Zápis zasedání Předsednictva Českého kynologického svazu
dne 26. 9. 2016, jednací místnost ČKS U Pergamenky 3, Praha 7
Přítomni : MUDr. Bočanová, Bc. Lasík J., Melichar M., Mellar K. Nedvěd Vl., Skalická I.,
Ing. Šabatová H., Šmolík Jar.,
Omluven : Spolek Zdeněk - mimo ČR
Přizván:
Šiška Jiří, Roškotová Blanka
K bodu 1: Kontrola plnění usnesení
-navrženo navýšení členského příspěvku pro kolektivní členy ze 30,- na 50,- Kč a pro řádné členy ČKS
ze 150 na 250,- Kč. Konsultován upřesňující návrh - projednán návrh na zvýšení odvodů KV za ZKO na
250,- Kč. Další zpřesnění návrhu bude na příštím zasedání P ČKS a následně zasláno členům pléna.
Předpoklad platnosti od 1.1.2018.
635/13-sjednocený SW programů ČKS a PK - zkušební verze bude nasazena k testování od 1.10.2016
K bodu 2: Informace z orgánů:
Sdružení sportovních svazů ČR: zasedání 7.9.16 - předseda svazu J. Šmolík
-MŠMT vypsalo III. kolo dotačního řízení vyjma programu VIII - zatím bez výsledků
-úkol pro ČKS - popsat způsob evidence členské základny (sekretariát)
-dozorčí komise Sdružení zpracuje a dodá manuál pro potřeby RK členských svazů při kontrolách
čerpání státních dotací
-volba I. místopředsedy SSS - zvolen MUDr. Macura
-rozdělena poslední III. splátka od ČUS - ČKS obdržel 1.303.000,- Kč
-zaslány dopisy k dotační politice ministryni Valachové a premiérovi - dosud bez odezvy
-řešena problematika pozemku pod budovou U Pergamenky 3
MŠMT: Informace ke zpracování žádostí o dotace na MŠMT: předseda svazu J.Šmolík
-informace o personálních změnách na MŠMT - nová náměstkyně pro sport S.Kratochvílová
-seminář MŠMT k zadávání žádostí do systému IS, Sport a podpora sportu pro rok 2017
dne 7. 10. 2016 - zabezpečena účast předsedy a pracovníků sekretariátu
Informace z ČMKU:
-na základě rozhodnutí PČMKU ze dne 25.6.2016 bylo plemeno tornjak přeřazeno do Klubu chovatelů
jugoslávských ovčáků, plemennou knihu a číselnou řadu povede PK ČKS - nutno zpracovat dodatek
ke smlouvě o vedení plemenné knihy s chovatelským klubem - podklady tornjak ČMKU předány
-schváleny samolepky do PP pro parentitní test
K bodu 3: Informace z komisí:
Komise mládeže: I. Skalická
-TTM se zúčastnilo 48 mládežníků, letos naposledy ve Starém Plzenci, za ČKS se slavnostního ukončení
zúčastnil předseda svazu J. Šmolík a I. místopředseda K. Mellar. Zahájeny první úkony k výběru
nového areálu pro TTM, uskutečněny prohlídky několika areálů, do příště bude připraven rozpočet
pro realizaci TTM v areálu Svazu záchranných brigád. Administrativní zajištění I. Skalická, garant v
místě konání Ing. H. Šabatová. Oslovit dopisem stávající kádr instruktorů a figurantů - sekretariát.
-informace z MR mládeže a juniorů všestranných - organizačně bez výhrad, pořadateli navržena
odměna v plné výši
-proběhly VS stopařů mládeže a juniorů - komise mládeže navrhuje odměny pořadatelům v plné výši
-M ČR mládeže stopařů - limit splňuje 35 závodníků. I. Skalická zjistí u pořadatele možnosti navýšení
počtu startujících na tento stav (terény, harmonogram)
Organizační komise: M.Melichar
-ZKO Tachov obdržela pokyny k provedení nové členské schůze s podmínkou účasti členů ze základny
z roku 2015 (pro správnost a platnost hlasování) - bez reakce ze strany ZKO
-upravit statut ZKO v souladu s NOZ - JUDr. Deverová - projednáno - viz usnesení
-ZKO Kořenice - zaregistrována
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-předložen přehled ZKO, které dosud nejsou přeregistrovány podle NOZ, viz příl.č. 1
Komise speciálního výcviku: s ohledem na nepřítomnost p. Spolka - nejednáno
Výcviková komise: zasedání 6.9.16 J. Lasík
Reprezentace pro MS FCI IPO
-z důvodů úhynu psa původně nominované Jitky Davídkové došlo k posunu a na MS nastoupila jako
1. náhradník Michaela Krupková.
