Zápis ze zasedání Předsednictva Českého kynologického svazu
dne 22. 2. 2016, jednaní místnost ČKS U Pergamenky 3, Praha 7
Přítomni :
Přizváni :

MUDr. Bočanová, Bc. Lasík, Melichar M., Mellar K., Nedvěd Vl., Skalická I.,
Spolek Zd., Ing. Šabatová, Šmolík Jar.,
Roškotová Bl., Šiška Jiří

K bodu 1: Kontrola plnění usnesení
-stagnace výše členského příspěvku svazu řadu let (nepoměr s jinými sporty), návrhy na úpravu do
příštího PČKS jako podklad pro jednání plenárního zasedání ČKS - TRVÁ - pověřen p. Mellar, Ing.
Šabatová
635/13-tajemník informoval o současné situaci se sjednocením SW programů ČKS a PK, reálný
termín přechodu na nový program k 1. 1. 2017. Je nutno dodat harmonogram prací a schválenou
projektovou dokumentaci. Schůzka zástupců autorské firmy a ČKS bude 10.3. 2016 od 9,00 hodin
(za ČKS J.Šiška, Z.Spolek, event.Ing. Šabatová)
78/15-500ks terčíků na stopy s logem ČKS v ceně á 46,-Kč bude dodáno do konce února
79/15-nerozdělená částka 19.000 Kč se převádí na rok 2016 (pro zbývající kluby spec.výcviku)
Z Plenárního zasedání
-návrh na zrušení hranice max. 10 závodníků na sloučené zkoušky dle MZŘ a NZŘ a stanovit
max.hranici 30 oddílů byl projednán v širším odborném plénu při školení rozhodčích - NESCHVÁLENO
-schváleny metodické pokyny ke zdravotní způsobilosti funkcionářů ČKS – viz .příl. č 1 (web ČKS)
-Ing. Šabatovou zpracován návrh interního předpisu, nahrazujícího kolektivní smlouvu pro pracovníky
sekretariátu ČKS (interní předpis) k připomínkám odeslán členům PČKS - bude projednáno na příštím
jednání
K bodu 2: Informace z orgánů:
Sdružení sportovních svazů ČR: předseda svazu J. Šmolík
Úkoly pro ČKS byly splněny.
V mezidobí nezasedalo, první zasedání se bude konat 13. 4. 2016
MŠMT: Informace ke zpracování žádostí o dotace na MŠMT: předseda svazu J.Šmolík
-dotace na MŠMT program I (repre) 0Kč, Program II (mládež) 94.300Kč
Informace z ČMKU:
-z ČMKU převeden členský příspěvek ČKS 2015 zhruba ve výši 96 tisíc Kč. Částka bude poměrně
rozdělena (á 5,- Kč/člen)a budou navýšeny příspěvky na činnost kolektivních členů a odvody KV
-úprava VŘ ČMKU s platností od 1.3.2016, zrušeno ustanovení článku 15 - Protest
e) Protestní komise je zpravidla tříčlenná; je tvořena hlavním rozhodčím, ředitelem výstavy a
jedním z rozhodčích. Na výstavách, kde posuzuje pouze jeden rozhodčí, nebo pouze zahraniční
rozhodčí, může být protestní komise pouze dvoučlenná. V takovém případě ji tvoří pouze hlavní
rozhodčí a ředitel výstavy, hlavní rozhodčí musí být rozhodčí ČMKU.
-zpřesněna kontrola identity psa na výstavách
-schváleny soutěže se zadáním CACT, dodatečný požadavek na CACIT Mondioringu podléhá
schválení FCI
-změna zástupce v komisi agility v FCI -nově E.Lačnáková
- projednán zápis z VK ČMKU ze dne 1. 12. 2015 v oblasti rozhodčích a akcí mládeže
K bodu 3: Informace z komisí:
Komise mládeže: I. Skalická
-v přípravě propozice na VS mládeže
-dokumenty pro TTM 2016 KM připraví po zpracování členské základny 2016 k 31.3.2016
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Organizační komise: M.Melichar
-odpověď k otevřenému dopisu člena ZKO Toužim (pro uveřejnění na web) koncipuje J.Šmolík probíhá.
