Zápis z jednání Předsednictva ČKS
dne 20. 3. 2017 v Praze 7, U Pergamenky 3,
Přítomni: MUDr. Bočanová, Bc. Lasík J., Mellar K. Nedvěd Vl., Skalická I., Ing. Šabatová H., Spolek
Zdeněk , Šmolík Jaroslav
Omluven: Melichar M.
Přizváni: J. Šiška, B. Roškotová,
K bodu 1: Kontrola plnění usnesení.
-informace ke sjednocenému SW programu PK a sekretariátu - J.Šiška - s ohledem na nedostatky
v tiskových sestavách dohodnut termín převodu s výjimkou zkouškové části k datu 10.4. 2017
-aktualizovaný seznam mezinárodních rozhodčích ČKS - splněno
-MVP Litoměřice - za ČKS se zúčastní 20.5. R. Bočanová, 21.5. J. Janda- informace org. výboru
sekretariát
-schváleny termíny příštích MVP Praha 20. - 21.4.2019, 2.- 3.11. 2019, 11.- 12.4.2020 - podléhá
schválení FCI - návrhy ČMKU odeslány
-sekretariát upozorní KV Plzeňský a ZKO Hrádek, že není možno potvrzovat žádosti hostujícím členům
jiného KV resp. ZKO ke zkouškám figurantů, šlapačů, apod.
K bodu 2: Zprávy z orgánů (MŠMT, SSS ČR, ČMKU, ostatní)
Sdružení sportovní svazů ČR- jednání se uskuteční 12.4.2017
ČMKU – jednání P ČMKU 16.3.2017 – informace na příštím jednání
-VH ČMKU 25.3. informace o zajištění náhradníků - schválena úhrada příspěvku na cestovné ve výši
á 3,90Kč/km + parkovné, vyplácení p. Srb od 15,00 hodin
-do programu VH postoupeno odvolání Klubu chovatelů naháčů ČR v záležitosti pozastavení
rozhodnutí PČMKU o schválení nového klubu stejného plemene
-v návaznosti na zápis vrhu a vydání průkazů původu bez doporučení klubu, který přestoupil od
1.1.2017 do ČKS zaslal KCHN dopis PČMKU s tím, že průkazy původu takto vystavené jsou neplatné
-záležitostí se zabývalo PČMKU 16.3. na základě projednání v Radě plemenných knih
K bodu 3: Zprávy jednotlivých komisí
Komise mládeže
- trvá - Centra mládeže - předseda + tajemník
- informace o průběhu příprav VS mládeže
Výcviková komise 8.3.2017
-vyhodnocení školení rozhodčích 1. a 2. třídy ČK
-projednána a probrána zadaná problematika zaměřena na posuzování psů ve všech 3
oddílech výcviku, včetně připomenutí povinností rozhodčího na akcích - bez připomínek k
proběhlému školení, včetně zaslaných a položených dotazů
-proškolená témata budou zveřejněna na webu ČKS - VK
-reprezentantem může být jen občan ČR s trvalým bydlištěm na území ČR minimálně 12
měsíců a se psem s PP, který je v registraci plemenné knihy ČKS/ČMKU minimálně 6 měsíců
(ustanovení FCI)
-bude provedena úprava směrnice ohledně účasti na VS IPO a IPO FH
-na základě připomínek VK navrhuje zadávat hodnocení TSB u všech stupňů zkoušek IPO s disciplínou
obrany
-VK navrhuje změnu zkušebního řádu upravující činnost figuranta a kladeče stop, včetně
jejich účasti na zkouškách (provádění této činnosti i pro rodinné příslušníky)