-hodnocení výpravy - různorodé terény na stopy i délky stop, výhrady k práci figuranta pro kontrolní
výkon, pořadatelsky zvládnuto velmi dobře. Výborné výsledky - II.místo v soutěži družstev a 2.místo v
jednotlivcích J. Böhm, 8.místo M. Plecháček, 16. místo P. Foltyn - výsledky zveřejněny na webu ČKS.
MR ZVV-3 17. - 18.9.16 Volenice - hodnocení na nejbližším zasedání VK
-na MR z výběrových soutěží postoupilo 24 účastníků
Příprava VS IPO - FH
-schváleny žebříčky účastníků VS IPO FH, přihlášeno 49 účastníků Č. Budějovice - 9 /proběhlo/
Rožmitál p/Tř. - 9 /proběhlo/ Luková - 9, N. Malín - 8, Hodonín - 7, Frýdlant n/Ost. - 7
Podmínky pro VS 2017 bez navrhovaných změn.
Zkoušky a prolongace figurantů.
-dosud zaslány 3 žádosti na I. třídu.
-termín možnosti zaslání přihlášek stanoven do 30.9.16.
-předběžně místo konání Praha - Již. Město, termín bude stanoven po projednání s pořadatelem
Zkoušky svazových kladečů stop
-dosud zaslány 2 přihlášky, termín možnosti zaslání přihlášek stanoven do 30.9.16
-Rozhodčí, kteří reagovali kladně na zařazení do seznamu svaz. kladečů, budou v seznamu uvedeni.
Zkoušky rozhodčích z výkonu
-dosud zaslány 3 přihlášky na zkoušku rozhodčího II. tř. termín možnosti zaslání přihlášek stanoven do
30.9.16
Různé.
-na MR FB provedena změna delegace rozhodčího - doplněn rozhodčí Jaroslav Hartl.
-provedená úprava seznamu svaz. kladečů dle zaslaných podkladů jednotlivých krajských organizací –
Pardubický a Jihočeský kraj.
-projednán a schválen návrh úpravy směrnice pro zadávání výkonnostních tříd všestranných
dospělých o uznání splněné zkoušky na akcích CACIT a CACT pro započítání zkoušek do výkonnostních
tříd.
-zaslán upozorňující e- mail rozhodčí Renatě Machové o nezasílání výsledkových listin ze zkoušek, na
které byla delegována. Pokud nebude zjednána náprava do 30.9.16, bude rozhodnuto o dalším
opatření – splnila
-projednána žádost ZKO Velešín u Letiště o změně delegace rozhodčího na zkoušky. Po projednání
shledáno jako neodůvodněné.
-projednána žádost České zemědělské akademie o konání zkoušek z výkonu mimo dny pracovního
volna jako součást výuky jejich účastníků - studentů této školy. Po upřesnění pořadatele zkoušek
bude žádosti vyhověno.
-provedená změna delegace na MR Hovawart klubu dne 15.10.16 v Lanškrouně. Po omluvě původně
delegovaného J. Hlaváče, byl nově delegován rozhodčí Ing. J. Radovesnický.
-projednána žádost Dobrman klubu ČR o zadávání hodnocení TSB i při zkouškách z důvodu požadavku
pořadatelů MS dobrmanů o splnění tohoto hodnocení ve výkonu psa a možnost přihlášení se na toto
mistrovství. VK schvaluje a navrhuje zadávání hodnocení TSB u zkoušky IPO3.
-na žádost pořadatele ZKO Kardašova Řečice na pořádání přebor CACT IPO 3 provedeno doplnění
delegace druhého rozhodčího Ing. Lenky Novotné z důvodu navýšení počtu účastníků.