-k podnětu člena resp. bývalého člena ZKO 033 Tachov k vyloučení členskou schůzí, které údajně
nebylo provedeno v souladu se Stanovami ČKS - předat KV - splněno
-v ZKO Kořenice ve smyslu právní analýzy JUDr. Deverové bude koncipována odpověď - sekretariát
Zástupce klubů speciálního výcviku: Z.Spolek
Výcviková komise:
-termín školení svazových kladečů 20. 3. 2016 ZKO Frýdlant nad Ostravicí, možno se ještě přihlásit u
pana Mellara - karel.mellar@seznam.cz, svaz na této akci uhradí náklady na lektora a stravné
účastníkům.
-proběhla školení rozhodčích I.a II.třídy dle plánu, připomínky k výkladu NZŘ budou zapracovány do
textu zkušebního řádu zveřejněného na webu ČKS. Předvedena - „videometodika“ výkladu
poslušnosti a obrany MZŘ, opět bude zveřejněno na webu ČKS. Přednesena metodika posuzování
pachových stop a povinnosti rozhodčího na zkouškách. Dále připomenuty povinnosti hlavního
rozhodčího na akcích. Školení se zúčastnilo 31 v Kroměříži, 67 v Praze, omluveno 10 ( 1x I.tř., 9x II.tř.
-schválen náhradní termín pro rozhodčí, kteří nedodali na školeních platný výpis z Rejstříku trestů,
nutno dodat do 29. 2. 2016, aby mohla být provedena aktualizace seznamu rozhodčích na webu ČKS
-stav přihlášek na VS ZVV-3, k dnešnímu dni přihlášeno 43 účastníků, z toho 14 účastníků na 2 akce.,
na VS do Defurových Lažan byli přihlášeni pouze 4 účastníci, závod bude zrušen, do konce února
bude proveden rozpis do jednotlivých VS v souladu se Směrnicí pro výcvikovou činnost.
-průběh zajištění příprav reprezentace na MS IPO-FH na Ukrajině
Česká reprezentace ve složení MVDr. T. Burianová, Martin Maroušek a náhradník Ing. Z. Novák,
odeslány přihlášky k účasti na MS IPO FH, zajištěno ubytování účastníků v místě konání (Mukačevo),
oblečení pro reprezentaci objednáno.
-příprava pro další školení krajských a svazových kladečů ČKS - předpokládaný termín školení a
zkoušek svazových kladečů bude v průběhu června 2016, termín přihlášek zájemců do 30.4.2016
zasílat na ČKS. Místo konání bude stanoveno s přihlédnutím k místu bydliště přihlášených.
-výběrové soutěže IPO
VK schválila startovní listiny účastníků VS IPO, celkem přihlášeno 79 účastníků, z toho 42 na dvě VS
(121 přihlášek) VS Svatoslav - 43, VS Třeboň - 49, VS Třinec – 29, akce v Třinci proběhne jako
jednodenní, VS v Letohradě byla zrušena pro nízký počet účastníků (14 přihlášených).
-provedena delegace na soutěž malých plemen dne 16.9.2016 v Dolním Žandově - rozhodčí Bc.
Stanislav Beníšek. Soutěž musí proběhnout dle stanovených podmínek předsednictvem ČKS. Viz
zápis PČKS.
-projednána Směrnice č. 2 pro zadávání výkonnostních tříd ve sportovní kynologii ČKS, Směrnice
bude upravena doplňkem ohledně zkoušek ZZO 1-3.
-VK opětovně projednala aktualizaci Směrnice výkonnostních tříd Obedience. Rozhodnuto o přizvání
zástupce obedience Bc. Vilemíny Kracíkové na příští jednání VK a projednání předloženého návrhu.
-vypracovány a projednány hlavní zásady delegací rozhodčích na zkouškové akce, bude do konce
února dopracováno.
-zápis VK ze dne 9.2.2016 - viz příl.č.2
K bodu 4: Sekretariát, různé
-na základě žádosti o příspěvek na Mistrovství světa flanderských bouvierů, které se bude konat 21. –
23. 10. 2016 v ČR schválen příspěvek ve výši 5.000Kč.
