Zápis z jednání Předsednictva ČKS
dne 12. 12. 2016 v Praze 7, U Pergamenky 3,
Přítomni: MUDr. Bočanová, Bc. Lasík J., Melichar M., Mellar K. Nedvěd Vl., Skalická I.,
Ing. Šabatová H., Šmolík Jar., Spolek Zdeněk
Přizváni: J. Šiška, B. Roškotová,
K bodu 1: Kontrola plnění usnesení.
-informace ke sjednocenému SW programu PK a sekretariátu - J.Šiška
zkušební verze předána dle smlouvy dne 30.9.2016, probíhá zkušební provoz a jsou
sumarizovány a průběžně zasílány připomínky k programu, prozatím probíhá vše dle
časového harmonogramu s cílem přechodu na nový program od 1.1.2017
K bodu 2: Zprávy z orgánů (MŠMT, SSS ČR, ČMKU, ostatní)
MŠMT
-všechny žádosti o dotace na MŠMT byly zaslány v termínu - v programu I. zažádáno 3,375.000Kč,
v programu II. 1,350.000Kč, v programu IV. 2,701.600Kč, v programu V. 5,100.000Kč.
Sdružení sportovních svazů ČR
-dozorčí komise SSS dostala v r.2017 za úkol provést kontrolu čerpání státních dotací za rok 2016 m.j.
též v ČKS
ČMKU: Zápis PČMKU 1.12.2016
-stížnost na průběh výstavy MVP Litoměřice 2016, která se koná pod záštitou ČKS. Supervize
organizačních příprav (účast na jednání org.výboru) - J.Šiška, J.Janda.
- XIV. Valná hromada ČMKU - datum konání: 25.3.2017. DR ČMKU na zasedání dne 15.12.2016
zkontroluje platby členských příspěvků a počty delegátů. DR ČMKU provede kontrolu usnesení VH.
sekretariát ČMKU zajistí účast notáře, právního zástupce ČMKU, výkaz zisků a ztrát, rozvahu,
pozvánky konkrétním delegátům budou odeslány cca 20.2.2017, členské subjekty musí předložit
seznamy delegátů do 25.1.2017. Schváleny počty delegátů viz příl. č. 1
KV ČKS a kolektivní členové nahlásí jména delegátů včetně náhradníků s ostatními údaji nejpozději
do 15.ledna 2017 na email tajemníka info@kynologie.cz – tiskopis pří. č. 10.
-žádost ČKS o akci obedience se zadáváním CACT, CACIOB 28.1.2017, Frýdek Místek schváleno P
ČMKU jednomyslně, schválení podléhá FCI
-žádost ČKS o změnu termínu MVP Praha z plánovaného 29.- 30.4.2017 na 15.-16.4.2017 Schváleno P
ČMKU jednomyslně, schváleno FCI. V tomto termínu je plánováno 15 klubových akcí. Klubům bude
doporučeno, aby plánovaný termín upravily. Pokud to nebude možné, P ČMKU nemá v tomto
případě námitky vůči konání plánované akce v chráněném termínu MVP. Schváleno jednomyslně
-FCI projevilo zájem zorganizovat zasedání předsednictva FCI v dubnu 2017 v Praze - P ČMKU
s potěšením souhlasí
-žádost ČKS o pořádání NVP v Klatovech 16.-17.6.2018 Schváleno P ČMKU jednomyslně
-KCHK zápis vrhu - PČMKU schválilo návrh RPK k vrhu A knírače velkého chovatelské stanice Rafanes
pana Jiřího Tomka. Vzhledem k pochybení chovatele žádá Klub chovatelů kníračů v PP štěňat o zápis
„jedinec není odchován podle Zápisního řádu KCHK ČR 1927“ (pokud by štěně bylo vyvezeno, pak
klub žádá poznámku i v cizím jazyce - alespoň v němčině). RPK navrhuje v první řadě dokončit
bonitaci feny Aetna Černá zulu. Po splnění, stejně jako KCHK, doporučuje vydat PP štěňatům daného
vrhu. Případný zápis „jedinec není odchován podle Zápisního řádu KCHK ČR 1927“ v případě
nesplnění bonitace může provést do PP jedině klub prostřednictvím svého zástupce. KCHK byl o
uvedeném rozhodnutí informován s tím, že PK ČKS bude postupovat dle usnesení PČMKU ,po
dohodě s KCHK byly PP vrhu odeslány na adresu pí. Glänznerové k provedení zápisu.
