
Zápis ze schůzky chovatelských klubů pod ČKS 
dne 6.12.2011 od 12:00 hodin v Domě odborů v Praze,  Nám. W. Churchilla . 

 
Program:   

1) Směrnice pro přijímáním nových klubů – Nováková I.  

2) Výstavní řád platný od 1. 1. 2012 – Králíčková J.  

3) Připomínky k návrhu Řádu pro delegování rozhodčích na výstavy – Nováková I.  

4) Výběrové soutěže klubů a reprezentace, plánování a podmínky vyúčtování – Šmolík J.  

5) a - Příspěvky na sportovní činnost a reprezentaci klubů- Karban , Šiška 

b – Příspěvky na činnost klubů – Šiška 

6) PK a chovatelské kluby  

- systém a termíny předávání dat chovatelským klubům  

- problematika kompletních podkladů k zápisu vrhů do PK  

- úprava cen za služby v návaznosti na zvýšení DPH od 1. 1.12  

7) Různé: 

ad 1/ pí. I. Nováková informovala o vznikající nové směrnici o přijímání nových subjektů pod ČMKU - viz úkol z poslední 
VH ČMKU.  Směrnice byla doposud několikrát připomínkovaná jak subjekty, právníky, stále se na ní  proto pracuje, 
pracovní skupina doporučuje její schválení odložit po 1. 1. 2012, aby se mohla řádně  přepracovat . 

diskuze k tématu:  
- klub NF -  p. Janda - upozornil, že vznik dalších klubů pro stejné plemeno ničemu neprospívá, jen komplikuje 

případné šance na dohody.  
- klub ASS - až vlastní práce ukáže, jestli jsou kluby funkční; 
- klub YT - pro yorky jsou 3 kluby - je to početné plemeno 

    závěr: zástupci klubů nepodporují vznik nových chovatelských klubů 
 
ad 2/ pí. Králíčková informovala o změnách v již schváleném výstavním řádu 

- návrh klubů, aby pes z čestné třídy mohl jít o BOB (předložit při dalším plenárním zasedání) 
- návrh na udělování R-BIS.  Vítězný BOD ze soboty jede na výstavu druhý den v případě, že nevyhraje, celý den 

čeká zbytečně pro nic. 
 
ad 3/ pí. I. Nováková přednesla návrh směrnice o delegování rozhodčích na výstavy. Hlavní změna v tom, že rozhodčí 

uvedeni v propozicích musí být dodrženi. Konečné rozhodování, kdo bude v propozicích uveden, je na pořadateli. 
- návrh klubů: kdo a jak bude dodržování směrnice kontrolovat ? Již dnes se nedodržuje usnesení VH 

 
ad 4/  p. Šmolik - plán akcí klubů - malá disciplinovanost v hlášení akcí v letošním roce 

- kluby až na výjimky nedodaly podmínky stanovené pro reprezentaci 2012 (pokud nebude dodáno do 30.12.  
  nemůže být žádáno o dotace). Upozornil, že výběr reprezentace musí být dvou stupňový (2 soutěže podle IPO3) 
- požádal kluby, aby obratem zaslaly, na sekretariát (pí. Míškové) výsledkové listiny z MS plemen včetně katalogů            
do 10 dnů po skončení MS 

 
ad 5/ p. Karban - probral problematiku přidělování peněz na reprezentaci klubů (plemen).  

- knírači p. Škubal - vznesl několik dotazů na klíč rozdělování 
 
p. Karban byl pověřen vytvořením metodiky – vznesen  návrh na zohlednění účasti na plenárním zasedání 
pí. Nováková YT klub – zakotvit do metodiky členskou základnu a zápisy štěňat 

 
ad 6/ p. Šiška - upozornil na novou smlouvu s PK (dodatek ohledně vyšší sazby DPH) 

-  kluby si budou moct stahovat data PK přímo z programu ( vše bude ošetřeno smluvně ) 
- info ohledně nového webu 
 

NÁVRHY VZEŠLÉ ZE SCHŮZKY:  
- zástupci klubů pod ČKS nepodporují vznik nových chovatelských klubů; 
- návrh klubů, aby pes z čestné třídy mohl jít o BOB a návrh na udělování R-BIS 
 -návrh určit metodiky kontroly dodržování směrnice o delegování rozhodčích 
- p. Karban připraví metodiku rozdělování peněz na reprezentaci klubů 
 

zapsala: Iveta Nováková 


