Zápis č. 10 / 2015
z jednání Předsednictva ČKS v Praze dne 16. 11. 2015, U Pergamenky 3, Praha 7
Přítomni: Bočanová Renáta. MUDr., Lasík Jiří Bc., Mellar Karel, Nedvěd Vladimír, Šabatová Helena
Ing., Skalická Iveta, Spolek Zdeněk, Šmolík Jaroslav
Omluven: Melichar Miroslav
Přizváni: Roškotová Blanka, Šiška Jiří,
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 zaslán předsednictvu ke schválení. Zakomponovat do smlouvy, že navrhovaná cena
bude konečná. 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
VK zpracuje a navrhne morální kodex pro rozhodčí, figuranty a kladeče. TRVÁ.
K bodu 2: Zprávy z orgánů
Sdružení sportovních svazů ČR
Další zasedání SSS ČR se bude konat 18. 11. 15.
ČMKU
Připomínky k nedostatku v programu Dog office ve věci vkládání vystavovatelů, projednáno se
zástupci P ČMKU, písemné připomínky předány na ČMKU.
Připomínky ke směrnici ČMKU o kontrole identity psů na výstavách zpracuje p. Šiška.
MŠMT
Odeslány žádosti o dotace programy I, II, IV, V , včetně podkladů – termínováno do 31.10.2015
V současné době se sumarizují a upravují podklady týkající se státní reprezentace – termínováno do
30.11.2015.
Dotace MŠMT program VIII. „mládežníci“ – žádná z organizací ČKS nesplňuje podmínky.
K bodu 3: Zprávy z komisí.
Výcviková komise - Bc. Lasík
-614/13-aktualizace Sborníku – průběžný úkol
Příprava školení rozhodčích
Termín školení rozhodčích 13. 2. 2016 Kroměříž a 20. 2. 2016 Praha.
Vyhodnocení MR stopařů podle IPO-FH
Organizačně na dobré úrovni, ze strany účastníků by bylo uvítáno ubytování na společném místě.
Připomínky ke kladení stop. Výcviková komise navrhuje udělení odměny pořadatelské ZKO v plné
výši.
Návrh reprezentace na MS stopařů IPO-FH
Na základě výsledků a umístění na MR IPO FH 2015 je do reprezentace MS FCI IPO FH v roce 2016,
které se bude konat 7. - 10. 4. na Ukrajině, nominována MVDr. Tatjana Burianová s fenou NO Hikary
Venušina sopka a Martin Matoušek s fenou NO Furia Drapa. Jako náhradník byl nominován Ing.
Zbyněk Novák se psem NO Virgo Gája Nova.
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Návrh reprezentace na ME stopařů IPO-FH
Reprezentace nebyla nominována z důvodu, že dosud nebyla ustanovena země, jež by ME
uspořádala.
Plán akcí na rok 2016
- pro pořádání VS na M ČR IPO přihlášeno 6 adeptů (budou uspořádány 4 VS)
- o pořádání M ČR IPO 2016 se přihlásila ZKO Roudnice nad Labem.
- o výběrové soutěže na M ČR ZVV3 se přihlásily 3 pořadatelské organizace
- o pořádání M ČR ZVV3 2016 se přihlásila ZKO Rožmitál pod Třemšínem
- VS stopařů 5 zájemců o pořádání a 1 zájemce o pořádání M ČR stopařů.
- dosud schází pořadatel VS na M ČR malých plemen
Vyhodnocení zkoušek figurantů
Zkoušek na I. třídu se zúčastnilo 7 adeptů. Uspěli 2, z toho 1x zadána 1. třída - Jakub Karbusický a 1x
přímo svazový figurant David Hanel, z důvodu vysoké kvality předvedené práce figuranta.
Zkoušek na svazového figuranta se zúčastnilo celkem 6 adeptů + 1 prolongace. Splnil 1 adept Jan
Kuncl. Prolongovaný figurant přeřazen do 1. třídy.
Poděkování pořadatelské organizaci ZKO Praha Jižní Město za zajištění výborných podmínek.
Směrnice pro výcvikovou činnost
Zapracovat již navržené a schválené změny do směrnic na webu ČKS.
Organizační, různé
VK navrhuje na základě splněných hospitací jmenovat rozhodčí 1. třídy - Michaela Kuncová a Jaroslav
Petráček, rozhodčí 2. třídy - Michaela Šultová a Jiří Tyc.
Současné nedostatky v delegacích a činnostech spojených s výcvikovou komisí souvisí s výměnou
pracovnice sekretariátu, která se zaučuje. VK bude zpracován metodický pokyn pro pracovníky
sekretariátu k delegacím rozhodčí – Ú: J.Lasík.
