Zápis z jednání Předsednictva ČKS dne 23. 10. 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,
Předsednictvo seznámeno s úmrtím členky KRK ČKS paní Ilony Morávkové. Uctilo její památku
minutou ticha.
K bodu 1: Kontrola plnění usnesení.
-informace ke sjednocenému SW programu PK a sekretariátu - servisní smlouva schválena podepsána
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)
-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 - trvá
-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) - trvá
-pokyny kolektivním členům pro vyúčtování rozeslány, termín do 3.11.2017 - trvá
-ZKO Jarcová, ZKO Jeseník Bobrovník, ZKO Mimov, ZKO Slavkov - ukončení členství těchto pobočných
spolků v ČKS - nutno dořešit v souladu s OZ
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 - trvá
-sponzoringu 2018 - zveřejněno a rozesláno sekretariát, termín přijímání písemných návrhů do
15.11.2017 15,00 hodin - trvá
K bodu 2: Zprávy z orgánů (MŠMT, SSS ČR, ČMKU, ostatní) - J. Šmolík, J. Šiška
MŠMT:
-dopis předsedy ČKS p. Šmolíka ombudsmanovi ČOV (program I, II MŠMT - žádost o zařazení alespoň
mezi sporty uznávané ČOV - prozatím bez odezvy
-programy IV - nejprve zrušen novým ministrem, pak vypsán v znovu, ČKS podalo novou žádost, ČUS
a SSS ČR připomínkuje rozsah příjemců dotací, zatím bez odezvy
-program V - ČKS obdržel 977 tis. Kč
-program X nedořešen
Rada Sdružení sportovních svazů ČR
-15. 11. příští zasedání SSS, bude zasedáním volebním, za předpokladu kandidatury Ing Ertla bude
volen i zástupcem ČKS - ČKS svého kandidáta nenavrhuje
-v řádném termínu předány podklady SSS ČR pro vydání ročenky 2017

Jednání PČMKU 6.10.2017 - ze zápisu
-20. 1. 2018 se bude konat Šampión šampionů v Top hotelu Praha
-úprava Směrnice ČMKU pro zápis do PP - chovatelské kluby informovány
-P ČMKU schválilo zastřešení chovu Ardenského bouviera v Bouvier des Flandres Club Bohemia
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K bodu 3: Zprávy jednotlivých komisí
Komise mládeže - jednání ze dne 19.10.2017 viz příl. 1 - I. Skalická
-MR Mládeže pořádané ZKO Zlín Mladcová proběhlo po všech stránkách bez
závad, na pořadatele ani na ČKS nedošla žádná oficiální stížnost.
KM doporučuje odměnu v plné výši.
-zhodnocení VS Mládeže stopařů
VS pořádané ZKO Albrechtice u Českého Těšína, ZKO Žamberk a ZKO Nové Strašecí proběhly po všech
stránkách bez závad, na pořadatele ani na ČKS nedošla žádná oficiální stížnost. KM doporučuje
odměnu v plné výši.
Celkem se zúčastnilo při počtu 45 startů 40 účastníků. Nominovalo se 36 účastníků a na MR z VS
postupuje 34 účastníků (jeden účastník – dvě kategorie, jeden se dvěma psy). Dalším startujícím
byla Juniorská Mistryně 2016 Adéla Vaníčková.

MR mládeže stopařů 21.-22.10.2018 Žatec :
-za ČKS byla na akci delegována předsedkyně komise mládeže paní Iveta Skalická.
-pořadatel již od pátku 20.10. nabídl účastníkům terén pro tréninkové stopy shodný se závodními
plochami. Zahájení a slavnostní vyhlášení proběhlo netypicky v sále restaurace Chbany. Stopy byly
položeny na osení. Vzhledem k více akcím ve stejném termínu byly problémy se zajištěním kladečů. Z
toho důvodu byl upraven harmonogram a jednotlivé kategorie byly rozděleny do dvou
skupin,celková rekapitulace : nastoupilo 29 závodníků, 17 psovodů splnilo limity na obou stopách
(doplňková 11/8, Mládež 10/4, Junioři 8/5). Vítězné družstvo – Moravskoslezský kraj. Podrobné
výsledky - web.
KM navrhuje odměnu pro pořadatele v plné výši.
-změny KM pro rok 2018
Pro rok 2018 KM nenavrhuje žádné změny směrnic týkajících se mládežnických akcí.