-VK projednala žádosti o zadání výkonnostních tříd a schválila udělení :
II. třídy: Robert Fagoš, Kateřina Hájková,
III. tř.: Miroslava Černíková, Martina Bartůšková, Jaroslava Šebestová
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K bodu 4: Sekretariát, různé

-podnět členů ZKO Olomouc Černovír - P ČKS projednalo opakovaně zaslané podklady a konstatovalo,
že nedošlo k porušení stanov
-projednána žádost ÚP Boxeru Staňkov o pořádání výstavy v Klatovech v roce 2018 jako
výstavy mezinárodní - pořadatel požadavek na MVP telefonicky zrušil
-ocenění jubilantům předána jednotlivým KV ČKS
-pokyny k evidenci členské základny 2017 bez podstatných změn
-na základě sdělení ČMKU FCI schváleny termíny MVP Litoměřice 19.5.2018 a 18.5.2019
-zápis ze zasedání komise obedience při FCI zaslán na ČMKU z toho důležité:
-pořadatel MS FCI Obedience – Česká republika (termín a místo bude upřesněno v nejbližších
týdnech)
-nominace české rozhodčí na MS FCI Obedience 2017 v Belgii (Lucie Gabrielová)
-český zástupce komise FCI pro Obedience navržen a přijat do užší pracovní skupiny v rámci komise
(Vilemína Kracíková)
-zápis rady ČKNO z 3.8.2016 - doživotní chovnost fen při první bonitaci
-zápis z KV Plzeň- organizační záležitosti, příprava plánu 2017
-zápis z KV Středočeský- organizační záležitosti, vyhodnocen í MR mládeže 2016 v Dobříši
-dopis od chovatele Františka Matouše - obaly na PP připomínka
-oznámení Slovenského boxeru klubu o uděleném kárném opatření - krytí psem Yukon Optima Grata
dne 6. 1. 2016, v době kdy pes nebyl přeregistrován a neměl k tomu datu splněny podmínky
chovnosti platné v ČR - bude informováno vedení BK ČR a podnět předán KCHZ ČMKU
USNESENÍ:
100/16-průběžně projednávány delegace zástupců ČKS na VS a mistrovských soutěží
107/16-schválen text upozornění chovatelským klubům - žádosti o zařazení akcí do sportovního
kalendáře ČKS nutno zasílat do 30. 9. předešlého roku (!!) a to výhradně prostřednictvím
předsednictva chovatelského klubu nikoliv regionální pobočky klubu
112/16-trvá vypsat výběrová řízení na sponzoring sportovních akcí a MVP pro rok 2017,resp.2018 pověřena pracovní skupina - K. Mellar, J. Lasík, I. Skalická - ke stanovení návrhu podmínek
výběrového řízení
117/16 schválen statut ZKO s platností od 15. 10. 2016 – příl. č. 3
118/16 schválen návrh úpravy směrnice pro zadávání výkonnostních tříd všestranných dospělých o
uznání splněné zkoušky na akcích CACIT a CACT pro započítání zkoušek do výkonnostních tříd.
119/16 na návrh VK schváleno zadávání hodnocení TSB u zkoušky IPO3 (požadavek IDC-International
Dobermann Club), s okamžitou platností, sekretariát vyrozumí všechny rozhodčí.
120/16 na návrh VK schváleno zadání výkonnostních tříd: II. třídy: Robert Fagoš, Kateřina Hájková, III.
tř.: Miroslava Černíková, Martina Bartůšková, Jaroslava Šebestová
121/16 schváleno přijetí kolektivního člena - Klub chovatelů naháčů od 1.10.2016 s tím, že PK bude
vedena od 1. 1. 2017 (přechod z ČMKU), podmínkou vedení PK uzavření smlouvy
122/16 schválen dodatek Interní směrnice odměňování zaměstnanců ČKS
Ukončeno: 19, 15 hodin
Zapsala : MUDr. Bočanová Renáta
Přílohy:
1/ Přehled ZKO nepřeregistrované dle NOZ ke dni 26.9.2016
2/ Zápis z výcvikové komise ze dne 6. 9.2016
3/ Statut ZKO s platností od 15. 10. 2016
4/ Statistika plemenné knihy za I. pol. 2016 – odvody chovatelským klubům
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