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-do 31.1.2017 nutno zaslat aktualizovaný seznam mezinárodních rozhodčích ČKS (s ohledem na
termín školení bude ČMKU informována o pozdějším termínu zaslání), akce CACIT a CACT
ČKS 2017 a termíny MVP 2019 na ČMKU.
-žádanka o čísla zápisu, přihláška k zápisu štěňat –
jednotlivá pracoviště PK v současnosti nevidí zájem
chovatelských klubů o používání vzorové žádanky a PZŠ pro všechna plemena. RPK však žádá všechny
chovatelské kluby, aby u obou dokladů neodkladně zkontrolovaly (a případně doplnily) tuto
povinnou formulaci: „Potvrzuji, že jsem chovatelem výše uvedených štěňat a že všechny uvedené
údaje jsou pravdivé.“
K bodu 3: Zprávy jednotlivých komisí
Komise mládeže 1.12.2016
-zhodnocení MR mládeže všestranných a stopařů - KM konstatovala, že všechny akce mládeže
pořádané ZKO ČKS v roce 2016 proběhly po všech stránkách bez závad, na pořadatele ani na ČKS
nedošla žádná oficiální stížnost. S potěšením bylo konstatováno, že se v letošním roce zvýšil počet
závodníků ve všech kategoriích.
-informace o termínech a návrzích delegací na akce mládeže v roce 2017
-tábor talentované mládeže /TTM/ 2017 - se bude konat v areálu Svazu záchranných brigád
Kynologů ČR v Dolní Výtoni v Jihočeském kraji v termínu 9.- 22.7.2017. KM byl k projednání
předložen předběžný rozpočet. Garantem a vedoucím TTM je Ing. Helena Šabatová. Konečný
rozpočet, potřebnou dokumentaci a komunikaci s účastníky zajistí I. Skalická. K. Mellar byl pověřen
oslovením vedoucích a figurantů.
-krajské TTM 2017 - v termínu se o pořádání krajských TTM přihlásily a o příspěvek požádaly
Pardubický, Ústecký, Moravskoslezský a Středočeský kraj
-KM navrhuje P ČKS pro rok 2017 úpravu směrnice a to:
9.1. SMĚRNICE PRO KONÁNÍ VÝBĚROVÝCH SOUTĚŽÍ PRO POSTUP NA MISTROVSTVÍ ČR MLÁDEŽE
Bod 2. Všeobecné podmínky
e) Výběrových soutěží se mohou zúčastnit pouze psovodi s řádným členstvím v ČKS či Kolektivní
členové ČKS. Maximální počet závodníků na 1 VS je 30 bez ohledu na počty v jednotlivých
kategoriích. Tento počet může být v daném roce KM upraven.
Výběr na MČR mládeže stopařů
Pro kvalifikaci jsou každoročně vypsány max. 3 soutěže, které se uskuteční v termínu od 1.9. do 1.10.
daného roku. Max.počet závodníků na 1 VS je 30 bez ohledu na počty v jednotlivých kategoriích.
-odměny trenérům mládeže - na základě rozhodnutí P ČKS o podpoře trenérů a vedoucích mládeže
(zápis P ČKS 16.11.2015) KM navrhuje odměnu ve výši 3.000Kč (netto) vedoucím mládeže v kraji
Středočeském p.Jířímu Petrusovi, Pardubickém p. Ivetě Skalické, Jihočeském Ing. Janě Hořejší a
Moravskoslezském p. Karlu Mellarovi. Důvodem je prokazatelná činnost s mladými psovody
prezentující se především počtem a výsledkem startujících na jednotlivých MR mládeže.