-akce mládeže 2018 - dosud došlé žádosti:
VS mládeže všestranných
21. 4. 2018 Praha Zbraslav (náhradní termín 14.4.2018)
21. 4. 2018 Nýřany (náhradní termín 14.4.2018)
5. 5. 2018 Havířov Bludovice
MR Mládeže všestranných
10. - 12. 8. 2018 Česká Třebová - Javorka
VS mládeže stopařů
1. 9. 2018 Albrechtice u Těšína
8.9. 2018 Chodov
Do termínu PČKS nedošly žádné další žádosti o akce. V této chvíli chybí pořadatelé jedné VS a MR
mládeže stopařů
TTM 2018
8. - 21.7.2018 Polička
-krajské akce mládeže - do daného termínu došly žádosti o příspěvek ČKS:
KTM Středočeský kraj (červenec- srpen 2018)
KTM Ústecký kraj (termín ?? )
KTM Moravskoslezský kraj (červenec- srpen 2018)
Výcvikový víkend Karlovarský kraj (6. - 8.4.2018)
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-zpráva z KM ČMKU
Akce mládeže ČMKU
22. - 23. 9.2018 Junior Open ČMKU - Zbraslav
Akce mládeže MSKS
13. - 14. 10. 2018 Mistrovství ml. všestranných MSKS - Zbraslav
27. - 28. 10. 2018 Mistrovství ml. stopařů MSKS - Zbraslav
Výcviková komise - jednání ze dne 10.10.2017 - viz příloha 2 - Bc J. Lasík
-připomínky k organizaci MS FCI IPO ze strany účastníků. Organizačně méně zvládnuté, počínaje
veterinární přejímkou a prezentací těsně před tréninky jednotlivých týmů, značným opožděním
zahájení MS, start prvních závodníků každého dne na neosvětleném stadiónu ještě za tmy,
nedostatečné možnosti parkování, až po samotné ukončení MS. Snaha pořadatelů o nepodložené
vyloučení českého reprezentanta těsně před MS z důvodu aplikace léčiva psovi 3 týdny před MS, jako
nedovolený doping
-účast české reprezentace a vystupování týmu hodnoceno kladně.
-na MS FCI byly v disciplíně obrany prováděny údery dle ZŘ, oproti avizovanému neprovádění úderů.
na poradě vedoucích družstev bylo sděleno, že jsme o tomto měli být předem informováni. Tato
informace se k českému týmu před konáním MS nedostala. Na jednání pracovní komise FCI bylo
konstatováno, že údery při obranách zůstanou nadále zachovány vyjma zemí, kde jsou tyto zakázány.
-na zasedání pracovní komise FCI, vyznělo hodnocení MS FCI 2017 kladně, menším nedostatkem
označili jen časový harmonogram. Jako výrazný problém byl uveden výběr figurantů. Informace o MS
IPO FH 2018, které uskuteční 12. – 15. 4. 2018 na Slovensku. Informace o MS IPO3 2018, v termínu
12. – 16. 9. v Itálii. Rozeslána oficiální verze nového ZŘ IGP (dříve IPO)
-školení mezinárodních rozhodčích k novému ZŘ 20. - 21. ledna 2018 proběhne v Nové Gorici ve
Slovinsku
-pracovní komisí vznesen požadavek na uspořádání MS FCI IPO FH v České republice.
-vyhodnocení MR ZVV3 po organizační stránce výborně zajištěno, bezproblémový průběh
mistrovství. Nastoupilo 28 soutěžících, z toho 13 splnilo limit zkoušky -viz Výsledková listina,
výcviková komise navrhuje odměnu pořadateli v plné výši
-doposud proběhly 4 VS IPO-FH - Kutná Hora, Staňkov, Ruda nad Moravou a Luková. Pořadatelsky
výborně zajištěné, včetně požadovaných terénů. Na VS v Lukové byly náročnější podmínky pro
účastníky na rozmoklém hliněném terénu, kde větší část účastníků stopu nedokončila.
-přípravy MR stopařů IPO-FH - dle sdělení pořadatele terény a zázemí pro účastníky zajištěny,
v současné době zaslán rozpočet MR stopařů ke schválení
-na zkoušky figurantů konaných dne 3. 12. 2017 v ZKO Praha Jižní Město, se přihlásilo k dnešnímu dni
celkem 13 adeptů na I. třídu. Nedostatky v zaslaných přihláškách - nepotvrzení souhlasného
stanoviska krajů, nebo nezasláno na předepsaném formuláři a bez dalších požadovaných údajů,
přihlášení budou vyzváni k doplnění - bez tohoto nebudou připuštěni ke zkouškám. Dále bude
provedeno 11 prolongací svazových figurantů, pozvánky budou rozeslány na emaily uvedené
v přihláškách, zkušební komise figurantů - VK ČKS + svazový figurant Josef Kubec.
