdružení sportovních svazů ČR
-15. 9. 2015 se uskutečnilo zasedání SSS ČR. Za ČKS se zúčastnil předseda pan J. Šmolík. Končí
„výpůjčka“ pozemku pod budovou, ve které mj. sídlí ČKS. Další jednání v této věci budou vedena.
- pokračuje jednání s MŠMT k financování kynologického sportu – ministryní Valachovou nově zřízena
Komise pro sport, členem Ing. Ertl za SSS. Nově perspektiva vyhlášení X. programů dotací. Zároveň se
rýsuje i požadavek na podrobnější členění členské základny (např. sportovci v soutěžích, aktivní
sportovci, sportovci ve volnočasové oblasti, instruktoři atp. ….)
-doručena pozvánka na setkání zástupců sportovního prostředí s ministryní Valachovou, které se
bude konat dne 6. 10. 2015
ČMKU
-projednány připomínky k nedostatku v programu Dog office ve věci vkládání vystavovatelů, uloženo
sekretariátu, písemné připomínky budou zaslány MVDr. Širokému.
-Bc.J. Lasík byl přizván k jednání P ČMKU dne 16.7.2015, kde předložil návrh koncepce pro činnost VK
ČMKU, který byl schválen (prozatím zájem pouze ČKS a MSKS).
K bodu 3: Zprávy z komisí.
Organizační komise - p. Melichar.
-Schválen Kárný řád, zakomponovány připomínky JUDr. Deverové, platnost od 23. 9. 2015
-Informace o rozporu v ZKO Kadaň. Předsednictvo projednalo odvolání proti rozhodnutí mimořádné
členské schůze ZKO Kadaň ze dne 2. 7. 2015 ve věci vyloučení paní Věry Vostré ze ZKO Kadaň č. 210.
Předsednictvo zamítlo odvolání a potvrdilo rozhodnutí této mimořádné členské schůze.
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-ZKO Střekov, stížnost na odchod 2 členů bez výstupního razítka (neuhrazené náhrady za brigády).
Podle sdělení ZKO Bukov, byli tito členové přijati jako noví členové.
Výcviková komise - Bc. Lasík
-614/13-aktualizace Sborníku – průběžný úkol
-MS FCI IPO ve Švýcarsku po pořadatelské stránce bylo MS zklamáním. V jednotlivcích vybojoval
krásné 3.místo pan Martin Plecháček se psem Antrax Ostaryka, ve družstvech obsadila reprezentace
ČR 4.místo.
- MR ZVV3 se konalo 18.9.2015 ve Volenici, organizačně zvládnuto bez problémů, akce proběhla jako
jednodenní, nastoupilo 16 účastníků, 2 se omluvili pro zranění psa.
-příprava VS IPO-FH. Změna termínu VS v Novém Malíně. Původní termín 19. -20. 9. posunut na 17. 18. 10. 2015, z důvodu pracovní zaneprázdněnosti pořadatelů. Všichni pořadatelé VS byli vyzváni k
zajištění dvou rozdílných terénů (hnědý, zelený), z důvodu objektivity možnosti předvedení výkonu
psů. Všichni pořadatelé požadavek akceptují. Zvací dopisy pořadatelů výběrových soutěží postupně
rozesílány.
Na žádost Petra Veselky a Michala Veselky bylo schváleno jejich přeřazení v soupisce VS z důvodu
účasti P. Veselky na jiné kynologické akci ve stejném termínu, kde byl původně zařazen (Hodonín).
Rozhodčí delegovaný na MR stopařů - Luboš Jánský vrátil delegaci z osobních důvodů. Bude
delegován jiný rozhodčí.
-Podmínky pro VS 2016. Na základě rozhodnutí předsednictva ČKS došlo k úpravě podmínek účasti na
MR IPO. Nominace jen na základě výsledků z VS a mistrů jednotlivých plemen z předchozího roku
(zelená karta). Dále mistra ČR IPO z předchozího roku a juniorského mistra ČR všestranných IPO 3.
(Vše specifikováno ve směrnici č. 8 s platností od 1. 1. 2016.)
-Výcviková komise navrhuje úpravu směrnice č. 8 pro pořádání VS IPO a stopařů. V podmínkách
účasti upřesnit i započítání zkoušky složené na akcích CACT a CACIT na území ČR (bude doplněno).
-Zkoušky a prolongace figurantů, termín a místo stanoveno na 8. 11. 2015 v ZKO Praha - Jižní město.
Dosud přihlášeno 8 adeptů na zkoušky a 1x prolongace figurantů. Některé kraje přihlášky dosud
nezaslali.
Připomínka pro adepty: podmínkou k účasti je mimo stanoveného, i lékařské potvrzení a foto v
průkazu figuranta.