Jednání s MSKS k rozdílnému výkladu u zkoušek ZZO 1-3 se uskutečnilo dne 12. 11. 2015 v areálu
MSKS, ve Zbraslavi u Brna. Ujednoceno – rozsah zkoušek ZZO 1-3 je totožný a v plném rozsahu
zkoušek ZVV 1-3 v oddílu poslušnosti. Z rozsahu této zkoušky je vypuštěna a neprovádí se střelba ve
všech třech stupních. Při účasti malých plemen (kohoutková výška do 45 cm), se snižuje překážka
pro skok vysoký na 40 cm. To platí u všech stupňů zkoušek. Ostatní překážky zůstávají beze změn,
včetně aportů.
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
Předložen a neschválen návrh na rozdělení příspěvku u kolektivních členů – klubů speciálních sportů.
Po diskuzi schváleno v upravené verzi /viz usnesení a příloha zápisu/.
Příprava podkladů k realizaci nové směrnice pro zadávání VT a propůjčování titulu Mistr sportu u
klubů speciálního výcviku. Ú: Z. Spolek – TRVÁ - bude jednáno na příštím zasedání P ČKS.
Dne 9. 12. 2015 bude svoláno jednání zástupců klubů speciálního výcviku.
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Komise mládeže - I.Skalická
Zhodnocení MR mládeže všestranných
MR mládeže všestranných spolu s Otevřeným závodem mládeže ČKS pořádané ZKO Drahotuše, se
zúčastnilo celkem 19 závodníků, z tohoto důvodu byla akce pořádána pouze jako dvoudenní.
KM konstatovala, že akce proběhla po všech stránkách bez závad a navrhuje odměnu pořadateli
v plné výši.
Zhodnocení VS mládeže stopařů
Přes VS na MR mládeže stopařů postoupilo 22 závodníků + dvě závodnice přímo postupující
(Mistryně mládeže a Juniorská mistryně 2014).
KM konstatovala, že VS proběhly po všech stránkách bez závad a navrhuje odměnu v plné výši.
Zhodnocení MR mládeže stopařů
MR mládeže stopařů pořádané ZKO Žamberk se z 24 nominovaných zúčastnilo 21 závodníků. Velmi
pozitivní byl počet statujících v hlavní kategorii mládeže - celkem 11. Za oba dny bylo celkem 21
výkonů ohodnoceno 90ti a více body. MR proběhlo po všech stránkách bez závad, KM navrhuje
odměnu v plné výši.
TTM Starý Plzenec
TTM dle informací vedoucího pana Zábranského proběhl bez problémů. Zúčastnilo se ho 56 mladých
členů ČKS z celé České republiky. I pro rok 2016 ZKO Starý Plzenec zaslala žádost o pořádání TTM.
Krajské tábory mládeže (KTM)
Pro rok 2015 byly nahlášeny 4 KTM ( Středočeský, Ústecký, Pardubický, Moravskoslezský kraj).
Vyúčtování zaslaly kraje MSK, PK, STČ. KM navrhuje (vzhledem k vyúčtování) navýšení příspěvků: pro
STČ o 5.000 Kč a pro MSK a PK o 10.000 Kč , KV ČKS Ústecký – vyúčtování nezasláno – příspěvek
nebude poskytnut – SCHVÁLENO.
VS a MR mládeže 2016
KM opět doporučuje systém jednotné komise rozhodčích na VS mládeže všestranných, VS mládeže
stopařů (dle místa konání) a komise rozhodčích pro obě MR odlišnou od posuzovatelů VS.
VS mládeže všestranných
16. 4. 2016 ZKO Praha - Zbraslav
7. 5. 2016 ZKO Havířov - Bludovice
MR mládeže všestranných
13. - 14. 8. 2016 ZKO Dobříš ( NT 6.-7.8.16)
VS mládeže stopařů
3. 9. 2016 ZKO Albrechtice u Českého Těšína
10. 9. 2016 ZKO Jaroměř
24. 9. 2016 ZKO Nové Strašecí
MR mládeže stopařů
15. - 16. 10. 2016 ZKO Žamberk
Návrh odměn pro družstva na MR
Z důvodu vyšší motivace a podpory mládeže KM navrhuje při MR mládeže všestranných a stopařů
odměňovat tříčlenná družstva umístěná na prvních třech místech věcnými cenami (např. poukázkami
pro odběr zboží ve výši - třetí místo 500 Kč, druhé místo 1.000 Kč a první místo 1.500 Kč pro každého
člena) umístěného družstva a to i s platností pro rok 2015. SCHVÁLENO.
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Návrh odměn pro krajské vedoucí mládeže s celoroční aktivitou
KM navrhuje odměňovat aktivní vedoucí mládeže. Návrh odměn pro rok 2015 p. Karvánková, p.
Mellar, p. Petrus, a p. Skalická ve výši 3.000Kč (netto). SCHVÁLENO.
K bodu 4: Různé:
Propagační předměty ČKS – flash disk 4GB 50x, deštník 50x, kšiltovky celkem 100 ks (červená, modrá,
černá), šňůrka na krk s karabinou 150ks, propiska 100x. OBJEDNÁNO.
Propagační předměty ČKS - nové poháry na MS. Poptávka u fi Moser. Ú: Ing.Šabatová, podklady
sekretariát.
