Zápis z jednání Předsednictva ČKS dne 19. 6. 2017 v Praze 7, U Pergamenky 3,
Přítomni: MUDr. Bočanová, Bc. Lasík J., Mellar K. Melichar M., Nedvěd Vl., Skalická I., Ing. Šabatová
H., Spolek Z., Šmolík J.
Přizváni: J. Šiška, B. Roškotová,
K bodu 1: Kontrola plnění usnesení.
-informace ke sjednocenému SW programu PK a sekretariátu - J.Šiška
probíhají jednání k dalším částem programu - členská základna - tiskové sestavy a delegace
rozhodčích na zkoušky a VS - trvá
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 - podána informace předsedy VK - je v jednání
155/17 - připravit návrh podmínek k soutěži aktivity jednotlivých ZKO ČKS - všichni - trvá
-Centra mládeže - předseda + tajemník (předjednáno 24.4.17 ) - trvá
-ČUS - konference „Aktuální problémy spolkového práva“ za ČKS se dne 30.5. zúčastnili Ing.
Valtrová, J. Šiška, O. Šiška - upozorněno na nejdůležitější ustanovení OZ - vše obsahují stanovy ČKS
-schválen termín pro zasílání přihlášek na školení a zkoušky rozhodčích, figurantů a kladečů v roce
2017 do 30. 9. 2017. Na základě zaslaných přihlášek bude stanoveno místo a čas konání jednotlivých
zkoušek. Termín a tiskopisy přihlášek jsou zveřejněny na webových stránkách ČKS.
-kontrola MVP LTC - nutno vyčkat na zprávu p. Jandy, který se účastnil i závěrečných soutěží - trvá
167/17 - odeslán požadavek bývalému daňovému poradci Ing. Chudárkovi o úhradu vzniklé škody –
trvá
V mezidobí schváleno per rollam:
-dne 25. 5. 2017 schválen nákup přenosných kotců pro TTM od firmy KT KOVO Zlín, v ceně 165.746,Kč
K bodu 2: Zprávy z orgánů (MŠMT, SSS ČR, ČMKU, ostatní) - J. Šmolík
-na MŠMT z podnětu ministryně Valachové proběhla schůzka statutárních zástupců svazů ohledně
dotací (zejména Program V), zúčastnil se předseda J. Šmolík, opětovně zpracovány podklady dle nové
metodiky, do konce měsíce by měla být oficiální informace, zda a kolik dostane v dotačním P-V ČKS.
-dne 22. 6. 2017 proběhne jednání v Parlamentu ČR k financování sportu, za nepřítomného předsedu
účast tajemník - zrušeno - odložena na září
-„Kulatý stůl“ k problematice návrhu zákona o branných spolcích na MO ČR proběhne 27. 6. 2017 –
účast tajemník
K bodu 3: Zprávy jednotlivých komisí
Komise mládeže - I. Skalická
-TTM v letošním roce proběhne v termínu 11.- 23. 7. 2017 v areálu ZKO Polička v Pardubickém kraji s
ubytováním v přilehlém areálu FK a stravováním v blízké internátní škole. Podrobné informace
zaslány předsedům a vedoucím mládeže krajů.
Vedoucí družstev na TTM: Jiří Petrus, Erika Zelinková, Jana Hořejší, Jan Lapčák
Figuranti: Josef Neužil, Marek Hytych
Nový rozpočet zpracovala předsedkyně KM p. Skalická. Vyúčtování bude řešeno prostřednictvím ČKS,
ZKO Polička zajišťuje samotný areál bez pořadatelství.
Materiálové a organizační zajištění : I. Skalická, K. Mellar
Ustájení psů zajištěno nákupem nových odkládacích kotců včetně montáže v areálu.
Od letošního roku není z rozpočtu TTM ČKS zajišťováno krmení psů, toto si řeší sami účastníci.
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-příprava MR mládeže ve všestrannosti - Zlín - Mladcová. Přípravy probíhají bez problémů, KM je s
pořadateli v kontaktu. Letošní ročník je, co se účasti a počtu kvalifikovaných týká, jeden ze slabších.
Na MR se kvalifikovalo 16 mládežníků. Z důvodu nízkého počtu účastníků byl upraven tradiční
harmonogram MR – mistrovství proběhne pouze jako dvoudenní akce včetně tréninku. Po dohodě s
pořadatelem bude zájemcům umožněn trénink i v pátek. Pobytové náklady budou hrazeny pouze za