-Zkoušky svazových kladečů stop, doposud přihlášeni pouze 4 adepti. V případě, že nedojde k
navýšení zájemců, budou zkoušky uskutečněny v jarních měsících roku 2016.
Upozornění pro krajské organizace. Doposud nebyl ve všech krajích předán průkaz kladeče všem
proškoleným z předchozího období. Krajské organizace budou vyzvány, aby obdržené průkazy
kladečům neprodleně předali dle seznamu proškolených kladečů. Nemohou tak doložit svoji
kvalifikaci a není jim umožněno potvrzení výkonu funkce kladeče na akcích. Nutné pro následné
prolongace bez opakování zkoušek.
-Zkoušky rozhodčích I. a II. třídy Zkoušky rozhodčích se konaly 6. 9. 2015 v ZKO Praha - Jižní Město.
Zkušební komise J.Šmolík, T.Krajčí, MVDr.Glisníková, J.Čákora, J.Kolář a M.Ryneš. Vše organizačně
zajištěno dle požadavků pro vykonání zkoušek rozhodčích z výkonu. Schválen seznam rozhodčích I.
třídy pro vykonání hospitací nových adeptů na rozhodčí. Adeptům, kteří při zkouškách uspěli, bylo
obratem zasláno vyhodnocení zkoušek s uvedením počtu předepsaných hospitací , seznam
rozhodčích a hospitační listy. /viz níže/
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-Změna příjmení a korespondenční adresy rozhodčí I. třídy: Miroslava Tichá - nově Flamichová,
Rooseveltova 19, 746 01 Opava. Změnu v seznamu zajistí sekretariát, včetně vydání nového průkazu
a razítka.
- VK projednala dotaz pí. B. Hamouzové se zdravotním handicapem o účasti na zkouškách z výkonu.
Otázka účasti handicapovaných osob na kynologických akcích je stále v jednání a bude se řešit i na
zasedání pracovní komise FCI. Nelze v současné době podat jednoznačné stanovisko.
-VK projednala způsob ocenění vítězů na MR a navrhuje udělit jako odměnu peněžní poukázku na
nákup zboží dle vlastního výběru (již se provádí).
- VK schválila žádost o změnu delegace figuranta na MR CMC a nově deleguje figuranta Pavla
Soukopa, za původně delegovaného Jana Böhma, který bude na této akci závodit.
-MR malých plemen v roce 2015 bylo zrušeno z důvodu nesplnění podmínek pro jeho uspořádání nedostatečný počet účastníků.
- Upřesnění směrnice pro kladeče a pořadatele akcí - kladeči II. třídy mohou svou činnost vykonávat i
v jiných ZKO a mimo svůj kraj.
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.
Kluby speciálního výcviku - Z. Spolek – omluven
Komise mládeže - I.Skalická
-informace o TTM – nejvyšší účast za posledních 5let – 54 účastníků, zahájení se zúčastnila starostka
města paní Bc. Vlasta Doláková a předseda ČKS pan Šmolík. Celkové náklady činily 376.245 Kč(po
odečtení příspěvku účastníků 156.000 Kč) byla akce ČKS dotována částkou 220.245 Kč.
-informace z MR mládeže, juniorů a Otevřeného závodu mládeže, organizačně výborně zajištěno,
komise navrhuje finanční odměnu pořadateli v plné výši
-VS mládeže stopařů - proběhly celkem 3 VS, komise navrhuje finanční odměnu pořadateli v plné výši
-na M ČR mládeže stopařů za ČKS delegována I. Skalická
Zástupce chovatelských klubů – R. Bočanová
předložena žádost o příspěvek na činnost chovatelským klubům, odloženo. Bude projednáno na
příštím zasedání po rozšíření kritérií pro rozdělování (plnění termínů apod) Podklady pro žádosti o
státní dotace pro reprezentaci 2016 (termín do 15. 9. 2015) většinou subjektů k dnešnímu dni
nedodány.
K bodu 4: Různé:
-TTM 2016 žádost o konání ZKO Starý Plzenec
-Schválen tiskopis žádosti o posouzení zdravotní způsobilost k práci činovníka ve sportovní kynologii.
-Žádost o přijetí za kolektivního člena od Intenational Cynological Association a.s. – zamítnuto
/profesionální organizace/
-Stav členské základny – upřesnění a pokyny pro r. 2016 (sekretariát)
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-dne 15. 7. 15 doručen na sekretariát dopis Mgr. Maškové o rezignaci na funkci II. místopředsedkyně
ČKS. Předsednictvo k tomuto zaujalo stanovisko dne 30. 7. 2015. Dle NOZ funkce skončila datem 15.