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-VK neschválila návrh ze školení rozhodčích o posouzení zkoušky i v případě, že některá z
překážek nesplňuje předepsaná kritéria - zůstává v platnosti znění NZŘ (str. 20, čl. 17, bod 2)
-VK schválila a navrhuje zařazení zkoušek ZMP 1 - 3 do zadávání výkonnostních tříd, pro
výkon rozhodčího bude vyžadováno splnění výkonnostní třídy ve všestrannosti ze zkoušek
ZVV1 - 3 nebo IPO1 - 3 - z toho vyplývá úprava příslušných směrnic pro třídy vzorného výcvikáře a
rozhodčí
-aktualizace rozhodčích 1. a 2. tř. -na základě provedeného školení a splnění podmínek pro provádění
činností rozhodčího v roce 2017 provedena aktualizace rozhodčích I. a II. třídy - aktuální seznam
zveřejněn na webu ČKS
-v seznamu neuvedeni rozhodčí pro neúčast na školení: Martin Pejša, Jaroslav Stareček
-rozhodčí, kteří nesplnili podmínku předložení výpisu z RT - posuzováno, jako by se školení
nezúčastnili a vyňati ze seznamu: Miroslav Smejkal, Petr Veselka
-provedená aktualizace seznamu mezinárodních rozhodčích, ze stávajícího seznamu vyjmuti Martin
Pejša a Petr Veselka, do seznamu doplněn Jiří Kolář
-doplněn výklad NZŘ o dodatky ze školení rozhodčích - zveřejněno na webu
-průběh příprav výběrových soutěží -doposud zaslány propozice k VS IPO Staňkov, Třince a Roudnice
nad Labem, VS ZVV3 Rakovník
-připomínky k nekomunikaci delegovaných rozhodčích a figurantů s pořadateli akce, ostatní
průběžně řešeno
-zajištění reprezentace MS IPO-FH ve Slovinsku
-nominovaná MVDr. Tatjana Burianová se vzdala přímé reprezentace ze zdravotních důvodů své
feny, s požadavkem zůstat nominovaná jako náhradnice, vzhledem k předpokladu možného startu i
náhradníka, nelze tomuto požadavku vyhovět
-VK navrhuje ustanovení nového náhradníka dalšího v pořadí dle výsledkové listiny z MR IPO-FH Ing.
Zbyňka Nováka - schváleno
-rozhodčím zařazeným do seznamu svazových kladečů bude vydán průkaz svazového kladeče (vyřídí
sekretariát)
-nahlášena změna místa konání MS FCI IPO v Německu - Rheine
-VK schválila přiznání titulů vzorného výcvikáře : I. třídy - Davidu Rohlenovi, Bc. Petře Rohlenové,
Oldřichu Cachovi, II. třídy - Vladislavu Glogarovi, III. třídy - Jaroslavu Waszutovi
Zápis VK příl. č. 1
Zápis komise FCI pro pracovní psy Meppen 11.3.2017 – Příl. č. 4.
Speciální sporty – Z. Spolek
-nižší počet přihlášených na kvalifikační soutěže(agility)
-otevřena kancelář pro pořádání MS agility v Liberci
Organizační komise - M.Melichar omluven, zaslána písemná zpráva
-projednána žádost ZKO Úvaly o udělení výjimky a zajištění registrace dle NOZ - vzhledem
k nedodržení termínu (i přes urgence) a formálních náležitostí (zaslány po termínu pouze kopie) zamítnuto – zpráva příl. č. 2
K bodu 4: Informace ze zápisů kolektivních členů.
