Zápis z jednání Předsednictva ČKS dne 25. 9. 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, servisní smlouva zpracována a zaslána protistraně - 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 - trvá
155/17-připravit návrh podmínek k soutěži aktivity jednotlivých ZKO ČKS - všichni - trvá
-Centra mládeže - předseda + tajemník (předjednáno 24.4.17 ) - trvá
( za předpokladu změny názoru MŠMT k P-II – talentovaná mládež pro ČKS – prozatím jsme vyřazeni)
-kontrola MVP LTC – hodnoceno J. Jandou (člen komise pro rozhodčí) jako výstava se standardním
průběhem, s menšími nedostatky viz příl.č 1
167/17-odeslán požadavek bývalému daňovému poradci Ing. Chudárkovi o úhradu vzniklé škody, ve
své odpovědi ze dne 26. 6. 2017 jmenovaný nesouhlasí. Projednán návrh konečného rozhodnutí ve
věci sporu s Ing. Vladimírem Chudárkem, P ČKS bere na vědomí a s návrhem právní zástupkyně
souhlasí. Viz příloha č. 2 zápisu.
184/17 schválená ocenění navržená KV MSK byla předána, zbývá předání ostatních vyznamenání, po
dohodě s příslušným KV sekretariát
-pořadatelství TTM ČKS v letech 2017-2019 v ZKO Polička ošetřeno uzavřenou smlouvou
K bodu 2: Zprávy z orgánů (MŠMT, SSS ČR, ČMKU, ostatní) - J. Šmolík, J. Šiška
MŠMT:
-patrně definitivně byl ČKS vyřazen z dotačních programů I, II, s odůvodněním, že sportovní kynologie
není sportem, uznávaným MOV, ani ČOV, dopis předsedy ČKS p. Šmolíka ombudsmanovi ČOV prozatím bez odezvy
-programy IV a X nejsou stále dořešeny
Rada Sdružení sportovních svazů ČR jednání dne 6.9.2017 - za ČKS tajemník J. Šiška
-přizván náměstek pro řízení sekce sportu MŠMT J.Kovář - program IV bude zřejmě zrušen,
definitivně se rozhodne 19. 9.2017.
-schválen prodej vyhořelého Kounicova paláce v České Lípě (po zasedání Rady předseda per rollam)
-Ročenka sdružení 2017 podklady zašle předseda a sekretariát (termín 20.10.2017)
-vzhledem k tomu, že končí volební období Ing.Ertla schválen volební řád a složení volební komise
-přednesena informace o žádosti Aeroklubu ČR o vystoupení ze Sdružení sportovních svazů ČR
-Ing.Ertl zaslal dopisy vládě a Parlamentu jménem 16ti svazů, kde žádá o odstranění dosavadního
netransparentního rozdělování finančních prostředků na sport a zároveň žádost na MŠMT o
zveřejnění jmen členů expertní komise zodpovědných za dosavadní rozdělování prostředků (nebylo
mu vyhověno)
Jednání PČMKU 31.8.2017 - ze zápisu
-ČMKU pro vystavení pracovního certifikátu bude uznávat i zkoušky mondioringu, směrnice upravena
-20. 1. 2018 se bude konat Šampión šampionů v Top hotelu Praha
-na základě nedostatků budou řešeny problémy v DO - program pro výstavy psů
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K bodu 3: Zprávy jednotlivých komisí
Komise mládeže - I. Skalická
-TTM proběhl v termínu 11.- 23. 7. 2017 v areálu ZKO Polička v Pardubickém kraji, na sekretariát
doručena písemná zpráva o průběhu TTM – viz příloha č. 3 zápisu
-MR mládeže ve všestrannosti Zlín - Mladcová - viz příloha č. 4 zápisu
-proběhly VS na MR stopařů - sestaven nominační žebříček na MR - schválen postup všech 34
závodníků z VS, kteří splnili limit (PRO 8 PROTI:1), automatický postup loňských mistrů - pouze
Juniorský mistr A.Vaníčková ( Mladý mistr Martina Nemravová postupuje z VS s jiným psem)
-průběžná příprava MR mládeže stopařů ( pro pořadatele zpracovány tiskopisy, rozpočet, zvací
dopisy )
Výcviková komise - Bc J. Lasík
-stanoveny termíny pro zaslání přihlášek na zkoušky rozhodčích, figurantů a kladečů - vyvěšeno
na webu ČKS. Doposud zaslány 3 přihlášky na rozhodčího z výkonu.
-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
-po odstoupení pana Martina Plecháčka z reprezentace na MS FCI IPO, doplněna reprezentace o
1. náhradníka pana Josefa Šestáka.