9. 2015. V souladu se Stanovami ČKS ke kooptaci navržena a jednomyslně schválena Ing. Helena
Šabatová.
-jednáno o odměně za M ČR IPO Roudnice n.L. Některé výdajové položky rozpočtu byly překročeny a
nebyl dodržen termín vyúčtování. Předsednictvo rozhodlo snížit odměnu za akci o 5 tisíc Kč.
-požadavek na dotace na zasedání FCI Obedience a Flyball, bude předáno na ČMKU
-schváleny termíny MVP Praha 2017 a 2018
-ČMKU bylo odvedeno 97.500 Kč za členskou základnu ČKS a 49.705 za vydané PP
-ČMKU byl předán plán Okresních a Krajských výstav na rok 2016
-projednány návrhy KV MSK na ocenění – p. Wünschovi Otakarovi bude udělena stříbrná plaketa ČKS
při příležitosti 70. narozenin, panu Františku Benešovi bude uděleno čestné členství při příležitosti 70.
narozenin.
-projednány návrhy KCHK na ocenění dlouholetých funkcionářů stříbrnou plaketou ČKS Glänznerová
Helena, Škubal Jiří, Březina František, Zaoralová Andrea, Zdražil Jaromír, Stránská Zdeňka, Suchá
Miroslava, Kotalová Danuše Ing.
-projednány návrhy KV MSK na ocenění dlouholetých funkcionářů- Čestné členství Benš František<
stříbrná plaketa Wünsche Otakar
-vzaty na vědomí zápisy plzeňské krajské organizace ze dne 27.6.15 a KV Praha ze dne 7.9.15
-sekretariát připravil seznam základních organizací, které splňují podmínky pro přiznání dotací na
provoz a údržbu. Se všemi ZKO, které podmínky nesplňují, bylo konkrétně jednáno.
USNESENÍ :
50/15-pro sezonu 2016 budou vytvořeny pokyny pro uspořádání Celostátního přeboru malých
plemen (bez VS). Vypracuje VK.
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.
62/15 sekretariát vystaví průkazy sportovním komisařům (Bc.J.Lasík, Mgr.F.Zimek, T.Krajčí).
63/15 hlasováním per rollam byla dne 28. 7. 2015 odvolána Mgr Mašková z funkce vedoucí výpravy
na MS FCI IPO. Schválen Bc.Jiří Lasík jako vedoucí družstva, družstvo doplněno o tlumočníka pana Ing.
Z. Nováka.
64/15 per rollam (dne 30.7.15) schváleno stanovisko předsednictva k odstoupení Mgr. Maškové
z funkce II.místopředsedy ČKS
65/15 v mezidobí (12.8.2015)per rollam schváleny odměny pořadatelům VS a MR (
VS MČR IPO, 11.-12.4.2015, Volenice - 12.000,- Kč, VS MČR ZVV3, 25.4.2015, Volenice 4.000,- Kč,17.
VS MČR ZVV3, 2.5.2015, Volenice jednodenní , minus 1.000,- Kč – tj. odměna 4.000,- Kč, 18.4. VS ZVV
3 Kylešovice 5.000,- Kč, 9.5. VS ZVV 3 Přeštice – 5.000,- Kč, 18.-19.4. VS IPO Třeboň 18.000,- Kč, 9.5.
VS ml. Havířov 6.000,66/15 v mezidobí (21.7.2015) per rollam schválena výše pronájmu stánkařům na MVP Praha
67/15 v mezidobí per rollam (16.9.15) schválena změna místa a termínu konání MR dobrmanů.
68/15 vzhledem k dlouhodobým a opakovaným výborným výsledkům, navrženo propůjčení titulu
Mistra sportu panu Martinu Plecháčkovi, za předpokladu, že je držitelem I. výkonnostní třídy.
69/15 předsednictvo vyslovuje poděkování panu Ing. Zbyňkovi Novákovi za jeho práci odvedenou
v průběhu MS FCI.
70/15 noví rozhodčí z výkonu I.třída Michaela Kuncová, Ing.Jitka Jozová, Bc.Jaroslav Petráček, Martin
Matoušek. II.třída Ing.Michaela Šultová, Jana Světlíková, Mgr.Jiří Tyc – jejich jmenování až po splnění
a vyhodnocení předepsaných hospitací.
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Na závěr jednání zápis přečten a schválen.
Ukončeno : 22,00 hod
Zapsala: Renáta Bočanová

Přílohy :
1/ Zápis z jednání pracovní komise FCI
2/ Kárný řád schválený s účinností od 23. 9. 2015

Upozornění na důležité termíny:
-

zkoušky a prolongace svazových figurantů a figurantů I. třídy proběhnou dne 8. 11.2015 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
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