Zápis z jednání Předsednictva ČKS dne 11. 12. 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 - 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 - čeká se na písemné
vyjádření
155/17-připravit návrh podmínek k soutěži aktivity jednotlivých ZKO ČKS - všichni - odloženo
-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, čeká se na písemné vyjádření
-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,čeká se na
písemné vyjádření
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
-sponzoring 2018 - bude jednáno samostatně
-výroční zpráva ČKS za rok 2016 - zveřejnění tajemník
-nové znění mezinárodního zkušebního řádu IGP, dosud IPO, který je překládán. Pro potřeby
ZKO a funkcionářů bude vytištěn, ale nebude dále prodáván (viz usnesení VII. sjezdu ČKS).
(přibližné počty k tisku á 5 - 10 ks do každé ZKO - počet dle členů čl. základny příslušné ZKO
5000 ks pro ZKO, 1000 pro potřeby rozhodčích a ost. funkcionářů, 1500 MSKS, celkem 7.500
PČKS souhlasí s možnost objednávek ZŘ IGP jednotlivými KV ČKS pro vlastní potřebu za
úhradu - informaci sekretariát

K bodu 2: Zprávy z orgánů (MŠMT, SSS ČR, ČMKU, ostatní) - J. Šmolík, J. Šiška
MŠMT:
Prozatím vypsány na rok 2018 tyto Programy :
- 1. „Můj klub“ - nahrazuje bývalý P-VIII, avšak spojen zároveň s P-IV. Žádost musí podávat
základní článek, nikoliv svaz jako dosud. Další podmínkou je prokazatelné členství nejméně
12 mládežníků od 3 - 23let.
2. „Talent“ - nahrazuje bývalý P-II Sportovně talentovaná mládež. Oprávněným žadatelem je
spolek založený dle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., s celostátní působností
(„sportovní svaz“), který je uznaným zástupcem České republiky v dané sportovní disciplíně / sportu
v příslušné mezinárodní sportovní federaci (dále jen „MSF“), přičemž v příslušné MSF je
registrováno minimálně 20 členů z různých zemí, a zároveň je spolek oprávněn vysílat
reprezentanty na MS a ME v dané sportovní disciplíně / sportu.
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- 3. „REPRE“ - nahrazuje bývalý P-I Sportovní reprezentace ČR. Oprávněným žadatelem je
spolek založený dle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., s celostátní působností
(„sportovní svaz“), který je uznaným zástupcem České republiky v dané sportovní disciplíně / sportu
v příslušné mezinárodní sportovní federaci (dále jen „MSF“), přičemž v příslušné MSF je registrováno
minimálně 20 členů z různých zemí, a zároveň je spolek oprávněn vysílat reprezentanty na MS a ME
v dané sportovní disciplíně / sportu.
Oprávněným žadatelem je na základě obsahového vymezení programu také spolek, který zastupuje
Českou republiku v mezinárodním olympijském hnutí a zabezpečuje reprezentaci České republiky na
olympijských hrách a na dalších sportovních soutěžích organizovaných ve více sportovních odvětví
pod patronací MOV. Níže uvedené body (podmínky, pravidla) platí kumulativně. Tedy žadatel musí
splnit všechna kritéria současně.

-dopis předsedy ČKS p. Šmolíka ombudsmanovi ČOV (program I, II MŠMT - žádost o zařazení
alespoň mezi sporty uznávané ČOV - přes opakované urgence se nadále odmlčel
-program X nedořešen - ČKS obdržel 133.000,- prostřednictvím Sdružení
-program V. (na činnost svazů) velmi pravděpodobně nebude v roce 2018 vyhlášen
-MŠMT zřídilo v souvislosti s GDPR pracovní komisi zabývající se metodikou evidence
Sportovců
Rada Sdružení sportovních svazů ČR
-15. 11. slavnostní zasedání SSS, spojeno s volbou předsedy na dalších 5 let, zvolen JUDr. Ing
Z.Ertl
-Kounicův dům Česká Lípa prodán za 4,9mil Kč městu.
-ročenka 2017 bude distribuována do 15.12.
