Zápis č. 9 / 2015
z jednání Předsednictva ČKS v Praze dne 19.10. 2015, U Pergamenky 3, Praha 7
Přítomni : Bočanová R. MUDr. , Lasík J. Bc., Melichar M., Mellar K., Nedvěd Vlad.,Šabatová H. Ing.,
Skalická I., Spolek Z., Šmolík Jar.,
Přizváni : Roškotová B., 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. TRVÁ.
-propagační předměty ČKS splněno , k další realizace pouze cedulky na stopy ,
-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.
K bodu 2: Zprávy z orgánů
Sdružení sportovních svazů ČR
-2. 10. 15 se konal seminář SSS ČR k vyhlášeným programům dotací MŠMT
-setkání zástupců sportovního prostředí s ministryní Valachovou, se konalo dne 6. 10. 2015
-16. 10. 15 na MŠMT podepsáno „Memorandum“
-dotace MŠMT u programu VIII. prodloužen termín uzávěrky do poloviny listopadu, ostatní programy
uzávěrka do konce října
-další zasedání SSS ČR se bude konat 18. 11. 15
ČMKU
-projednány připomínky k nedostatku v programu Dog office ve věci vkládání vystavovatelů, uloženo
sekretariátu, písemné připomínky budou zaslány pod MVP MVDr. Širokému. TRVÁ
-8. 10. 15 se konalo na ČMKU jednání s Moloss Clubem – případ Olaf from South Afrika a Iris Moya
Balotada
K bodu 3: Zprávy z komisí.
Organizační komise - p. Melichar.
-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. TRVÁ
-ZKO Střekov, stížnost na odchod 2 členů bez výstupního razítka (neuhrazené náhrady za brigády).
Podle sdělení ZKO Bukov, byli tito členové přijati jako noví ! TRVÁ
Výcviková komise - Bc. Lasík
-614/13-aktualizace Sborníku – průběžný úkol
-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 (schváleno –
doplnění zajistí p.Lasík).
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Vyhodnocení MR ZVV-3
Vyhodnocení po pořadatelské stránce i předvedených výkonů účastníků hodnoceno kladně.
Výcviková komise navrhuje pořadateli odměnu v plné výši.
Hodnocení průběhu VS stopařů
Dosahované výsledky účastníků výběrových soutěží rozdílné dle místa konání.
Přihlášený psovod Jaroslav Hodek se z důvodu dopravní nehody nemohl dostavit a účastnit se
výběrové soutěže v Domažlicích. Na základě tohoto odůvodnění mu byla umožněna účast na
následné VS v Hodoníně, kde se uvolnilo místo po odstoupivším L. Gabrikovi.
Z počtu 53 zúčastněných 29 splnilo zkouškový limit na obou stopách.
Průběh příprav MR stopařů podle IPO-FH
MR ČR bude konáno ve dnech 31.10. - 1. 11. ve Staňkově.
Nominace účastníků byla provedena neprodleně po ukončení poslední výběrové soutěže. Rozhodčí
Luboš Jánský delegovaný na tuto akci delegaci vrátil z osobních důvodů. Přehodnoceno doporučení
VK, následně jako druhý rozhodčí delegován Vladimír Košťál. Z ČKS na akci delegován předseda VK Bc.
Lasík. Po ukončení závodu bude jmenována reprezentace na MS IPO FH 2016.
Příprava zkoušek figurantů
Zkoušky figurantů se uskuteční dne 8. 11. 2015 v ZKO Praha Jižní město.
Přihlášeno 6 účastníků na figuranta I. třídy a 17 na svazového figuranta, včetně prolongací.
Zkušební komise ustanovena z členů výcvikové komise a svazového figuranta Jiřího Macha.
Všem zúčastněným budou zaslány pozvánky s upozorněním na doložení zdravotní prohlídky a
vylepenou fotografii v průkazu figuranta. Dále upozornění, aby si každý účastník přivezl psa
způsobilého k provádění přezkoušení figurantské práce.
Zkoušky svazových kladečů
Vzhledem k nízkému počtu zájemců (4) se zkoušky kladečů v r. 2015 nebudou konat. Další termín
bude stanoven v roce 2016 na základě požadavků.