-výsledovka 2016 - I.Skalická zpracovala a předložila výsledovku KM za rok 2016 a podrobný rozpočet
na rok 2017,
Zápis KM viz příl. č. 2
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Výcviková komise 2. 12. 2016
-členové VK seznámeni s průběhem Pléna ČKS a projednávanými záležitostmi
-vyhodnocení sezóny 2016 - akce pořádané ČKS průběžně hodnoceny. VK navrhuje propůjčení titulu
Mistra sportu MVDr. Tatajně Burianové - čtyřnásobné mistryni republiky stopařů
IPO FH a úspěšné účastnici MS FCI IPO FH v jednotlivcích i družstev
-zpráva z komise FCI - dne 24. 11. 2016 oficiálně doručena zpráva předsedy pracovní komise FCI pana
Jansena o zrušení úderů obuškem na akci MS FCI IPO s platností od 1. 1.2017. U ostatních akcí,
včetně zkoušek pořádaných podle MZŘ IPO zůstává v platnosti v plném rozsahu stávající zkušební
řád
-rozpis delegací na akce 2017 - provedena delegace rozhodčích a figurantů na výcvikové akce ČKS a
plemen v r. 2017. Doposud pořadatelsky neobsazeny akce MR stopařů dospělých a mládeže. plán
delegací na akce 2017 viz příl. č. 3
-schválen plán činnosti a zasedání VK v příštím roce
-pro opakované porušení povinností rozhodčí Renaty Machové VK navrhuje projednání a přijetí
opatření
-z důvodu malého počtu účastníků zkoušek svazových kladečů, budou plánované zkoušky z 11. 12.
2016 přesunuty a sloučeny se zkouškami krajských kladečů v Praze Zbraslavi po dohodě
s pořadatelem, dne 14. 1. 2017. Přihlášeni účastníci budou o změně termínu a místa informováni.
-doplnění zápisu výcvikové komise dne 4. 12. 2016
-zkoušky svazových figurantů a figurantů 1. tř. - proběhly dne 3. 12. 2016 v ZKO Praha - Jižní Město.
Zkoušek svazových figurantů se zúčastnilo 8 adeptů - uspěl pouze jeden adept Josef Neužil z JČ kraje
a byla mu zadána kategorie „svazový figurant“. Zkoušek figurantů 1. třídy se zúčastnilo 13 adeptů –
uspěli pouze 2 adepti – Adam Hudeček z MS kraje a Martin Remsa ze StČ kraje.
-Zkoušky rozhodčích 1. a 2. třídy -proběhly dne 4. 12. 2016 v ZKO Praha – Jižní Město. Zkoušek
rozhodčích na 1. tř. se zúčastnili 2 adepti - Petr Tůma a Jan Lacina, oba splnili. Zkoušek rozhodčích
na 2. tř. se zúčastnilo 5 adeptů, splnili Bc. Eliška Nedvědová, Josef Dejmek, Robert Fagoš
Zápis VK ze dne viz příl. č. 4
Organizační komise - M.Melichar
-ZKO Vítkov - odvolání 2 členů proti vyloučení ze ZKO členskou schůzí - sekretariát vyžádá u výboru
ZKO doklad o datu odeslání pozvánky na členskou schůzi, zápis a prezenční listinu členské schůze
/ověřené kopie/
-ZKO Klecany - proběhla členská schůze a nové volby do výboru -ZKO Olomouc – Černovír – uzavřeno
-ZKO Kořenice - uzavřeno
K bodu 4: Podklady INFO 2/2016
-aktualizace směrnice o náhradách
-informace o úpravách v konkrétních směrnicích
K bodu 5: Schválení odměn pořadatelům akcí (zbývající pořadatelé)
Schváleno per rollam - hlasováním dne 22.11.2016 schváleny odměny pořadatelům akcí - odměny
viz příl. č. 5
K bodu 6: dopad NOZ, spolkový rejstřík
-pobočné spolky chybně registrované pod ČKS - bude podán návrh na výmaz těchto subjektů
Přehled 1 viz. příl. č. 6
-od ZKO, které ke dni 12.12.2016 nezaslaly potřebné dokumenty pro aktualizaci ve spolkovém
rejstříku nebudou přijímány seznamy členské základny a členské příspěvky pro rok 2017
Přehled 2 viz. příl. č. 7
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K bodu 7: Sekretariát - organizační a různé
-neustálé problémy s odevzdáváním vyúčtování akcí ČKS - doporučil zvážit větší srážky z odměny
pořadatelům za pozdní či věcně neúplně dodané vyúčtování. O konečné výši odměn rozhodovat až
po odsouhlasení vyúčtování.
