Zápis z jednání Předsednictva ČKS
dne 23. 1. 2017 v Praze 7, U Pergamenky 3,
Přítomni: MUDr. Bočanová, Bc. Lasík J., Melichar M., Mellar K. Nedvěd Vl., Skalická I.,
Ing. Šabatová H., Spolek Zdeněk
Omluven: Šmolík Jar.,
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, s ohledem na nedostatky nebyl přechod na nový
program dodnes realizován, do konce týdne schůzka k dořešení problémů s tiskovými sestavami a
hlavně tiskem průkazů původu
-vyúčtování programů MŠMT roku 2016 zpracováno, po kontrole a podpisu bude odesláno
-k výstavě MVP Litoměřice 2016 supervize organizačních příprav (účast na jednání org.výboru) J.Šiška, změna pí. Nováková Iveta (místo p. Jandy, - na komisi FCI)
-změna termínu MVP Praha na 15.-16.4.2017 schválena
-XIV. Valná hromada ČMKU - datum konání: 25.3.2017. Sekretariát odešle seznam delegátů
Seznam delegátů viz příl. č.1
-KCHK zápis vrhu - splněno
-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 budou odeslány v termínu
-trvá upozornění ČMKU chovatelským klubům uvádět do žádanek o čísla zápisu a přihlášek k zápisu
štěňat povinnou formulaci „Potvrzuji, že jsem chovatelem výše uvedených štěňat a že všechny
uvedené údaje jsou pravdivé.“
-odměny trenérům - splněno
-pobočné spolky chybně registrované pod ČKS - splněno byl podán návrh na výmaz těchto subjektů
133/16- dvě ZKO, které nezaslaly potřebné podklady dle NOZ zaslaly členskou základnu - rozhodnuto,
pokud tyto ZKO doručí nejpozději do 15.2.t.r. kompletní podklady, budou registrovány a bude jim
vyřízena i členská základna na rok 2017, v opačném případě budou zrušeny a podklad čl. základny
budou vráceny - ostatní ZKO ze seznamu budou zrušeny
-Mondioring klub - požadavky předány ČMKU
-MS a MR v mondioringu 2018 - klub seznámen s usnesením minulého PČKS
-objednávka - terčíky na stopy splněno 500 ks bude dodáno nejpozději do konce února
K bodu 2: Zprávy z orgánů (MŠMT, SSS ČR, ČMKU, ostatní)
Nebylo jednáno
K bodu 3: Zprávy jednotlivých komisí
Komise mládeže
-chybí pořadatel na MR mládeže stopařů 21. – 22. 10. 2017 (předběžný návrh Žatec-Loučky?)
-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. 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
-dodatečný požadavek Plzeňského KV o příspěvek na pořádání krajského TTM – schváleno
-KM projedná návrhy na výši příspěvků na dopravu na akcích mládeže ke schválení per rollam
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Výcviková komise 10.1.2017
-úprava delegací rozhodčích a figurantů na akce 2017
Totožný termín konání MR IPO a akce Boxer klubu ČR - Svatováclavský pohár dne 17. 6. 2017 pořadateli Boxer klubu doporučena změna termínu. Jinak nutné provedení změny delegace
rozhodčích z důvodů jejich účasti na MR IPO.
-VK navrhuje zavedení chráněného termínu v době konání MR IPO, pro jiné soutěže. Na pořádání
zkoušek by se chráněný termín nevztahoval. Po diskusi usneseno termín MR bude zohledňován
v závěru roku při rozdělení akcí výcvikovou komisí.
-jiné připomínky k naplánovaným akcím a provedeným delegacím nebyly doručeny
-dodatečně nahlášeny akce Boxer klubu - VS na MS Atibox - Stříbrný obojek (opožděné zaslání
vysvětleno administrativními nesrovnalostmi v chovatelském klubu):
26.8.2017 VS na MS boxerů IPO 3 a MR boxerů stopařů - Otěšice - delegováni rozhodčí Ing. M. Ulč,
J.Hartl a figuranti Bc. J. Vyhnal, V. Opršál
3.-5.11.2017 MS boxerů stopařů FH2 Staňkov - delegován rozhodčí Ing. M. Ulč
-provedena změna u VS IPO FH. Jeden z pořadatelů VS-ZKO Nový Malín, uspořádá MR IPO FH ve
stanoveném termínu 28. - 29. 10.2017
-nutno zajistit pořadatele VS IPO FH (předběžně Veselí n. Lužnicí, zatím problém s termínem)
-přihlášky a rozdělení účastníků VS IPO – splněno celkem přihlášeno 102 účastníků ( VS Třinec - 41
účastníků, VS Roudnice n. L - 50 účastníků, VS Staňkov - 50 účastníků - nutná kontrola členství v ČKS
s ohledem na přeregistrace subjektů dle NOZ sekretariát
-příprava školení rozhodčích 2017 - zajištěno
-na jednání VK přizvána R. Machová, aby se vyjádřila k připomínkám k její činnosti rozhodčího z
výkonu - vrácení delegace těsně před konáním akce, změny termínů zkoušek, dokládání
výsledkových listin ze zkoušek, komunikace. Po projednání se paní Machová vyjádřila k vytýkaným
skutečnostem se snahou vysvětlit pochybení ve své činnosti. Následně byla upozorněna na
povinnosti rozhodčího, ale i povinnosti v jiných činnostech s tímto související. Po upozornění na
chyby, kterých se dopustila, R. Machová přiznala svá pochybení a přislíbila, že do budoucna se jich
bude snažit vyvarovat.