-ze strany Sdružení podnikány kroky ke změně vyhlašovaných programů MŠMT
-ustavena pracovní skupina napříč svazy (Sdružení a ČUS) k jednání s MŠMT a nově
zvolenými poslanci PS k vyjednání lepších podmínek financování sportu v ČR (za Sdružení
J.Salivar).
-plán práce Rady Sdružení 2018 - 4x zasedání, 1x zasedání výjezdní
Jednání PČMKU 15.11.2017 - ze zápisu p. Šmolík
-žádost Boxer klubu o příspěvek na Atibox - MS stopařů - P ČMKU schvaluje standardní částku dle
usn. 44/08/11 Schváleno jednomyslně
-KCH belgických ovčáků - žádost o řešení případu zfalšovaných dokladů CHS PERLA MAHAGON +
PEARL OF THE MOON - P ČMKU pozve obě chovatelky k jednání za účasti chovatelského klubu.
Jednání 29.11.2017 od 10:00, zúčastní se MVDr. L. Široký, M. Václavík, Ing. J. Kubeš, V. Tichá. Do
vyřešení případu P ČMKU pozastavuje E. Hájkové funkci rozhodčí ČMKU.
-žádost KP chodského psa o rozšíření zkoušek pro vystavení národního certifikátu o zkoušky: HWT,
ZPS1, ZPO1, ZZP1, ZLP1, ZVP1, ZTV1, ZZS1, ZZP-C, ZLP-C, ZTV-C, RH-FA, RH-FLA, RH-TA,RH-LA, RH-WA.
Schváleno jednomyslně s platností od 1.1.2018

K bodu 3: Zprávy jednotlivých komisí
Komise mládeže
-projednána výsledovka za rok 2017 a rozpočet na rok 2018.
-komise navrhuje na základě dosažených výsledků odměny trenérům mládeže J. Petrus, K.
Mellar, Ing. J. Hořejší, I. Skalická ve výši 3.000Kč /netto/
-doplněny chybějící akce mládeže 2018 a provedeny návrhy delegací rozhodčích a figurantů
na akce mládeže
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Výcviková komise
Jednání ze dne 8.11.2017 - viz příloha 1 - Bc J. Lasík
-vyhodnocení MR stopařů IPO-FH - akce vyhodnocena po soutěžní i pořadatelské stránce
jako úspěšná. Soutěž proběhla na obtížnějších terénech a stopy byly vypracovávány za
silnějšího větru. Devět účastníků splnilo limit zkoušky. Výcviková komise navrhuje odměnu
pořadateli v plné výši, současně schvaluje a navrhuje odměny pořadatelům VS stopařů –
Kutná Hora, Staňkov, Luková, Ruda nad Moravou, Veselí nad Lužnic a Hodonín, všem
v plné výši.
-po vyhodnocení Mistrovství republiky IPO-FH byla vyhlášena reprezentace na MS 2018, v
pořadí dle umístění, Simona Janoušková, Josef Urbánek a náhradník Martin Matoušek.
-výběrové akce pro rok 2018, včetně Mistrovství IPO zajištěny, viz. zápis minulé VK - VS
ZVV3, kde scházel jeden pořadatel VS, doplněn o místo a termín konání druhé VS- Defurovy
Lažany 26. - 27. 5. 2018
-VS stopařů IPO FH doplněny o chybějící pořadatele výběrových soutěží - Ruda nad Moravou,
Hradec nad Moravicí a Hodonín. Jednotliví pořadatelé budou osloveni, zda neuspořádají
MČR stopařů, které doposud není zajištěno.
-na akci Border kolie klubu, bude provedena delegace rozhodčího, nejedená se o
kolektivního člena ČKS a proto nebude uveden v kalendáři akcí na rok 2018.
-delegace rozhodčích a figurantů budou provedeny po doplnění všech termínů a akcí na rok
2018.
-směrnice č. 5 a 6 bude upravena - upřesněno o provádění zkoušek, figurantů a kladečů na
krajské úrovni rozhodčím I. třídy (i pro posuzování závodů).
-upozornění pro pořadatele akcí chovatelských klubů - po provedené delegaci mohou být
v průběhu roku prováděny změny delegací rozhodčích i figurantů jen ze závažných důvodu
(změna místa a data konání není závažným důvodem).
