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Zápis PČKS 28.6.2011                               Zápis č.  15   /   2011                        

z jednání  Předsednictva ČKS v Praze dne 28.června 2011 , U Pergamnky 3, Praha 7 . 

Přítomni  : Šmolík Jaroslav ,  Karban Antonín , Kejř Václav,  Melichar M., Spolek Zd.,       

                   Vychodil Jiří, Skalická I., Hodek Jar.,  

Omluvena: Nováková I.,  

Přizváni   : Roškotová Blanka ,  Šiška Jiří                        

   

   Jednání zahájil předseda ČKS p. Jaroslav Šmolík přivítáním přítomných.  Předloţený 

program  schválen bez připomínek.  

 

K bodu 1: Kontrola usnesení  

384 /10-TTM-nutno ověřit u pořadatele zajištění vedoucími – sekretariát  

375/11-Sborník - schválena připomínka, úprava předloţená p. Melicharem – poţadavek na   

 doporučení ZKO u prolongace figurantů bez ohledu na výk. třídu.  

410/11-nový ZŘ IPO dodán 4.7.2011v němčině i angličtině  – pozn. zapisovatele   

411/11-podmínky pro uvolňování mezinárodních rozhodčích – splněno  

412/11-zastavení kárného řízení - Truksa – předseda kárné komise vyrozuměn –vypouští se   

-poţadavek PČMKU k agendě rozhodčích odeslán  

417/11-na základě připomínek JUDr. Šmídové netrvá firma Colin  na uzavření smlouvy ,ale   

 navrhuje partnerství – schváleno – viz příl. č. I. 

-účast na komisi FCI ing. Šverákové – příspěvek ČMKU  5.000,- byl doručen  

 416/11-oprava minulého zápisu MČR IPO –účast 53 závodníků dle ţebříčku , náhradníci  

  nebyli jmenováni  

-k problematice stíţností na činnost Mondioringklubu ČR-stíţnost je výhradní záleţitostí 

 klubu spec. výcviku  

-příspěvek TTM KV Moravskoslezský-změna výše příspěvku viz dále  

  

K bodu 2 : Zprávy z orgánů.  

Sdružení sportovních svazů ČR – J. Šiška   

-16.-17.6. se uskutečnilo rozšířené jednání v Letohradě, účast tajemník, p. Šmolík omluven  

 z důvodu nemoci  

-sdruţení dohledává majetek ZKO, pokud bude dohledán bude převeden bezplatně na 

příslušný svaz s tím, ţe nabývající uhradí náklady na převod  

-inventarizace majetku ZKO (důleţitý podklad pro dělení dotací) a svazů – aktualizovat do  

 31.7.2011 a závěry jako konečné znění konzultovat se sekretariátem SSS ČR do 20.8.11  

-k projednání návrhů zabezpečení sportu se vzhledem ke stávce v dopravě nezúčastnili  

 zástupci MŠMT  - k tomu pozn. zap. : s ohledem ne nejasnosti ve vládě  není nikdo schopen  

 ani naznačit, jakým směrem se financování sportu bude v budoucnu ubírat  

-schváleno rozdělit fin. částku 3.220.000 mezi členské svazy SSS ČR  

-porada krajských zmocněnců se uskuteční v průběhu září  

-v návaznosti k diskusi o Zákonu o podpoře sportu uloţeno všem členským svazům návrh   

 definice sportu jako takového s tím, ţe by definice měla jednoznačně pokrýt činnosti svazů 

ve sdruţení – termín 15.7.2011  

ČMKU – p. Karban 
-Středovýchodoevropská výstava 2012 schválena jako dvoudenní a podzimní  jako DUO 

-směrnice pro přijetí subjektů do ČMKU v pracovní verzi , bude projednávána na příštím  

 jednání PČMKU viz příl. č. II.  
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Zápis PČKS 28.6.2011                                
-PČMKU oslovilo pořadatele výstav s poţadavkem stejných výstavních poplatků pro všechny  

 vystavovatele, včetně zahraničních – rozhodnuto do proposic doplnit , ţe u zahraničních  

 vystavovatelů  se jedná o výstavní poplatek včetně bankovních převodů ( splněno ) 

-dopis PČMKU s poţadavkem zasílání výsledků CACT a CACIT soutěţí v el. podobě –  

 zajistí sekretariát- tajemník  

 

K bodu 3 : Zprávy z komisí . 

Výcviková komise – jednání 19.5. p. Hodek. 

