Zápis zasedání Předsednictva Českého kynologického svazu
dne 24. 10. 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., Spolek Zdeněk
Přizváni: Šiška Jiří, Roškotová Blanka
K bodu 1: Kontrola plnění usnesení
-jednáno o konečné verzi návrhu na navýšení členských příspěvků - viz usnesení
-trvá -oslovit dopisem stávající kádr instruktorů a figurantů (TTM) – sekretariát
-trvá -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
K bodu 2: Informace z orgánů:
Sdružení sportovních svazů ČR: předseda svazu J. Šmolík
-dozorčí komise Sdružení zpracuje a dodá manuál pro potřeby RK členských svazů při
kontrolách čerpání státních dotací
-příští zasedání Sdružení se bude konat 16. 11. 2016
-vypsána soutěž "Juniorský sportovec 2016" – předáno KM
-Odevzdány podklady do Ročenky Sdružení 2016 – Šmolík + sekretariát
-J.Šmolík napsal článek o úspěších české sportovní kynologie do Zpravodaje Sdružení a do
Sportovních listů
MŠMT: Informace ke zpracování žádostí o dotace na MŠMT: předseda svazu J.Šmolík
-semináře k zadávání žádostí do nového programu IS SPORT se zúčastnil J.Šmolík
s tajemníkem J.Šiškou a dalšími pracovníky sekretariátu
-v 3.kole vypsaných Programů (I,II,IV,V) nebyl náš svaz úspěšný ani v jednom případě
Informace z ČMKU:
-požadavek na připomínkování ustanovení Zápisního řádu byl rozeslán statutárním zástupcům
chovatelských klubů
-v rámci MVP Praha proběhne 29. 10. 2016 výběr nominovaného psa v rámci Eukanuba
World Challenge
-vzhledem k dobrému hospodářskému výsledku budou členským subjektům ČMKU vráceny
členské příspěvky za rok 2016
-informace o zákazu zápisů v CHS:
DOG-LOME – do odvolání
RANDY DOG – do 2. 8. 2018
-zákaz chovu na belgické ovčáky: Sorbo Randy Dog, Ghoust of Geronimo Randy Dog, Nex
Randy Dog, Gaba Deabei, Rena Randy Dog, Ori Randy Dog, Unique Lady Randy Dog
K bodu 3: Informace z komisí:
Komise mládeže: I. Skalická
-TTM se v roce 2017 uskuteční v areálu Svazu záchranných brigád kynologů - Přední Výtoň.
Administrativní zajištění I. Skalická, garant v místě konání Ing. H. Šabatová, předložen
předběžný rozpočet
-proběhlo M ČR mládeže stopařů - z 35 nominovaných se zúčastnilo 34 psovodů.
A. Vaníčková vyhrála titul juniorského mistra již potřetí v řadě, v družstvech obhájil titul
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Pardubický kraj., Mladým mistrem mládeže je Martina Nemravová. Organizačně bez závad,
KM navrhuje odměnu v plné výši.
Organizační komise: M.Melichar
-návrh ZKO Nový Hradec na vyloučení p. J. Hodka - P ČKS reagovalo na uváděnou skutečnost
ukončením činnosti rozhodčího (viz zápis z P ČKS ze dne 21. 3. 2016), tímto pokládáme
záležitost za ukončenou.
-žádost RK ČR - o prošetření platnosti voleb na mimořádné členské schůzi svolané KRK RK ČR
dne 15. 10. 2016 - vyjádření právní zástupkyně svazu bude zasláno nově zvolenému výboru
klubu i podavatelce podnětu.
Komise speciálního výcviku: Z. Spolek
-M.Klimešová obhájila titul Mistra světa v agility
-v listopadu se bude konat v Brně MR v obedienci
Výcviková komise: J. Lasík
vyhodnocení MR ZVV-3, návrh odměny
-po stránce předvedených výkonů hodnoceno jako podprůměrné
-po pořadatelské stránce vše zajištěno na požadované úrovni
-nesrovnalosti při posuzování v oddílu B
-drobné technické problémy s ozvučením
-pořadateli navržena odměna v plné výši
hodnocení průběhu VS stopařů
-VS stopařů se účastnilo celkem 48 závodníků
-na jednotlivých akcích rozdílné výsledky s výborným hodnocením, ale i bez
splněného limitu - viz výsledkové listiny
- pořadateli je dodržován stanovený požadavek na zajištění dvou rozdílných terénů
-sestaven postupový žebříček účastníků MR - 18 + Mistr z předešlého roku
průběh příprav MR stopařů podle IPO-FH
-dle sdělení pořadatele vše zajištěno
-terény - nízká posečená tráva a hliněné pole s čerstvě osetým ozimem
příprava zkoušek figurantů
-na zkoušky svazových figurantů přihlášeno 11 účastníků
-na zkoušky figurantů I. třídy přihlášeno 14 účastníků
-termín zkoušek sobota 3. 12. 16 v ZKO Praha - Jižní Město od 8.00 hod.