-VK navrhuje jmenování rozhodčí II. třídy Elišky Nedvědové, po splnění předepsaných
hospitací.
-VK navrhuje přiznání titulu výcvikáře III. třídy Ing. Zuzaně Rozové, Ing. Evě Andělové a Petře
Stehlíkové.
-VK navrhuje přiznání titulu výcvikáře II. třídy Petru Pachmanovi.
-VK neschvaluje předloženou žádost o vzorného výcvikáře 2. třídy Ing. Evě Jurištové – pro
nesplnění požadovaného počtu zkoušek a nebyla potvrzena schválením příslušného KV.
-VK neschvaluje předloženou žádost o vzorného výcvikáře 1. třídy Vojtěchu Koudelkovi –
nedoloženy protokoly o vykonané zkoušce.
-dodatečně přijata přihláška na zkoušky rozhodčích II. třídy – Josef Pachman.
-VK neschvaluje návrh Boxer klubu ČR na udělení Mistra sportu Václavu Karbanovi.
-projednána možnost účasti na školení nového mezinárodního zkušebního řádu ve Slovinsku.
doposud nebyla zaslána pozvánka.
-předběžná informace o přijetí návrhu úprav NZŘ z MSKS v navrhovaném rozsahu. Čeká se na
písemné oficiální potvrzení.
Jednání ze dne 5.12.2017 - viz příloha 2 - Bc J. Lasík
-VK je seznámena s průběhem Pléna ČKS ze dne 20. 11. 2017 včetně připomínek Krajské
organizace Praha k již schváleným změnám ZŘ. KV Praha nově navrhuje u sloučených
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zkoušek MZŘ a NZŘ připustit na zkoušky počet účastníků dle oddílů (30) vyjma u zkoušek
ZVV3, ZPS, ZPO a FH, kde by zůstala možnost jen 10 ti účastníků na zkoušku. Po projednání
VK konstatuje, že už samotné spojení zkoušek dle obou zkušebních řádů nebylo příliš
vhodným rozhodnutím, z důvodu zvýšené zátěže rozhodčího při posuzování sloučených
zkoušek, protahování celkového průběhu a nepřímému sjednocování při posuzování
zkoušek dle obou zkušebních řádů.
Druhou připomínkou byl návrh umožnění startu psů bez PP na VS a MR IPO. Jak již bylo
uvedeno při změně této Směrnice, tato úprava byla zavedena v souladu s normativy FCI,
které účast psů bez PP na MS neumožňují a tím je jejich účast na kvalifikačních VS a MR
neopodstatněná. Možnost startu na akcích dle NZŘ, vč. akcí mládeže, je se psy bez PP dále
možná.
-VK po projednání jednotlivých VS a MR dospělých v r. 2017, (IPO, ZVV3 a IPO-FH)
konstatovala, že tyto akce proběhly jak po sportovní stránce, tak i po pořadatelské bez
připomínek a v souladu s požadavky, na požadované úrovni.
-provedeny delegace rozhodčích a figurantů - viz rozpis akcí na rok 2018.
-dne 2. 12. 2017 proběhly zkoušky rozhodčích. Na I. třídu se přihlásili 3 adepti, z toho uspěli
dva. Ing. Šultová Michaela a Světlíková Jana. Na II. třídu se přihlásilo 6 adeptů, z toho uspělo
při zkouškách 5. Bc. Novotná Michaela, Rohlena David, Bc. Rohlenová Petra, Ing. Novák
Zbyněk, Glogar Vladislav.
-dne 3. 12. 2017 proběhly zkoušky a prolongace figurantů svazových a I. třídy. Přihlášeno
bylo 16 adeptů z toho 3 na svazového figuranta a 13 na I. třídu. Zkoušek se zúčastnilo 12
adeptů (3 omluveni, 1 neomluven). Ze zúčastněných uspělo 5 adeptů – 1x svazový figurant
Remsa Martin a 4x I. třída Janíček Josef, Letl Marek, Petrnek Matěj, Hytych Marek. 11
stávajících svazových figurantů bylo prolongováno.
-MSKS odsouhlasil návrhy úprav NZŘ v celém rozsahu předloženém ČKS, včetně možnosti
provádět zkouškové akce i ve všední den v pátek.