-tajemník informoval o nárůstu počtů zapsaných štěňat v plemenné knize ČKS( i po odchodu molosů)
-účetní statistika PK za rok 2015- viz příl. č. 3
-rozeslány podklady k hlášení členské základy kolektivním členům – termín do 31.3.2016
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-schválena nová ZKO - Dobřenice - KV ČKS Královéhradecký
-schválena žádost o změnu názvu - ZKO Kutná Hora - Žižkov na ZKO Kutná Hora
-schválena žádost ZKO Pyšely o převod pozemku v majetku SSSČR - o převod musí požádat ČKS,
který následně může provést převod na ZKO - schváleno s podmínkou, že se ZKO bude uzavřena
smlouva s tím, že veškeré případné finanční náklady na převod uhradí žadatel, tedy ZKO Pyšely
-přečten zápis ze schůze předsedů ZKO Ústeckého kraje ze dne 30.1.16 - předsednictvo ČKS zásadně
nesouhlasí s hodnocením akcí MR ČR mládeže ve Stříteži nad Ludinou /pozn.zapisovatele soutěž se
konala v Drahotuších/ a VS v Chodově u Karlových Varů ze strany E.Karvánkové a A.Janečkové
-vzato na vědomí - změna ve vedení RTW klubu ČR - předsedkyně Z. Marthalerová (změna web)
-tajemník informoval, že ke dni 17.2. byly odeslány známky a členské průkazy 392 ZKO ČKS
USNESENÍ:
50/15-Mistrovství republiky malých plemen se konat n e b u d e z důvodu neuspořádání VS. Bude
uskutečněn „Otevřený závod MP ČKS“, minimální počet psovodů pro uspořádání závodu je 10,
přičemž pro otevření kategorie minimálně 3 psovodi (týká se kategorií ZMMP ZMP1-3 ZMPO).
Všechny ostatní kategorie jsou doplňkové. Rozhodčí pro hlavní kategorie bude delegován výcvikovou
komisí a hrazen ČKS. Rozhodčího pro doplňkové kategorie zajišťuje a hradí pořadatel.
91/16-jarní plenární zasedání se KONAT NEBUDE!!! Podzimní plenární zasedání se bude konat 21.
11. 2016!!! Definitivní výsledovka za rok 2015 bude zaslána členům Pléna el. poštou.
92/16-zjistit zájem z řad chovatelských klubů o uspořádání společného MR plemen v roce 2017 –
v této věci schválena pozvánka na schůzku zástupců v konferenční místnosti ČKS dne 4. 4. 2016,
rozeslání sekretariát, zástupcům klubů budou uhrazeny cestovní náklady - zajistí R. Bočanová
94/16-ZKO, které nezaslaly podklady k registracím podle NOZ, budou urgovány doporučeným
dopisem s posledním termínem zaslání podkladů do 31. 3. 2016, současně bude zveřejněno na webu,
Přehled ZKO s nevyřešenou registrací dle NOZ, viz příl. č. 4
95/16-oblečení pro reprezentanty - pro reprezentaci na MS IPO FH ve výrobě - plněno
96/16-inventura proběhla 15.2.16, složení komise J.Šmolík, V.Nedvěd, R.Bočanová - viz zápis
98/16-ZKO Kořenice uzavřeno - dopis dle závěrů JUDr. Deverové sekretariát
99/16 - na návrh VK přiznán titul Vzorný výcvikář III. třídy - Marta Brtníková a Michaela Novotná.
100/16-projednány předběžné delegace zástupců ČKS na VS a mistrovských soutěží
101/16-směrnice pro jmenování mezinárodních rozhodčích doplněna o posuzování VS ZVV3
102/16-schváleno prohlášení reprezentanta v aktualizovaném znění
103/16-dne 26. 1. 2016 podepsána sponzorská smlouva s firmou HST
104/16- v souvislosti s došlými exekučními příkazy na členy-funkcionáře ČKS nutno informovat
pobočné spolky a pořadatele akcí k zajištění vymahatelnosti těchto příkazů, tito funkcionáři nebudou
do vyřešení jejich situace delegováni na zkoušky z výkonu a požadavek bude zaslán i pořadatelům
akcí na které deleguje ČKS rozhodčí, figuranty a kladeče - dopisy sekretariát
Ukončeno: 19,45 hodin
Zapsala : MUDr. Bočanová Renáta

Přílohy:
1/ Pokyny a tiskopisy ke zdravotní způsobilosti funkcionářů ČKS
2/ Zápis z výcvikové komise
3/ Účetní statistika PK za rok 2015
4/ Přehled ZKO s nedodanými podklady k registraci dle NOZ
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