-na zkoušky svazových kladečů se přihlásil pouze 1 adept, termín zkoušek bude odložen nebo bude
provedeno na některé z akcí zkoušek krajských kladečů
-zkoušky rozhodčích 1. a 2. tř. dne 2. 12. 2017 konaných v ZKO Praha - Jižní Město je přihlášeno 5
adeptů na rozhodčího II. třídy a 3 adepti na rozhodčího I. třídy. Pozvánky budou rozeslány emailem,
zkušební komise - VK ČKS + předseda ČKS.
-příprava akcí na rok 2018
-na VS MR IPO 2018 se přihlásilo 6 žadatelů, z demografického hlediska a nabízených termínů byly
vybrány: 7. - 8. 4. 2018 ZKO Třeboň, 21. - 22. 4.2018 ZKO Svatoslav - Bochovice, 28. - 29. 4. 2018 ZKO
Třinec
3

-na pořádání MR IPO 2018 se přihlásily dva zájemci. Vybrána ZKO Roudnice nad Labem 15. – 17.
června 2018.
-na VS MR ZVV3 2018 se přihlásil jeden zájemce ZKO Rožmitál pod Třemšínem v termínu 12. – 13.
května 2018, jako druhý možný pořadatel byl osloven zájemce o akci IPO ZKO Defurovy Lažany,
-na MR ZVV3 2018 se přihlásila ZKO Kutná Hora v termínu 22. - 23. září 2018.
a Na pořádání VS IPO-FH 2018 se přihlásili 4 žadatelé. ZKO Nýřany 6. - 7. října 2018, ZKO Rožmitál
pod Třemšínem 6. - 7. října 2018, ZKO Veselí nad Lužnicí 13. - 14. října 2018,
BK ČR ÚP Staňkov 13. -14. října 2018, nutno zajistit další dva pořadatele VS a pořadatele MR IPO-FH.
-projednání stížnosti na rozhodčí Miroslavu Flamichovou při posuzování závodu ve Zlatých Horách
na základě jejího vyjádření ke svému jednání, VK přihlédla ke skutečnosti, že vzniklou situaci začala
sama řešit tím, že odřekla dosud provedené delegace a přerušila svou činnost rozhodčí ze
zdravotních důvodů. VK nedoporučuje delegaci na akce ČKS do vyřešení jejího zdravotního stavu.
-VK navrhuje zařazení rozhodčího I. třídy MUDr. Jiřího Tichého do seznamu mezinárodních
rozhodčích výkonu sportovní kynologie ČR, po splnění předepsaných podmínek
-VK bere na vědomí ukončení činnosti rozhodčího I. třídy Jaroslava Starečka na vlastní žádost
-zaslán nový zkušební řád IGP (původní IPO). Platnost od roku 2019. Překlad zajistí MVDr. Jana
Glisníková, předpoklad školení rozhodčích v únoru 2018, po provedeném školení mezinárodních
rozhodčích, VK navrhuje zajištění potřebného množství výtisků nového ZŘ
-VK dodatečně schvaluje a navrhuje pořadateli MR IPO ZKO Roudnice nad Labem odměnu v plné výši.
Organizační komise – M. Melichar
-rozhodčí p. M. Flamichová - stížnost projednána VK, která nedoporučuje delegaci na akce ČKS do
vyřešení zdravotního stavu - v případě remise onemocnění bude P ČKS před znovuzahájením činnosti
požadovat posudek o zdravotní způsobilosti od lékaře s odborností v oboru pracovní lékařství
-rozhodčí p. L. Jonáš - kárná žaloba vypracována, bude zaslána sekretariátem předsedovi kárné
komise s veškerými podklady
Speciální sporty - Z. Spolek
5. - 10. 10. 17 proběhlo v Liberci MS v agility, mistryní světa v nejprestižnější kategorii large se stala T.
Králová, II. místo vybojovala v kategorii medium - K. Maláčková. Organizačně na výborné úrovni,
úspěšný průběh, dobré výsledky. Za ČKS se úvodního ceremoniálu zúčastnila Ing. Šabatová za
omluveného předsedu – nemoc.