-VK navrhuje jako vedoucího týmu na MS FCI IPO FH 2018 na Slovensku Martina Matouška.
-VK navrhuje pro školení mezinárodních rozhodčích na nový MZŘ IGP, konaného ve dnech
19. – 21. ledna 2018 ve Slovinsku, MVDr. Janu Glisníkovou, Teodora Krajčího a MUDr. Jiřího
Tichého.
-VK navrhuje jmenování rozhodčího 1. tř. Ing. Jana Laciny, po splnění předepsaných
hospitací.
-VK schvaluje zadání vzorného výcvikáře I. třídy panu Vojtěchu Koudelkovi.
-VK neschvaluje předloženou žádost o vzorného výcvikáře II. třídy paní Renatě Neumannové
- nedoloženy protokoly o vykonané zkoušce.
-VK projednala žádost o udělení výjimky možnosti startovat na VS a MR IPO v ČR paní Jany
Langhof, která má české občanství, ale trvalý pobyt má již 17 let v Německu. V souladu se
stávající Směrnicí č. 8 nelze výjimku akceptovat.
-VK projednala návrh ZKO Příbram, aby figurantovi II. tř. byla umožněna tato činnost na
akcích krajského významu. VK vyjádřila nesouhlasné stanovisko v souladu se Směrnicí č. 5,
kde je rozdělena kvalifikace figurantů dle jednotlivých tříd a rozsah jejich působnosti.
V případě, že fig. II. tř. má vyšší odborné a kvalifikační předpoklady, může se přihlásit na
zkoušky vyššího stupně. Povolením figurantské činnosti fig. II. tř. na akcích krajského
významu, by popřel kvalifikační význam fig. I. tř.
-VK okrajově projednala návrh Marie Oravské ze ZKO Břevnice, k návrhu změn v NZŘ. VK
konstatovala, že návrh ke změnám ZŘ by měl být podán cestou KO. Přesto k navrhovaným
změnám konstatovala, že úprava příček na žebříku by podstatně změnila podstatu a význam
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této překážky. U cviku „vysílání vpřed“ u zkoušky dle ZVV 3, již bylo projednáno na školení
rozhodčích. Tento cvik lze provádět i na cvičišti (stejně jako na soutěžích), pokud to jeho
prostory umožňují.
Organizační komise – M. Melichar
-ZKO Lány - zvolen nový výbor, M. Melichar se zúčastnil členské schůze ZKO
-rozhodčí p. L. Jonáš - jednání kárné komise se bude konat dne 13. 12. 2017
Speciální sporty - Z. Spolek
-proběhla členská schůze klubu agility za nízké účasti členů (vzhledem k členské základně),
účast pouze 40 členů.
K bodu 5: Sekretariát - organizační a různé
-předběžně projednána možnost uspořádání VS a MR BVK (branného víceboje kynologů) –
došla již písemná nabídka ZKO Louny k uspořádání 1xVS a M ČR BVK.
-podrobná rozprava k možnostem v ČR uspořádat MS IPO-FH v roce 2019, bude dále jednáno
na příštím zasedání na základě předloženého návrhu technicko-organizačního zabezpečení
akce, včetně podrobného návrhu reálného rozpočtu a návrhu organizačního výboru, který
bude zaslán členům předsednictva před jednáním.