sobotu a neděli.
-po dohodě (a dle směrnice) bude závodnice nominovaná v kat.ZVV3 z důvodu neotevření této
kategorie na MR ml. zařazena do žebříčku na MR ZVV3
-informace k přípravě VS na MR mládeže stopařů
2. 9.2017 - ZKO Albrechtice u Českého Těšína /rozhodčí: Ing. Jiří Radovesnický
16. 9.2017 - ZKO Žamberk / rozhodčí: Miroslava Flamichová
23. 9.2017 - ZKO Nové Strašecí / rozhodčí: Karel Nedvěd
-MR mládeže stopařů: 21. - 22. 10.2017 Žatec – Loučky /rozhodčí Jiří Čákora, Jaromír Hlaváč
-odměny pořadatelům VS mládeže všestranných - KM konstatovala, že VS pro MR mládeže
všestranných pořádané ZKO Nýřany a ZKO Havířov-Bludovice proběhly bez závad. KM v případě
splnění podmínek vyúčtování doporučuje odměnu v plné výši.
-návrh na navýšení odměny pořadatelům MR mládeže stopařů - vzhledem k přibližně stejné
náročnosti přípravy MR mládeže stopařů ve srovnání s jinými akcemi tohoto druhu, ale rozdílné
odměně za uspořádání, KM navrhuje upravit odměny pro pořadatele MR navýšením z 5.000,- Kč/den
na 7.000,- Kč/ den a to již od letošního roku – návrh neschválen.
-informace k Junior Open ČMKU, který proběhl o uplynulém víkendu
Výcviková komise - Bc J. Lasík
-MR IPO FCI potvrzena účast 51 závodníků, zúčastnilo se 49 závodníků.
-reprezentace na MS FCI IPO byla vyhlášena přímo na MČR IPO po oficiálním vyhlášení výsledků ve
složení – 1. J. Böhm, 2. P. Foltyn m.s., 3. M.Plecháček m.s., 4. M.Truksa m.s., 5. M.Maňáková (třetí
v pořadí na MR IPO L.Mach se na místě účasti v reprezentaci vzdal). 1.náhradník J.Šesták, 2. náhradník
T.Louda
-do dnešního dne nebyly vyvěšeny oficiální stránky MS FCI IPO v Německém Rheine, proto nemohlo
dojít doposud ani k přihlášení týmů k účasti. Doposud zajištěno pouze ubytování české reprezentace.
Mistři světa plemen – NO – Václav Ouška a BOX – Iva Fojtíková, neprojevili zájem o start na tomto
mistrovství. VK navrhuje jako vedoucí týmu Bc. Jiřího Lasíka a MVDr. Janu Glisníkovou, která se
zúčastní jednání pracovní komise FCI po akci. Jako figuranta navrhuje VK Milana Římka - schváleno
-průběh VS dle ZVV3 organizačně bez podstatných připomínek. VK navrhuje odměny v plné výši.
Z důvodu opakovaného odstoupení účastníků ze soutěže v průběhu nebo i na začátku akce
připomínka k vyplácení náhrad účastníkům na počátku akce. VK upozorňuje na rozhodnutí
předsednictva o provádění výplat po ukončení akce!!!
-VK schválila postupový žebříček na MR dle ZVV3 v Nýřanech. Ze dvou VS se nominovalo 27 účastníků
(splnění limitu zkoušky). Zveřejnit na webu a zaslat pořadatelům. Dle sdělení pořadatele MČR ZVV3
ZKO Nýřany je akce průběžně připravována – žebříček rozšířit o loňského Mistra a letošní mládežnici.
-pořadatelé VS stopařů IPO FH budou upozorněni na dostatečné zajištění terénů, tak aby mohly být
položeny stopy v požadované délce dle ZŘ. Opět bude požadováno zajištění dvou terénů (hnědý
a zelený).
-stanoveny termíny pro zaslání přihlášek na zkoušky rozhodčích, figurantů a kladečů – vyvěšeno
na webu ČKS. Doposud zaslány 3 přihlášky na rozhodčího z výkonu.
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-na základě zaslání dopisu a jednotlivých písemných vyjádření účastníků zkoušek pořádaných ZKO IPK
Břevnov ze dne 29. 4. 2017 byl pozván na jednání VK rozhodčí I. třídy Lubomír Jonáš, aby se vyjádřil
k uvedeným připomínkám k jeho činnosti rozhodčího a chování na těchto zkouškách. Především
k jeho arogantnímu vystupování s používáním vulgárních výrazů. Po projednání VK navrhuje písemné
napomenutí pana Jonáše s upozorněním na jeho nevhodné chování vůči účastníkům zkoušek jako
rozhodčího ČKS.
-VK navrhuje po splnění předepsaných hospitací jmenování rozhodčího II. třídy Josefa Dejmka –
splněno
-VK schvaluje zadání vzorného výcvikáře II. třídy Michaele Novotné.
-informace z jednání VK ČMKU - VK MSKS byly předloženy návrhy ČKS na úpravu NZŘ k připomínkám,
jednáno o prokazování členství na zkouškových akcích, projednávána možnost realizace samostatné
soutěže seniorů
-upřesnění výkladu pro konání zkoušek IPO FH – maximálně počet 10 účastníků na celou dvoudenní
akci. V případě přidružených zkoušek tyto nutno rozdělit do obou dnů tak, aby vytížení rozhodčích
bylo rovnoměrné. Rozdělení nutno předem konzultovat s delegovaným rozhodčím. Rozhodčí I.třídy
pro posuzování zkoušek budou na tuto změnu a úpravu upozornění emailem.
Speciální sporty - Z. Spolek
-probíhají soutěže napříč jednotlivými sporty, m.j. i kvalifikační závody na MS agility a ME juniorů
agility, probíhají přípravy na MS, které se bude letos konat v Liberci
-projednány příspěvky na činnost klubů speciálních sportů
Zástupce CHK – R. Bočanová
-schválen příspěvek ve výši 6.000 Kč na pronájem fotbalového hřiště na sdružený závod plemen o
CACT
-projednány příspěvky na činnost CHK, v této souvislosti do návrhu rozpočtu na 2018 zapracovat po
projednání navýšení částky pro podporu reprezentace na MS plemen
K bodu 5: Sekretariát - organizační a různé
-příprava INFO 1/2017 – novelizované směrnice pro VK, finanční náležitosti soutěží včetně soutěží
mládeže, výsledková listina MR, postupový žebříček ZVV3, konkurs na akce ČKS 2018, informace
k dotacím (program IV), formuláře
-jednáno ohledně náležitostí spojených se zakoupením a montáží odkládacích kotců a smluvních
ujednání se ZKO Polička, kde bude v příštích letech realizován TTM. Se statutárním zástupcem ZKO
Polička bude dále jednáno.