-zkoušky rozhodčích I. a II.tř. -  v Č.B . splnili na I. tř. : Lasík, Hlaváč, Karvánková,                     

                                                                                         Marinč, Ryneš, Zborka , Čákora 

                                                                                          nesplnil Klícha 

                                                                           na II.tř.  :Duffková, Ţiţka, Hartl, Tůma  

-přezkoušení svazových figurantů  19.6.2011 v Jaroměři : 

    omluveni : Nečesaný, Šíma, Prousek, Špalek, Ing. Jozová, Labík,  

    splnili :      Kuncl, Sáss, Vyhnal,Böhm, Kupka, Kubec,  Brunovský, Křeček, Mach, Soukop,  

    neobhájili: Coufal, Rohlena, Berdych, Štěpán ( platí od roku 2012 )  

       Neomluvení i omluvení budou pozváni na podzimní přezkoušení doporučeným dopisem.  

 415/11-schválena dodelegace na MČR IPO - 21. – 23.10.11 v Jaroměři: 

           Rozhodčí .: S – K. Nedvěd    P – R. Machová    O – J. Hodek   

           Figuranti  .: Mach , Labík  (Kubec) 

-VK projednávala podmínky na pořádání VS a Mistrovství pro r. 2012 - informace v INFU   

-projednána informace pí. Kadeřábkové napsanou formou stíţnosti na rozhodčího p.  

 Jonáše v souvislosti s jeho delegací na zkoušky - vyslechnut p. Jonáš -  pro nepřítomnost  

 stěţovatelky  neprojednáváno  - stíţnost neoprávněná  

-zpráva hl. rozhodčího L. Jonáše z VS Volenice - nezkušený org. výbor,problémy 

 s přístupem figurantů - na jednání VK přizváni oba figuranti – závěr – konstatování ţe se  

 jednalo o chybu VK, která neupřesnila figurantům části, kterou budou na VS vykonávat ,   

 napříště delegovat na konkrétní část oddílu C 

-v souvislosti se zprávou zkušebního komisaře na VS TOP 15  p. Nedvěda- figurant při  

 postraním doprovodu svým pohybem napomáhal ,  přizváni figurant Labík a rozhodčí obran   

 p. Ťujík – po diskusi – konstatováno - tvrzení proti tvrzení – bez závěru  

-schválena změna delegace figuranta na MR Dob – Böhm místo R.Konečného (ukončil čin.) 

-schválena změna VS SP v Ševětíně z 25.9. na 11.9.  

-schválena delegace na CACT StČ 20.8. – Ing. Petrů, Kolář, Ing. Novotná  

418/11-na základě návrhu VK schváleno zrušení omezení výkonu funkce figuranta u všech  

 ZŘ –  rodinný příslušník   

-v souvislosti s delegaci na MS FCI schváleno dovybavení reprezentantů-zajistí tajemník  

419/11-na základě návrhu VK , vyplývá z poţadavků účastníků VS a MR schváleno zavedení 

 funkce šlapače s tím, ţe výběr šlapačů,včetně jejich náhradníků  bude záleţitostí pořadatele  

 akce , VK nebude provádět jejich delegaci, ale pouze jejich proškolení  

420/11-v souvislosti se zavedením funkce šlapače na VS schválen návrh VK na  zvýšení 

startovného  na VS IPO -  á 1.000,- Kč od 1.1.2012 – do INFO sekretariát  

421/11-na základě splněných hospitací schváleno jmenování rozhodčími  I.tř.: 

     Mirka Tichá, MUDr. Tichý Jiří - jmenování předseda, nutno dodat foto na legitimace  

422/11-na základě vyhodnocení  zkoušek rozhodčích a přezkoušení figurantů schváleny  

 odměny pro pořadatele ve výši 1.000,- Kč ( Jaroměř a Č.B. ) – úhrada sekretariát  
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Zápis PČKS 28.6.2011                                
423/11-vyhodnocení VS 2011 a návrh finančních příspěvků pro pořadatele – za předpokladu   

 včasného a řádného vyúčtování ( dodrţení schváleného rozpočtu – RK ) navrhla VK udělení   
Zápis PČKS 28.6.2011                                
odměn jednotlivým pořadatelům s přihlédnutím ke zprávám hlavních rozhodčích – po diskusi   

 schváleno :Krchleby 15.000,-, Březnice za Volenici 15.000,-, Třinec 15.000,-,TOP 15-7.500,-  

-v souvislosti se zabezpečením VS v roce 2012 usneseno zapracovat do podmínek pro     

 pořadatele zajištění prostoru pro jednu maketu  

-podmínky pro výběry 2012 byly dopracovány a jsou součástí INFO 1/2011  

-pokyny k posuzovány budou zveřejněny pouze na webu ČKS, jsou příliš obsáhlé   

Komise mládeže - pí. Skalická. 