-nová ZKO - ZKO Nepomyšl (Ústecký kraj)
-na základě dotazu daňového poradce ohledně povinnosti EET pro PK zasláno FÚ pro Prahu
vyrozumění - min.na 3 roky se tato povinnost na PK ČKS nevztahuje
-informace ohledně opětovných problému s novým vedením PVA ohledně termínu konání
výstav, týká se již podzimní MVP Praha, kde byl termín již dříve e-mailem potvrzen, nově
navrhovaný termín ze strany MVP počátkem prosince 2018 je neakceptovatelný, došlo by
k souběhu s MVP Nitra (na MVP Praha delegována řada rozhodčích ze Slovenska a naopak,
rezervace rozhodčích na termín v řádu měsíců dopředu, účast vystavovatelů atp)
Usnesení:
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)
188/17-rozhodčí Flamichová - TRVÁ
189/17-od r. 2018 nebude vyžadován na žádost o přidělení pořadatelství svazových akcí
souhlas krajských výborů
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) - schválena paušální částka ve výši 5.000 Kč, pod podmínkou vyúčtování do 60dní
od ukončení akce
192/17-vzhledem k navýšení odvodů krajům P ČKS, budou krajské CACT v režii krajů
195/17-předseda ČKS vznese dotaz na ČKNO ohledně vystoupení z ČKS a vstupu přímo do
ČMKU, dopis předsedy odeslán, 25. 11. 2017 odpověď předsedy ČKNO Ing Novotného,
problematikou se bude zabývat jednání P ČKNO v měsíci lednu 2018
196/17-P ČKS zapisuje výsledek hlasování per rollam ze dne 13. 11. 2017 udělení Stříbrné
plakety ČKS Josefu Machátovi z Nových Hradů
197/17-P ČKS zapisuje výsledek hlasování per rollam ze dne 27.11.2017 (8:0:1) k odměnám
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pořadatelů VS a MR (VS SP ml. Albrechtice, MČR ZVV3 Nýřany, VS IPO FH Ruda n. M. a VS
IPO FH Kutná Hora)
198/17-jednomyslně schváleny odměny pořadatelům dalších VS a MR (VS IPO FH Luková, VS
mládeže SP N. Strašecí, VS ml. SP Žamberk, VS IPO FH Veselí n.L, VS IPO FH Staňkov, VS IPO
FH Hodonín, MČR IPO FH Nový Malín)
199/17-na návrh KM schváleny na základě dosažených výsledků odměny trenérům mládeže
J. Petrus, K. Mellar, Ing. J. Hořejší, I. Skalické ve výši 3.000Kč /netto/
200/17-na základě návrhu VK schválena reprezentace na MS IPO FH v pořadí dle umístění
Simona Janoušková, Josef Urbánek a náhradník Martin Matoušek, vedoucí družstva Martin
Matoušek
201/17-do sportovního kalendáře akcí 2018 budou nově zařazeny 2 výběrové závody BVK a
MR BVK, termínově upřesní p. Mellar, včetně další VS BVK na Moravě
202/17-schválena odměna pořadateli zkoušek rozhodčích a figurantů ve výši 1.500 Kč/den
202/17-na základě protinávrhu Ing. Šabatové schválena účast zástupců na školení
mezinárodních rozhodčích k novému MZŘ IGP, konaného ve dnech 19. – 21. ledna 2018 ve
Slovinsku ve složení: MVDr. Janu Glisníková, Teodor Krajčí (7:2:0)
203/17-na základě návrhu VK schválen a předsedou ČKS jmenován rozhodčím I. třídy
Ing.Lacina
204/17-na základě návrhu ZKO Česká Skalice resp. ZKO Náchod a doporučujícího stanoviska
Královéhradeckého kraje uděleno čestné členství panu Josefu Morávkovi a Oldřichu
Prouzovi
205/17-na základě návrhu P ČKS uděleno čestné členství panu Zdeňku Kocourkovi (ZKO
Unhošť)
206/17-na základě návrhu P ČKS udělena Zlatá plaketa (??) MVDr. Marii Brožové
207/17-školení rozhodčích hotel Labe Pardubice 10.2.2017 - schválen příspěvek na cestovné
účastníkům ve výši 2Kč/km, 400 Kč příspěvek na ubytování proti dokladu o provedené
úhradě (každý si objednává sám !!), v pátek bude poskytnuta večeře, v sobotu 2x
občerstvení a oběd. Dále schválena účast 2 rozhodčích MSKS s podmínkou potvrzení
spoluúčasti na úhradě 1/3 nákladů spojených s překladem nového mezinárodního
zkušebního řádu.
208/2017-na základě výběrového řízení na sponzoring akcí ČKS pro rok 2018 byly vybráni
následující partneři - jarní a podzimní MVP Praha firma Plaček, VS, MR a reprezentace ČKS
firma HST + firma Brit.
Ukončeno v 19:15hod.
Zapsala: MUDr. Bočanová Renáta
Přílohy :
1/ Zápis VK ze dne 8. 11. 2017
2/ Zápis VK ze dne 5. 12. 2017

Příští jednání 22. 1. 2017 od 14:00 hod.
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