-ve dnech 23. - 24. 9. 2017 proběhlo MR ZVV3 (hodnocení pouze ústně – předseda a V.Nedvěd)
-příprava VS IPO-FH pořadatelé průběžně zasílají návrhy propozic a harmonogramů. Na VS IPO - FH
se kvalifikovalo celkem 50 závodníků, žebříčky jsou umístěny na webových stránkách ČKS.
-VS 2018 stejné podmínky jako v letošním roce včetně úpravy viz směrnice číslo 8.
-zkoušky rozhodčích proběhnou v areálu ZKO Praha JM dne 2. 12. 2017 od 8:00, zkoušky
a prolongace figurantů proběhnou dne 3. 12. 2017 od 8:00 na stejném místě
-zkoušky svazových kladečů budou upřesněny dle zaslaných přihlášek
-z důvodu velkého počtu žádostí o zkoušky, na které nelze delegovat požadovaný počet rozhodčích
VK navrhuje rozšíření zkouškových dnů o pátky. Předsednictvo s navrhovaným opatřením souhlasí.
(jelikož jde o změnu ZŘ, nutná konzultace s MSKS)
-upozornění pro krajské organizace - při pořádání zkoušek a prolongací figurantů a kladečů, kde je
vyžadována ve zkušební komisi účast rozhodčího 1. třídy se rozumí aktuální rozhodčí 1. třídy pro
posuzování zkoušek. Předsednictvo nesouhlasí s tímto výkladem směrnice - neexistuje termín

aktuální rozhodčí 1. tř.
-VK schvaluje zadání vzorného výcvikáře III. třídy Mgr. Evě Ištvánkové.
-průběžně prováděny změny delegací rozhodčích a figurantů viz kalendář akcí
-VK navrhuje navýšení odměn pro rozhodčí z výkonu za posuzování všech typů VS a MR
na 1800 Kč/den, včetně akcí plemen. U zkoušek a závodů na 1400 Kč/den. Navýšení odměn u
figurantů na VS a MR všech typů na 1200 Kč/den. Zdůvodnění: odměny nebyly již dlouhodobě
upravovány. Stávající výše odměn není odpovídající k nárokům kladených na časovou flexibilitu
těchto osob a jejich finančnímu ohodnocení, přiměřeně k vzestupnému navyšování ekonomických
požadavků. P ČKS neodsouhlaseno.
-MVDr. Glisníková zaslala zápis z jednání pracovní komise FCI - viz příl. č. 5
Organizační komise – M. Melichar
-na sekretariát dne 8. 9. 2017 doručena stížnost ze dne 5. 9. 2017 na chování rozhodčí p. M.
Flamichové na závodě krajského charakteru dne 2. 9. 2017 v ZKO Zlaté Hory „O pohár starosty města
Zlatých Hor“ - bude řešeno po projednání ve VK.
-řešen výklad Směrnice č. 5, resp. 6 pro figuranty a kladeče. Předsednictvo opravuje upozornění VK
ze dne 5. 9.2017, platí ustanovení směrnice o složení krajské komise (figurant/kladeč+rozhodčí I.třídy)
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Speciální sporty - Z. Spolek
-informoval o akcích Flyballu, Agility, Obedience, doručeno též na sekretariát.
-informace o Evropském poháru agility v Itálii - účast asi 700 závodníků ze 40 zemí ( 32 českých
úspěšně reprezentovalo)
-MR dospělých - za účasti 230 závodníků, dobrá prověrka před MS bezproblémový průběh
-MS v Agility které proběhne 5 - 8.10. 2017 V Liberci
za účasti cca 500 závodníků z 43 zemí, předpokládá se asi 5000 návštěvníků.