-zkušební komise – členové VK ČKS + svazový figurant
-pozvánky zajistí sekretariát
příprava zkoušek svazových kladečů
-na zkoušku svazových kladečů přihlášeni 4 účastníci
-předpokládaný termín zkoušek je 11. 12. 16 v ZKO Praha – Jižní Město v 8.00 hod.
příprava zkoušek rozhodčích
-přihlášeno je 5 účastníků na rozhodčího II. třídy a 2 účastníci na rozhodčího I. třídy
-termín zkoušek neděle 4. 12. 16 ZKO Praha - Jižní Město v 8.00 hod.
-zkušební komise - VK ČKS + předseda ČKS
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příprava akcí na rok 2017
-pro pořádání VS IPO zaslány 4 přihlášky (Třinec, Letohrad, Staňkov, Roudnice nad
Labem)
-pro pořádání MR IPO zaslána 1 přihláška (Defurovy Lažany)
-pro pořádání VS ZVV3 zaslány 4 přihlášky (Nýřany, Rakovník, Hluboká nad Vltavou,
Rožmitál pod Třemšínem)
-k pořádání MR ZVV3 se nikdo nepřihlásil
-pro pořádání VS IPO FH zaslána pouze 1 přihláška (Staňkov)
organizační, různé
-VK na základě dosažených sportovních výsledků v roce 2016 a ohlasů kynologické veřejnosti
navrhuje uskutečnit společenské setkání všech úspěšných psovodů a jejich ocenění
-VK navrhuje úpravu směrnice v zadávání výkonnostních tříd - propůjčení titulu
,,Mistra sportu"
-na základě dlouhodobě dosahovaných výsledků na národní i mezinárodní úrovni ve
sportovní kynologii VK navrhuje propůjčení titulu Mistra sportu panu Petru Foltynovi,
Martinu Plecháčkovi, Václavu Ouškovi a Markovi Černému.
-na základě dosaženého výsledku na MS FCI IPO VK navrhuje udělení zlaté plakety za
reprezentaci panu Janu Böhmovi
-projednávány návrhy úprav NZŘ
-VK schválila přiznání titulu vzorného výcvikáře II. třídy panu Milošovi Faltysovi
-VK schválila změnu termínu jednání v měsíci prosinci na 2. 12. 16 - před zkouškami
figurantů a rozhodčích v Praze
Zápis VK viz. příl. č. 1
K bodu 4: Sekretariát, různé
-info k průběhu příprav k MVP Praha - 7089 přihlášených psů, přípravy bez zásadních problémů,
poprvé bude použito elektronické evidence vystavovatelů, vysoké procento zahraničních rozhodčích,
mj. Sean Delmar- člen předsednictva Evropské sekce
-předložen návrh rozpočtu ČKS pro rok 2017 - ke schválení Plenárním zasedání ČKS – viz. příl. č. 2

USNESENÍ:
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
123/16-iniciovat jednání s MSKS - jednotná identifikace psovodů na zkouškách
124/16-schválen návrh na navýšení členského příspěvku: pro řádné členy ČKS ze 150 na
250,- Kč. Pro kolektivní členy ze 30,- na 50,- Kč Schválen návrh na navýšení odvodů KV za
ZKO na 250,- Kč a člena na 25 Kč. Bude předloženo členům pléna ke schválení s předpokládanou platností od 1.1.2018. Kalkulace přínosu viz příl. č. 3
125/16-schváleno konání slavnostní akce k vyhodnocení úspěšné reprezentace s
předběžným termínem konání II-III/2017
126/16- schválena úprava Směrnice pro zadávání výkonnostních tříd ve sportovní kynologii –
předpoklady propůjčení titulu ,,Mistra sportu" viz příl. č.4
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127/16-schváleno propůjčení titulu Mistra sportu panu Petru Foltynovi, Martinu Plecháčkovi,
Václavu Ouškovi a Markovi Černému.
128/21-schváleno udělení zlaté plakety za reprezentaci panu Janu Böhmovi

Ukončeno: 19, 15 hodin
Zapsala : MUDr. Bočanová Renáta
Přílohy:
1/ Zápis výcvikové komise ze dne 11.10.2016
2/ Doporučený návrh rozpočtu na rok 2017
3/ Kalkulace přínosu zvýšením členských příspěvků od 1.1.2018
4/ Směrnice pro zadávání výkonnostních tříd ve sportovní kynologii –
předpoklady propůjčení titulu ,,Mistra sportu"
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