-MS FCI IPO FH ve dnech 6. -9. 4.2017 ve Slovinsku - jako vedoucí družstva schválen Bc. J. Lasík
-do seznamu svazových kladečů byl dodatečně schválen Petr Uher – ZČ kraj, na základě doložené
činnosti.
-VK schválila přiznání titulů “Vzorného výcvikáře“
I. tř. Ing. Z. Novák, J. Somr,
II. tř. D. Řeháková
III. tř. A. Vokounová, K. Nováková, D. Štěrbová
Zápis VK příl. č. 2
Organizační komise - M.Melichar
-ZKO Vítkov - odvolání 2 členů proti vyloučení ze ZKO členskou schůzí - podklady ZKO poskytnuty,
postoupeno JUDr. Deverové. Na základě stanoviska právní zástupkyně - rozhodnutí členské schůze
ve věci vyloučení 2 členů zrušeno - sekretariát zašle stanovisko ZKO a odvolávajícím se členům.
-ZKO Klecany - uskuteční se nová členská schůze
K bodu 4: Sekretariát - organizační a různé
-jednáno o aktualizaci směrnice o náhradách
-informace o úpravách v konkrétních směrnicích - jsou na webu
-schválena odměna za VS Třinec ve výši 2x 9.000,- poslední doklady doručeny v srpnu,
plus 1.000,- za dodané CD - celkem 19.000,-příprava slavnostního vyhodnocení sportovní reprezentační sezony 2016 (upřesněn předložený
návrh p. Šmolíka) termín 3. - 4. 3. 2017, současně schválen návrh odměn. Seznam viz.příl. č. 3
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-dosud nevyúčtovány zálohy za VS a MR stopařů pořádané ZKO Č.B. Planá - urgence již byla zaslána
-na základě žádosti KA odsouhlaseno umístění loga ČKS na banneru MS v agility za předpokladu, že
bude návrh banneru předložen předem ke schválení
-sponzoring - jednání s fi Brit ve stejném rozsahu jako 2016, jednání s firmou HST ve stejném rozsahu
jako 2016 - budou zaslány návrhy smluv k připomínkování – zajišťuje p.Mellar
-P ČKS bere na vědomí návrh odměn za provedení kontrol vyúčtování akcí 2016
-schválena změna názvu ZKO Žížice na ZKO Zvoleněves u Otroka
-schválena změna názvu ZKO Havířov - Horní Suchá na ZKO Horní Suchá
-schváleny úpravy návrhu výše náležitostí a odměn na akcích pro rok 2017, bude doplněno o
příspěvek na dopravu po předložení KM - viz příl. č. 4
Usnesení:
133/16-dvě ZKO, které nezaslaly potřebné podklady dle NOZ zaslaly členskou základnu - rozhodnuto,
pokud tyto ZKO doručí nejpozději do 15.2.t.r. kompletní podklady, budou registrovány a bude jim
vyřízena i členská základna na rok 2017, v opačném případě budou zrušeny a podklad čl. základny
budou vráceny
139/16 na základě stížností na průběh MVP Litoměřice 2016 byla navržena a schválena supervize
zástupci ČKS - J. Janda, J. Šiška - změna místo J. Jandy (zahraniční cesta) schválena I. Nováková
140/17 na základě návrhu KV ČKS Ústecký schváleno udělení Zlaté plakety ČKS za zásluhy p.
Vladislavu Cimflovi při příležitosti významného životního jubilea
141/17-schváleny úpravy návrhů výše náležitostí a odměn na akcích pro rok 2017
Ukončeno v 19.15 hod.
Zapsala : MUDr. Bočanová

za správnost : Jiří Šiška, tajemník ČKS

Přílohy :
1/ Seznam delegátů ČKS na VH ČMKU 25. 3. 2017
2/ Zápis VK ze dne 10. 1. 2017
3/ Seznam pozvaných na vyhodnocení reprezentace 2017 4/ Výše náležitostí a odměn na akcích ČKS 2017
5/ Přehled ZKO bez provedených změn podle NOZ - nevydání členských známek na rok 2017
6/ Účetní statistika PK II. pol. a celkem rok 2016 - odvody chovatelským klubům
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