Schválena odměna pořadateli VS MR IPO ZKO Svatoslav ve výši 15.000 Kč (vzhledem k pozdnímu
dodání vyúčtování, po opakovaných urgencích, byla odměna snížena o 3.000Kč)
Návrh KV MSK na udělení Bronzové plakety ČKS Anně Nowákové ( ZKO Karviná Hranice) SCHVÁLENO.
Žádost o změnu názvu ZKO Kořenice na ZKO Hlízov z důvodu přestěhování do nových prostorů –
neschváleno,původní ZKO existuje i nadále, v Hlízově může vzniknout nová ZKO s jiným IČO
Schválena odměna pořadateli VS mládeže všestranných ZKO Chodov u Karlových Varů. Odměna
zkrácena o 976 Kč (výše neoprávněně vyplaceného cestovního příkazu) a 1.000 Kč za pozdní zaslání
vyúčtování – po odečtení odměna 4.024,- Kč
MVP Praha 30. 10. – 1. 11. 2015 bylo 6.896 přihlášených psů, posuzovalo 54 rozhodčích, z toho 28
zahraničních.
Došly schválené a justicí zapsané stanovy kolektivních členů: Yorkshire Terrier klub chovatelů a
jeho přátel z.s. a Bouvier des Flanders Club Bohemia z.s. .
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
62/15 sekretariát vystaví průkazy sportovním komisařům (Bc. J. Lasík, Mgr. F. Zimek, T. Krajčí). TRVÁ
Nutno zaslat fotografie.
71/15 odvolání Mgr. Maškové z propagační komise ČMKU – jednomyslně schváleno, bude hledán
náhradní kandidát, Mgr. Mašková i P ČMKU písemná informace
78/15 schválen nákup 500ks terčíků na stopy s logem ČKS v ceně á 46Kč.
79/15 schváleno rozdělení příspěvků na činnost klubům speciálních sportů. Pro dlouhodobou
nespolupráci s ČKS (např. nezasílání výsledků ze soutěží, podkladů pro žádost o příspěvek na
reprezentaci - MŠMT) o 50% zkrácena částka Agility, Discdog klub ČR, Dog Dancing Club ČR. Navýšení
o 50% Mondioring klub ČR, Flyball club ČR, HELPPES, Obedience CZ 50% - viz příloha zápisu.
Nerozdělená částka ve výši 19.000 Kč bude převedena na příští rok k rozdělení klubům speciálního
výcviku. Proti SPOLEK
80/15 schváleno navýšení příspěvků pro Krajské tábory mládeže (KTM): pro STČ o 5.000 Kč a pro MSK
a PK o 10.000 Kč, KV ČKS Ústecký – vyúčtování nezasláno – příspěvek nebude poskytnut
81/15 na základě návrhu KM schváleno oceňování členů tříčlenných družstev na MR mládeže
všestranných a stopařů na prvních třech místech věcnými cenami (v hodnotě - třetí místo 500 Kč,
druhé místo 1.000 Kč a první místo 1.500 Kč pro každého člena umístěného družstva) a to s platností
od roku 2015. Na návrh KM schválena odměna aktivním vedoucím mládeže – pro rok 2015 schválena
odměna pro tyto vedoucí - p. Karvánková, p. Mellar, p. Petrus, p. Skalická ve výši 3.000 Kč každému
(netto)
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82/15 na MS FCI IPO FH v roce 2016, které se bude konat 7. - 10. 4. na Ukrajině, nominována MVDr.
Tatjana Burianová s fenou NO Hikary Venušina sopka a Martin Matoušek s fenou NO Furia Drapa.
Jako náhradník byl nominován Ing. Zbyněk Novák se psem NO Virgo Gája Nova. Jako vedoucí družstva
schválen Bc. Jiří Lasík.
83/15 na základě návrhu VK byli jmenováni rozhodčí 1.třídy - Michaela Kuncová a Jaroslav Petráček,
rozhodčí 2.třídy - Michaela Šultová a Jiří Tyc.
84/15 Ing. Helena Šabatová byla P ČKS pověřena záležitostmi týkajícími se ekonomiky svazu.
85/15 na návrh KV MSK bylo schváleno udělení Bronzové plakety ČKS Anně Nowákové, ZKO Karviná
Hranice, za dlouholetou aktivní činnost
Zápis na závěr jednání zápis přečten a schválen.
Ukončeno: 20,45 hod
Zapsala: Renáta Bočanová
Přílohy:
1/ Zápis z VK ČKS ze dne 8. 11. 2015
2/ Zápis z KM ze dne 5. 11. 2015
3/ Rozdělovník příspěvků klubům speciálního výcviku
4/ Podklady pro dotaci MŠMT program I - státní reprezentace (dodá p.Šmolík)
5/ Zápis jednání s MSKS
6/ Stanovisko p.Melichara ke změně názvu ZKO Kořenov

Upozornění na důležité termíny:
-

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.

-

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