Rozhodčí 1. tř.
Výcviková komise navrhuje Martina Matouška na jmenování rozhodčího I. třídy
po splnění stanovených hospitací
Příprava soutěží v roce 2016
Přihlášen dostatečný počet zájemců o pořádání VS IPO. Nepřihlásil se žádný zájemce o pořádání MR
IPO. Přihlášen dostatečný počet zájemců o pořádání VS ZVV3 i zájemce o pořádání MR ZVV3
Nedostatečný počet zájemců o výběrové soutěže stopařů a MR IPO FH.
Chybí zájemce o pořádání MR mládeže stopařů.
Přihlášen i zájemce o pořádání MR MP. Nutno doplnit pořadatele výběrové soutěže MP.
Ostatní akce zájemci pokryty.- výzva zveřejněna na webu
Na základě podnětu zjištěn rozdílný výklad u zkoušek ZZO 1-3 prováděné u ČKS a MSKS.
K upravení a sjednocení bude jednáno s MSKS k nápravě a sjednocení rozdílnosti ve výkladu
zkušebního řádu (p.Lasík).
Upozornění pro všechny rozhodčí, aby ve výkazech "hodnocení akce" uváděli i jména kladečů. Dosud
neprováděno.
Na základě připomínek k nové směrnici č. 14 s platností od 1. 1. 2016, jednáno k její možné úpravě v
části činnosti kladeče II. třídy – nevyžadovat při kladení stop na zkouškách.
Handicapované osoby na zkouškách
Účast handicapovaných osob na zkouškách je možná, pokud je tato schopna zkoušku absolvovat v
plném rozsahu a vlastním vedením psa, nebo jen s nutnou pomocí druhé osoby dle charakteru svého
handicapu.
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Soutěží se však mohou zúčastnit jen v případech, pokud jsou schopni samostatně vykonávat veškerou
činnost psovoda a bez pomoci druhé osoby. Může se zúčastnit soutěží v kategorii pro handicapované
psovody.
Příprava školení rozhodčích
Předběžný termín školení rozhodčích 13.2.2016 Kroměříž
20.2.2016 (bude určeno)
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
V červenci se uskutečnilo v Rožnově p. Radhoštěm ME juniorů v agility za účasti 387 účastníků. Za ČKS
se zúčastnil Z. Spolek, technické vybavení, organizační zajištění na vysoké úrovni
MR agility proběhlo počátkem září v Liberci za účasti 90 závodníků
MR juniorů proběhlo na konci září za účasti 130 závodníků
MS agility proběhlo v minulém týdnu v Bologni, výborné výsledky, tituly MS v kategorii malých a
středních
MS obedience 2016 proběhne v Moskvě
Zpráva z komise pro agility při FCI – komise má nově 41 členů, 2016 bude MS ve Španělsku
(Zaragoza), v plánu MS 2017 v ČR
Informace o proběhlém MR ve flyballu
Příprava podkladů k realizaci nové směrnice pro propůjčování titulu Mistr sportu u klubů speciálního
výcviku. Z. Spolek
Komise mládeže - I.Skalická
-proběhly všechny plánované mistrovské soutěže dle kalendáře akcí, velmi pěkné obsazení,
výsledkové listiny zveřejněny na webu ČKS,
Mistrovství mládeže stopařů pořádala náhradní organizace ZKO Žamberk ( původně ZKO Kaplice ),
podán 1 protest, organizačně akce v pořádku, komise navrhuje odměnu organizátorovi v plné výši,
za ČKS se zúčastnila I.Skalická
Zástupce chovatelských klubů – R. Bočanová
Schválen rozdělovník příspěvků na činnost chovatelským klubům – viz příloha zápisu č. 1.
K bodu 4: Různé:
-Žádost o přijetí za kolektivního člena od Intenational Cynological Association a.s. – zamítnuto
/profesionální organizace/ TRVÁ – dopis předseda
-stav členské základny – upřesnění a pokyny pro r. 2016 (sekretariát) odsouhlaseno per rollam 8. 10.
2015, bude rozesláno ZKO.
-na zasedání P ČKS dne 22. 9. 15 odsouhlaseno snížení odměny pořadateli MR IPO o 5 tisíc