Zástupce CHK - R. Bočanová
-dne 7. 10. 2017 se uskutečnilo MR boxerů a dobrmanů a otevřený závod pro ostatní plemena (s
výjimkou NO+BO) o tituly CACT a CACIT. V kategorii IPO 3 nastoupilo 8 boxerů, 9 dobrmanů , 1 cane
corso a 1 briard. Závod se uskutečnil na fotbalovém hřišti SK Stránčice, po organizační stránce
výborně zvládnuto, rovněž práce kladečů, figurantů a rozhodčích byla na vysoké úrovni. Snad
extrémně špatné počasí tohoto dne negativně ovlivnilo výkony psů v rámci mistrovství republiky
obou plemen. Positivním překvapením byl výkon jak feny cane corso, tak briard, kdy oba obhájili
zkouškový limit.
K bodu 5: Sekretariát - organizační a různé
-výroční zpráva 2016 bude předložena ke schválení Plenárnímu zasedaní viz příloha č. 3
-příprava návrhu rozpočtu pro rok 2018 - návrh předložený sekretariátem upraven na základě
připomínek členů PČKS - viz.příloha č. 4
-školení rozhodčích bude uspořádáno v jediném termínu 10. 2. (nebo 17.2.2018 ), o případné úhradě
cestovních nákladů bude jednáno
-předběžně projednána možnost uspořádání VS a MR BVK (branného víceboje kynologů) - prozatím
ústní nabídka předsedy ZKO Louny.
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-k rozeslání do konce října připraveny pokyny pro evidenci členské základny pro rok 2018, bude
prodloužen termín pro zaslání žádostí o vystavení nových členských průkazek nejpozději do 15. 9.
kalendářního roku s termínem vyřízení do 10. 10. - veškeré tiskopisy na webu ČKS
-žádost ZKO Planá o „obnovení“ členství po nezaplacení členských příspěvků za rok 2016 - nelze
projednat, odporuje NOZ, musí být provedena likvidace a poté ev. založení nové ZKO
-žádost ZKO Blahuňov č.790 o „obnovení“ členství po nezaplacení členských příspěvků za rok 2015 a
2016 - nelze projednat, odporuje NOZ, musí být provedena likvidace a poté ev. založení nové ZKO
-informace o MVP Praha- přihlášeno 8.312 psů, přípravy probíhají podle harmonogramu, problémy
při obsazení kruhů ( 58) personálem, byly osloveny chovatelské kluby s prosbou o pomoc
Usnesení:
186/17-odsouhlasen návrh VK na rozšíření zkouškových dnů o pátky (PRO 8: PROTI 1), bude
projednáno s MSKS - trvá. Bylo hlasováno i o navýšení odměn rozhodčích dle návrhu VK - návrh VK
neschválen (PRO 4 : PROTI 5)
187/17 11.10. schváleny per rollam výše odměn za sportovní akce – viz příloha č. 5
188/17-rozhodčí Flamichová - stížnost projednána VK, která nedoporučuje delegaci na akce ČKS do
vyřešení zdravotního stavu. V případě remise onemocnění bude P ČKS před znovuzahájením činnosti
požadován posudek o zdravotní způsobilosti od lékaře s odborností v oboru pracovní lékařství
189/17 od r. 2018 nebude vyžadován na žádost o přidělení pořadatelství svazových akcí souhlas
krajských výborů
190/17 P ČKS na návrh VK souhlasí se zařazením MUDr. Tichého do seznamu mezinárodních
rozhodčích stejně jako v případě jiných adeptů v obvyklém terminu (po školení rozhodčích 2018)
191/17 na základě návrhu KM bylo P ČKS schváleno, vyjmutí finanční podpory pro víkendové akce
mládeže, krajské týdenní tábory budou podporovány ze strany ČKS částečně (paušální částkou)
192/17 vzhledem k navýšení odvodů krajům P ČKS, budou krajské CACT v režii krajů
P ČKS doporučuje větší podporu KM ze strany KV krajským akcím mládeže (víkendové secviky, KTM)
193/17 na základě žádosti pořadatele MS Atibox IPO-FH schválen příspěvek ve výši 20 tisíc Kč
194/17ustanovena komise pro vyhodnocení výběrového řízení pro sponzoring - K. Mellar, I. Skalická,
Bc. J. Lasík
195/17 předseda ČKS vznese dotaz na ČKNO ohledně vystoupení z ČKS a vstupu přímo do ČMKU
Ukončeno v 19:30 hod.
Zapsala: MUDr. Bočanová Renáta
Přílohy :
1/
2/
3/
4/
5/

Zápis komise mládeže 19. 10. 2017
Zápis VK ze dne 10. 10. 2017
Výroční zpráva 2016
Návrh rozpočtu ČKS na rok 2018
Odměny za sportovní akce
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