-příprava slavnostního vyhodnocení sportovní reprezentační sezony 2016 (upřesněn předložený
návrh p. Šmolíka) předběžný termín 3. - 4. 3. 2017. V této souvislosti osloví Z. Spolek představitele
klubů speciálního výcviku, aby dodali návrhy sportovců s medailovým umístěním na MS (ME) 2016,
spolu s oficiální výsledkovou listinou příslušné akce (termín dodání do 30.12.2016)
-schválena žádost Mondioring klubu o uznání zkoušek pro zařazení do třídy pracovní na výstavách,
přípis na ČMKU zajistí sekretariát (malý certifikát).
-MS v mondioringu 2018 ze žádosti vyplývá celá řada organizačních nejasností pro tuto akci, zejména
však není jisté že by se akce měla konat na území ČR, PČKS nemůže garantovat zajištění vlastními
prostředky ani organizačními pracovníky, vše je záležitostí pořadatele
-MR v mondioringu obdoba MS - viz výše
-podnět KCHK - podezření z týrání zvířat - posouzení nepřísluší PČKS, nýbrž SVS případně
orgánům činným v trestním řízení
-přiobjednat terčíky na stopy - úprava parametrů tyčka prům. 4 mm, terčík 11 cm a více
obj. sekretariát
Usnesení:
129/16 dne 22. 11. 2016 schváleno per rollam - odměny za akce dodatek (8:0:1) viz. příl. č. 5
130/16 dne 22. 11. 2016 schválen přesun nevyúčtovaných příspěvků pro CHK do r. 2017 (7:0:2)
viz. příl. č. 8
131/16 schválen plán zasedání P ČKS v r. 2017 – viz. příl.č.9
132/16 zástupcem tajemníka sekretariátu ČKS od 1.1.2017 - jednohlasně schválen O.Šiška
132/16 pobočné spolky chybně registrované pod ČKS - bude podán návrh na výmaz těchto
subjektů
133/16 od ZKO, které ke dni 12.12.2016 nezaslaly potřebné dokumenty pro aktualizaci ve spolkovém
rejstříku nebudou přijímány seznamy členské základny a členské příspěvky pro rok 2017 134/16 na návrh KM schváleny odměny trenérům mládeže
135/16 schválen rozpočet KM pro rok 2017
136/16 na návrh KM schválena úprava směrnice pro mládež
137/16 na návrh VK schváleno propůjčení titulu Mistra sportu MVDr. Tatjáně Burianové
138/16 MS IPO FH- uzávěrka pro nahlášení týmů je 15.1.17, uzávěrka pro nahlášení jednotlivců do
15.3.17 (webové stránky pořadatele dosud nefungují)
139/16 na základě stížností na průběh MVP Litoměřice 2016 byla navržena a schválena supervize
zástupci ČKS - J.Janda, J.Šiška
Ukončeno v 20.15 hod.
Zapsala : MUDr. Bočanová
Přílohy :
1/ Počty delegátů ČKS na VH ČMKU 25.3.2017
2/ Zápis komise mládeže ze dne 1.12.2016
3/ Plán delegace na akce 2017
4/ Zápis VK ze dne 2.12.2016
5/ Odměny pro pořadatele akcí 2017
6/ Přehled nesprávně zaregistrovaných spolků pod ČKS - návrh na výmaz
7/ Přehled ZKO bez provedených změn podle NOZ - nevydání členských známek na rok 2017
8/ Přehled vyúčtovaných a nevyúčtovaných příspěvků kolektivním členům( přesun na rok 2017)
9/ Plán jednání PČKS a Pléna na rok 2017
10/Tiskopis pro nahlášení delegátů
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