Zástupce CHK – R. Bočanová
-přehled oblastních a krajských výstav ČKS odeslán v termínu ČMKU - přehled viz. příl.č. 7
-rozeslány pokyny kolektivním členům pro vyúčtování, termín do 3.11.2017
K bodu 5: Sekretariát - organizační a různé
-v úvodu zasedání vyslechnuta prezentace investiční nabídky Komerční banky na zhodnocení části
finančních prostředků svazu - bude jednáno
-schválena nová organizace - ZKO Měšice
-zrušení ZKO - Domažlice II U Jezera - vzato na vědomí
-členské příspěvky nezaplatila ZKO Jarcová, ZKO Jeseník Bobrovník, ZKO Mimov, ZKO Slavkov ukončeno členství těchto pobočných spolků v ČKS – nutno dořešit v souladu s OZ
-ZKO Kravaře ve Slezsku přes urgence nedodala všechny požadované podklady k členské základně na
rok 2017, členský příspěvek uhradila, ale bez uvedení VS, takže nebylo možno identifikovat – bude
dořešeno
-ZKO Polička II – členství ukončeno 2007, organizace nezrušila IČO, proto v rámci přeregistrací dle NOZ
zůstala v přehledu pobočných spolků ČKS. Nutno dořešit - požádána JUDr. Deverová
-dotaz sekretariátu k delegaci rozhodčího k posouzení zkoušku ADPr /vytrvalostní zkouška/ KCH
československého vlčáka - delegace rozhodčího je v kompetenci chovatelského klubu
-stav členské základny viz. příl. č. 8
-upřesnění a pokyny pro r. 2018 - informace tajemník - bude vkládána do starého programu, po
ukončení vkládání cca konec února převod členské základny do nového programu a následně změna
systému vkládání - návrh změny systému bude sekretariátem předložen ke schválení konečné podoby
-přednesen návrh p. Mellara ke sponzoringu 2018 – zveřejnění a rozeslání sekretariát, stanoven
termín přijímání písemných návrhů do 15.11.2017 15,00 hodin
-výroční zpráva 2016 bude předložena ke schválení Plenárnímu zasedaní
-předseda podepsal rezervační smlouvu na kongresový sál pro VIII. sjezd ČKS v PVA Letňany
-informace k přípravě návrhu rozpočtu pro rok 2018
Usnesení:
171/17-schůzka s daňovým poradcem proběhla dne 14.7.2017, schválená pracovní skupina ke
sjednocení používané terminologii v účetnictví ve složení V. Srb, Ing Šabatová, J. Šiška, B.
Roškotová se sešla 16.8., opravená sestava odsouhlasena a odeslána členským subjektům 29.8.17
177/17-Předsednictvo ČKS projednalo na jednání dne 19. 6. 2017 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 ).
V průběhu letních prázdnin doručeno na sekretariát ČKS vyjádření rozhodčího L. Jonáše se žádostí o
účast na nejbližším zasedání P ČKS. 18. 7. 2017 proběhlo hlasování per rollam PRO 3 : PROTI 6.
Dotyčný seznámen s výsledkem hlasování. Na základě předžalobní výzvy jeho právního zástupce a
stanoviska právní zástupkyně svazu JUDr. Deverové dne 21. 8. 2017 per rollam jednomyslně zrušeno
kárné opatření. S výsledkem byl rozhodčí p. Jonáš i jeho právní zástupce JUDr. Matoušek seznámen.
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185/17-Předsednictvo rozhodlo dořešit kauzu L. Jonáše dle Kárného řádu. Schválen návrh na
vypracování kárné žaloby (PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2). Kárný žalobce pověřen zpracováním kárné
žaloby. Současně byli jmenováni členové kárné komise.
186/17-odsouhlasen návrh VK na rozšíření zkouškových dnů o pátky (PRO 8: PROTI 1), bude
projednáno s MSKS. Bylo hlasováno i o navýšení odměn dle návrhu VK - návrh VK neschválen (PRO 4 :
PROTI 5)
187/17-P ČKS pro účely PK neuznává zkoušku IPO3 feny Dany z Chodského království ze dne 31. 10.
2015 (složena na závodě Memoriál Ivo Hermana - MSKS ), která byla v té době v majetku jednoho
z rozhodčích.
188/17-schválen návrh p. Srba - na základě závěru předávacího protokolu k dani z příjmu právnických
osob ČKS za rok 2016 z hospodářského výsledku 2016 po zdanění, což je zisk ve výši 175.719,55 Kč,
vytvořit fond daňové úspory ve výši 147.060,- Kč a zbytek ponechat na účtu nerozděleného zisku,
neuhrazené ztráty minulých let - schváleno všemi hlasy
Ukončeno v 20:30 hod.
Zapsala: MUDr. Bočanová Renáta

Přílohy :
1/ Zpráva p. Jiřího Jandy o MVP v Litoměřicích 2017
2/ Doporučení JUDr. Deverové k dopisu Ing. Chudárka - bývalého daňového poradce ČKS
3/ Zpráva o MČR mládeže - Zlín Mladcová - I. Skalická
4/ Zpráva o TTM ČKS v Poličce mládeže - I. Skalická
5/ Zápis z jednání Výcvikové komise ze dne 5. 9. 2017
6/ Zápis jednání pracovní komise FCI - MVDr. J. Glisníková
7/ Přehled oblastních a krajských výstav ČKS na rok 2018
8/ Stav členské základny ČKS ke dni 25.9.2017
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