-zasedání KM se uskutečnilo 15.6.11 

424/11-vyhodnocení VS mládeţe – všechny akce bez připomínek, schváleny odměny á 

5.000,- ( Zlonice, Véřovice, Chodov ) 

ţebříček na MČR mládeţe - ZVV2 postupuje 7  (start 9). IPO2 postupuje 11 z (start 12). 

IPO3 5 závodníků (start 7). 

-ze ţebříčku vyřazena  Lucie Daduláková , pes startoval v soutěţi dospělých,ţebříček na web  

-pořadateli nutno zaslat přihlášky účastníků VS mládeţe – od pořadatelů sekretariát  

-na VS ZVV 3 startovala v kategorii juniorů psovodka Horáková – bude jí dodán pohár- 

 zajistí sekretariát nedostatkem je nepřehlednost startujících juniorů v kat. ZVV3, nutno příští  

 rok ošetřit. Pořadatel musí mládeţníky vést v kategorii Junioři – včetně vyhlášení, uveřejnění    

 ve výsledkové listině a ocenění poháry 

-ke konání TTM - upozorněno, ţe účastnický poplatek se nevrací. Sekretariát ČKS obdrţel  

 přihlášky 26 dětí z 8 krajů. Neúčastní se kraj Královéhradecký, Pardubický a   

 Moravskoslezský. KM se spojila s vedoucím p.Zábranským a zároveň vyrozuměla vedoucí  

 kraje Jihočeského a Plzeňského o moţné účasti jejich náhradníků. 

Upřesnění a změny pro rok 2012: 

VS – MČR mládeže všestranných: doručení přihlášky pořadateli VS do 14ti dnů před akcí.   

 Podmínkou účasti je splnění zkoušky nejméně o stupeň niţší (vyšší není překáţkou), tzn.: 

 ktg. ZVV2 - sloţená ZVV1, ktg. ZVV3 - sloţená ZVV2, ktg. IPO2 - sloţená IPO1,  

 ktg. IPO3 - sloţená IPO2, ktg. stopaři - sloţená FPr2.   

VS – MČR mládeže stopařů: doručení přihlášky pořadateli VS do 1 měsíce před akcí.  

 Pes musí mít sloţenu zkoušku FPr2. 

-ve výsledkových listinách z VS mládeţe je třeba uvádět příslušnost závodníků k jednotlivým   

 krajům (tento poţadavek vznesla Komise mládeţe jiţ loni) vzhledem k dalšímu zpracování  

 pro soutěţ druţstev na MR mládeţe.  

-pro postup na MČR ve všech kategoriích  splnění limitu pro zapsání zkoušky. Platnost od  

 roku 2012. 

- sekretariát zajistí jednotnou  výsledkovou listinu ve formátu  EXCELL , tak aby se dala dále  

 zpracovávat a uváděla všechny důleţité údaje  

425/11-na základě návrhu KM prodlouţen termín  zasílání přihlášek na VS stopařů mládeţe  

 do 15.8., přihláška musí obsahovat Potvrzení o vykonané zkoušce FPr2 (resp. pes má  

 sloţenou FPr2). 

-současně rozhodnuto v roce 2012 zasílat přihlášky přímo na pořadatele, současně zkrácen  

 termín pro zaslání na 14 dnů před akcí u kat. ZVV a IPO, u FPr zaslání nejméně měsíc  

 předem,  zkouška musí být splněna před VS   zveřejnit v INFO 

-KM  nesouhlasí s loňským netolerantním postojem Výcvikové komise, která výrazně  

 změnila navrţené delegace rozhodčích na akce mládeţe. Rozhodčí a figuranty  na MČR  

 všestranných navrhuje Komise, z pochopitelných důvodů, aţ po skončení VS. VK by toto 
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Zápis PČKS 28.6.2011                                
měla z větší části respektovat. Členové Komise mládeţe se touto otázkou vţdy zabývají  

 velmi zodpovědně a domnívají se, ţe i ku prospěchu všech stran. V rámci objektivity by VS  

 neměl posuzovat větší počet rozhodčích. Ideální je styl delegace prováděný do roku 2010. 