Usnesení:
165/17 - po termínu uhradily členské příspěvky kolektivních členů ČKNO a Dog Dancing. Platba od
ČKNO došla 12. 5. 2017, Šarplaninec klub a od Dog Dancing klubu připsána 26. 4. 2017
171/17 ustanovena pracovní skupina ve složení V. Srb, Ing Šabatová, J. Šiška, B. Roškotová, aby
sjednotila používanou terminologii v účetnictví – trvá – k jednání bude přizván nový daňový poradce
173/17 na základě návrhu KM schváleny odměny pořadatelům VS mládeže všestranných ZKO Nýřany
a ZKO Havířov-Bludovice v plné výši v případě splnění podmínek a termínu vyúčtování
174/17 schválena odměna pořadateli MR IPO v plné výši v případě splnění podmínek a termínu
vyúčtování
175/17 schválen dodavatel (fi North Say) sportovních souprav reprezentace na MS FCI vč. finančního
rozpočtu
176/17 na návrh VK schváleny odměny pořadatelům ZVV3 v případě splnění podmínek a termínu
vyúčtování
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177/17 Předsednictvo ČKS projednalo na jednání dne 19. 6. t. r. všechny zjištěné skutečnosti ve věci
nevhodného chování, nedodržování a neznalosti ustanovení NZŘ na zkouškách ZKO Praha 6 Břevnov
dne 29. 4. 2017 rozhodčím p. Jonášem. Vzhledem tomu, že se chování na této akci prokazatelně
neslučovalo s chováním rozhodčího pro sportovní výcvik psů rozhodlo P ČKS o pozastavení jeho
činnosti rozhodčího v délce trvání jednoho roku s účinností od 20. 6. 2017 ( tzn. do 19.6.2018 ).
Následně bude pozván VK na přezkoušení.
178/17 na návrh VK schválen jako vedoucí týmu na MS FCI Bc. Jiří Lasík a MVDr. Jana Glisníková, která
se v místě akce zúčastní jednání pracovní komise FCI. Jako figurant reprezentace schválen Milan
Římek.
179/17 na základě splnění předepsaných podmínek VK doporučuje jmenování Josefa Dejmka
rozhodčím II třídy - schváleno - jmenování předseda ČKS
180/17 schválen příspěvek ve výši 6.000 Kč na pronájem fotbalového hřiště na sdružený závod
plemen o CACT
181/17 schváleny příspěvky na činnost kolektivních členů – viz příloha č. 3
182/17 na základě dodatečné žádosti KV Plzeňského kraje a návrhu KM schválen příspěvek na letní
výcvikový tábor mládeže ve výši 15.000 Kč.
183/17 schválen návrh na pronájem sálu pro VIII. sjezd ČKS 2019 v areálu PVA Praha 9 – Letňany
včetně předběžné cenové kalkulace na nájem sálu a potřebných technických zařízení ve výši
cca 133.000,- Kč
184/17 na návrh KV MSK schváleno udělení ocenění: Kateřina Mlotková - bronzová plaketa, Jiří
Kubačka - stříbrná plaketa, Radek Mlotek - stříbrná plaketa, Varnušková - stříbrná plaketa, Miroslav
Siuda - zlatá plaketu. Dále na návrh sekretariátu při příležitosti životních jubileí schváleno udělení
těchto ocenění:
-Ing. Josef Stránský, skleněná plaketa za mimoř. zásluhy
-čestné členství Stará Jana, Kaskoun Václav
-zlaté plakety : Čipera František , Novák Rudolf, Říha Stanislav, Stránská Jana

Ukončeno v 19:10 hod.

Zapsala: MUDr. Bočanová Renáta

Přílohy :
1/ zápis z jednání Výcvikové komise ze dne 13. 6. 2017
2/ zápis z jednání Komise mládeže ze dne 6. 6. 2017
3/ tabulka - rozdělovník příspěvků na činnost kolektivních členů
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