s následujícím odůvodněním - některé výdajové položky rozpočtu byly překročeny a nebyl dodržen
termín vyúčtování. Žádost o přehodnocení stanoviska od ZKO Roudnice ze dne 6. 10. 2015 byla
jednomyslně zamítnuta jako neopodstatněná
-ZKO Divišov oznámilo ukončení činnosti
-propagační předměty ČKS – schválen nákup následujících upomínkových předmětů flash disk 4GB
50x, deštník 50x, kšiltovky á 100 x (červená, modrá, černá), šňůrka na krk s karabinou 150ks,
propiska 100x (stopařská cedulka s logem ČKS bude poptávána dále)
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USNESENÍ :
50/15-pro sezonu 2016 budou vytvořeny pokyny pro uspořádání Celostátního přeboru malých
plemen (bez VS). Vypracuje VK - ODLOŽENO – protože bylo zažádáno o Mistrovství malých plemen.
Nutno zajistit pořadatele výběrové soutěže do 30. 11. 15
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.
Bude zaslána poslední urgence.
62/15 sekretariát vystaví průkazy sportovním komisařům (Bc.J.Lasík, Mgr.F.Zimek, T.Krajčí). TRVÁ
Nutno zaslat fotografie.
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.
NEDOLOŽENO, ODKLÁDÁ SE.
71/15 odvolání Mgr. Maškové z propagační komise ČMKU – jednomyslně schváleno, bude hledán
náhradní kandidát, Mgr.Mašková i P ČMKU písemná informace
72/15 schválen postupový žebříček pro MR stopařů podle IPO FH, 17 účastníků postupuje z VS, 18.
účastník zelená karta - MR z uplynulého roku
73/15 na základě návrhu VK byl jmenován Martin Matoušek rozhodčím I. třídy (předseda + sekret.)
74/15 dnešním dnem schválena změna směrnice č. 14 pro kladení stop platná od 1. 1. 2016 - pro
kladení stop na zkouškách nebude vyžadována účast proškoleného kladeče II. třídy (úprava p.Lasík)
75/15 na základě návrhu KV Praha schváleno udělení bronzových plaket ČKS za dlouholetou činnost
pro: PhDr. Novotný Vladimír, Kadlec Libor, Rössler Petr, Hořínek Karel, Vycpálek Leoš, Hornsteiner
Pavel, Čermák Pavel, Souček Jaroslav, Štangl Roman, Hamrová Vlasta, Fašánková Zuzana, Čermáková
Věra, Boušková Hedvika (předání 6.11.2015)
76/15 schválena úprava výše odměny rozhodčích pro posuzování exteriéru psů MVP Praha. Zvýšení
se týká rozhodčích, kteří budou posuzovat více než 80 vše v čistých částkách a dle počtů uvedených
v katalogu, u rozhodčích pod 40 psů : 850,- Kč čistého , při počtu 41 – 80 á 1.000,- Kč směrnice
ČMKU stanoví částku při 50 psech a více 1000,- Kč u rozhodčích od 81 psů za každých započatou
desítku navíc příplatek 150,- Kč. ( od 81 psů 1150,- Kč, od 91 psů 1300,- Kč apod) .
77/15 schválena úprava ceníku PK –
-výše poštovného od 1.11.2015 pro doručené zásilky jednotná cena dobírky á 100,- Kč
- navýšení úhrady za zasílání průkazů psů BPP od 1.1.2016 (včetně poštovních poplatků za zaslání na
dobírku) na 300 Kč
Schválena změna termínu konání Plenárního zasedání ČKS na 15. 12. 15 .
Zápis na závěr jednání zápis přečten a schválen.
Ukončeno : 22,00 hod
Zapsala: Renáta Bočanová
Přílohy:
1/ Zápis z VK ČKS ze dne 13. 10. 2015
2/ Rozdělovník příspěvků chovatelským klubům 2 listy
3/ Ceník služeb PK platný od 1.11.2015
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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
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.

Termíny MVP Praha 2017,2018

-

29.-30.4.2017
5.- 6.5.2018

4.-5.11.2017
3.-4.11.2018

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ ČKS - POZOR ZMĚNA TERMÍNU 15. 12. 2015 !!!
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