426/11-na základě návrhu KM schváleno zvýšení příspěvku na TTM KV ČKS na částku   

 10.000,-  Kč  - pro ţadatele : StČ, Moravskoslezský, Pardubický, Královéhradecký,Liberecký   

 s podmínkou vyúčtování  do 31.10.2011 - pokyny sekretariát  

-KM nesouhlasí s delegacemi rozhodčích a figurantů na akce mládeţe tak,  

 jak bylo provedeno v roce 2011, kdy nebylo přihlédnuto k návrhům KM  

-příprava MČR mládeţe - ZKO Luková, 20.-21.8.2011 

 Rozhodčí: S – Košťál, P – Vychodil, O – Ševčík , figuranti: Soukop, Sáss , předsedkyně je  

 s pořadatelem v kontaktu, areál zná, v červenci plánuje osobní kontrolu probíhajících příprav. 

-příští jednání KM : 20.8. 

 

Organizační komise – p. Melichar . 

-účast na MR asistenčních psů sdruţení Helppes – zpráva písemně  

-projednáno odvolání p. Boučka z Kácova- po diskusi konstatováno, ţe odvolání je  

 bezpředmětné  

-předány materiály k ZKO Most - kopie původní stíţností - odesílatel p. Zdeněk Svoboda 

-stíţnost  Mgr. Maškové -  nutno řešit v souladu se stanovami, případně za pomoci  KV  

 Praha   

  

K bodu  4 : Ze zápisů  KV ČKS 

Plzeňská – zápis 18.6. 

 -školení figurantů 28.8. 

 -příprava plánu chov.akcí 2012 

 -schválení rozpočtu na r. 2011  

 -výzva k nahlášení www stránek ZKO  

 

KV ČKS Královéhradecká 3.5.  

 -školení figurantů 8.6. 

 -příprava LVT KV Česká Skalice –Spyta  

 

K bodu 5: Různé.  
-nová ZKO – schválena Rokytnice nad Jizerou – KV ČKS Liberecký 

-neschváleno ZKO Kynologie o.s.Třebechovice – jako ZKO nelze schválit občanské sdruţení  

 s vlastními stanovami a vlastní registrací  

-p. Kejř informoval o MS BO –  vzorná reprezentace české kynologie, discipliny posuzovali  

 vţdy dva rozhodčí, problémy na umělé trávě,  

427/11-tajemník předloţil poţadavek na zvýšení personálního obsazení sekretariátu ČKS o 1  

 pracovnici na trvalý pracovní poměr a jednu brigádnici na období 1 roku – důvodem je    

 navýšení práce v návaznosti na konané MVP, ty z větší části zabezpečují pracovnice PK a   

 částečně ostatní pracovníci, dva pracovníci jsou téměř v důchodovém věku  a zapracování  

 nových pracovnici není  krátkodobou záleţitostí, brigádnice by měla po zapracování zajistit  

 archivaci písemných materiálů, zkoušek a ostatní podkladů z let minulých i materiálů  

 skutečně historických do PC, tak aby bylo moţno alespoň částečně omezit skladovací  

 prostory, které nejsou levnou záleţitostí a vytvořit i podklady pro statistiky na webu – 

 schváleno  
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428/1-tajemník informoval o programech MŠMT – v této souvislosti schváleno pouţít částku  

 400.000,- výhradně na provoz dle dřívějších kriterií ( zkoušky a členská základna) , 339.000,-   

 pro akce mládeţe a částku z mimořádné dotace MF ve výši 1.244.000,-  na částečné pokrytí 

výdajů spojených se sport.akcemi  a konkrétní část z tohoto příspěvku ve výši  cca 386.000,- 

dle příl.č. III.  pro oblast reprezentace a sportovních akcí kolektivních členů v roce 2011 

429/1 – schváleno udělení Plakety „Za zásluhy“ paní Lohniské na návrh KV (sekretariát) 

 

Ukončeno 21,50             

 

zapsal :    Šiška 

 

Přílohy: č.    I.     Smlouva o Partnerství – ČKS – Colin  

               č.   II.    Návrh Směrnice  ČMKU , kterou se upravují pravidla pro uznání  

                             subjektů provádějících svou činnost v rámci ČMKU 

          č. III.    Příspěvek ČKS  na reprezentaci a sportovní  akce kolektivních členů    

                č. IV.    Statistika PK za I.pol 2011 . 
 

 

  
 