Zápis KV ČKS Praha 20.2.2017
-informace z Pléna ČK - v návaznosti na zvýšení členských příspěvků kritika nevýhodnosti odvodu
pro KV Praha ve srovnání s ostatními kraji, nepoměr na průměrný počet členů v ZKO
Zápis ČKNO 22.2.2017
-souhlas s návrhem PK zpracovávat přehledy krytí dle vzoru SV- neuvádět některé údaje
-uznání vyhodnocení spondylozy u NO pouze od MVDr. Snášila - cena zápisu do PP jako u zápisu RTG
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K bodu 5: Sekretariát - organizační a různé
-Předsednictvo zabývalo věcí nesplnění povinností ZKO ČB Planá ze smluv o poskytování
sportovních a organizačních služeb a rozhodlo:
a)uložit členům výboru ZKO zajistit ve stanovené lhůtě, aby ZKO předložila vyúčtování poskytnutých
záloh podle uvedených smluv nebo vrátila poskytnuté prostředky,
b)při neplnění povinnosti uvedené v ad a) členy výboru ZKO zahájit řízení o jejich vyloučení z ČKS
c)domáhat se náhrady způsobené škody soudní cestou
-předání ocenění na VS 9.4.2017 v Roudnici n.L. - pozváni
Duffková Jitka-čestné uznání za úspěšnou reprezentaci , Hůla Jiří -bronzová plaketa , Ing. Šultová
Michala- bronzová plaketa, Prášilová Jaroslava - stříbrná plaketa, Prášil Josef - zlatá plaketa za
zásluhy, Cimfl Ladislav - zlatá plaketa za zásluhy, Kuchta Vladimír - Skleněný štít za mimořádný
přínos ve sportovní kynologii,
-omluven Böhm Jan ( po dohodě bude předáno na MR 18.6.) - Zlatá plaketa „Za reprezentaci“,
Pejša Martin m.s. – nezúčastní se žádné akce, čestné uznání mu bylo zasláno
-předběžný termín VIII. Sjezdu ČKS 7. prosince 2019 - k zajištění sálu započato jednání s PVA Praha
EXPO, cena zatím nesdělena - sekretariát
-statistika členské základny a majetku pro Sdružení sportovních svazů ČR za rok 2016 - viz. pří.č. 3
-dodatečná informace - 12.12.2016 podepsána smlouva o vedení plemenné knihy s Klubem
chovatelů naháčů ČR od 1.1.2017
Usnesení:
150/17- uznání vyhodnocení spondylozy u NO jako dobrovolné pouze od MVDr. Snášila - cena zápisu
do PP stejná jako u zápisu výsledků RTG - nutno doplnit do ceníku
151/17-Toužim přes přísliby kompletní doklady dodnes nezaslala – schváleno ukončení registrace
ZKO jako pobočného spolku ČKS
152/17-projednána žádost ZKO Úvaly o udělení výjimky a zajištění registrace dle NOZ - vzhledem
k nedodržení termínu (i přes urgence) a formálních náležitostí (zaslány po termínu pouze kopie) zamítnuto, zaslaný seznam členské základny bude zaslán zpět
153/17-P ČKS schvaluje návrh VK na změnu zkušebního řádu upravující činnost figuranta a kladeče
stop, včetně jejich účasti na zkouškách (provádění této činnosti i pro rodinné příslušníky) - bude
jednáno s MSKS
154/17-z pověření P ČKS další jednáním s ZKO Chodov (Kraj KV) ohledně víkendové výcvikové akce
pro mládež pověřena I. Skalická
155/17-připravit návrh podmínek k soutěži aktivity jednotlivých ZKO ČKS
156/17-schválen maximální počet organizátorů na VS a MR do 15 osob na akci dle typu akce,
v návaznosti na požadavek pořadatele VS schválena možnost (v rámci rozpočtů VS a MR) zakoupení
čepice, 3 ks triček a funkční bundy pro kladeče
157/17-na návrh B. Lasíka projednána možnost výjezdu náhradníka na MS - FH do Slovinska společně
s celou výpravou, s tím, že o případném jeho startu rozhodne až los v místě akce. Vzhledem k malé
pravděpodobnosti startu (k dnešnímu dni volná pro losování náhradníků 2 místa) NESCHVÁLENO
(4:2:2)
Ukončeno v 18.40 hod.

Zapsala : MUDr. Bočanová

Přílohy :
1/ Zápis VK ze dne 8.3.2017
2/ Zpráva M. Melichara - organizační komise
3/ Statistika členské základny ČKS a hodnota HIM -Statistický výkaz pro Sdružení sportovních svazů
ČR za rok 2016
4/ Zápis komise FCI pro pracovní psy Meppen 11.3.2017
5/ Ceník ČKS - doplnění spondylozy
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