Zápis z jednání Předsednictva ČKS dne 22. 1. 2018 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, T.Krajčí
Jednání zahájil předseda přivítán přítomných. Schválen program jednání.
K bodu 1: Kontrola plnění usnesení.
185/17 - řešení kauzy L. Jonáše dle Kárného řádu, trvá-viz organizační komise (bod 3)
-výroční zpráva ČKS za rok 2016 - zveřejněna
-nové znění mezinárodního zkušebního řádu IGP, tisk 7.500 ks bude navýšen o objednávky
KV a chovatelských klubů (termín na požadavky počtu výtisků do 15.4.2018) - zajistí
sekretariát
188/17 - rozhodčí Flamichová byla obeslána doporučeným dopisem s požadavkem
předložení lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře s odborností v oboru
pracovního lékařství při prezentaci na školení rozhodčích
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 – trvá
199/17- odměny trenérům mládeže vyplaceny
200/17 - družstvo na MS IPO FH přihlášeno, přihlášky účastníků budou vyřízeny včas
202/17- účast zástupců na školení mezinárodních rozhodčích k novému MZŘ IGP, konaného
ve dnech 19. – 21. ledna 2018 ve Slovinsku ve složení: MVDr. Jana Glisníková, Theodor Krajčí.
K vysvětlení své neúčasti byl přizván do P ČKS p. T. Krajčí. Pravděpodobně došlo k pochybení
zástupce ČR v komisi FCI. Bude řešeno na příštím zasedání P ČKS – nutno však vyžádat
písemné vyjádření MVDr. Glisníkové (sekretariát ).
204-206/17 - vyznamenání dle usnesení - vyřízeno
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
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 – dopis firmám byl odeslán
K bodu 2: Zprávy z orgánů (MŠMT, SSS ČR, ČMKU, ostatní) - J. Šmolík, J. Šiška
MŠMT:
Prozatím vypsány na rok 2018 tyto programy:
„Můj klub“ - „Talent“ , „REPRE“ (podmínky k přihlášení k programům byly podrobně popsány
v zápisu P ČKS z 11.12.2017) – ČKS nesplňuje vypsané podmínky.

Program V. (na činnost svazů) velmi pravděpodobně nebude v roce 2018 vyhlášen
Z výše uvedeného vyplývá, že ČKS bude s největší pravděpodobností v r.2018 bez dotací
-MŠMT zřídilo v souvislosti s GDPR pracovní komisi zabývající se metodikou evidence
Sportovců (účast pracovníků na ohlášeném semináři MŠMT zajištěna).
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Rada Sdružení sportovních svazů ČR
-dodána ročenka 2017
-plán práce Rady Sdružení 2018 - 4x zasedání, 1x zasedání výjezdní
Jednání PČMKU 15. 12. 2017
-speciální výstava jorkšírských teriérů – P ČMKU jednomyslně nesouhlasí s pořádáním této akce v r.
2018, P ČKS doporučuje P ČMKU kladné vyřízení odvolání chovatelského klubu proti tomuto
rozhodnutí (dopis sekretariát).
-schválena změna Zápisního řádu ČMKU Čl. VII, bod 18: Importované jedince s exportním průkazem
původu vystaveným na českého majitele lze použít k chovu pouze po zápisu v Plemenné knize ČR.
Problém spoluvlastnictví českého a zahraničního občana, dotaz na ČMKU (sekretariát)
-z ČMKU přeposláno odvolání právního zástupce Mgr. Čechové (Dobrman klub ČR) adresované ČMKU
– KCHZ. P ČKS nesouhlasí s předáním této záležitosti ČKS a navrhuje cestou P ČMKU doporučit klubu,
přeměření předmětné feny na příští bonitaci pořádané DKČR za účasti člena komise rozhodčích
ČMKU (dopis sekretariát).
-schůzka chovatelských klubů se uskuteční 24. 3. 2018, místo bude upřesněno
-J. Janda požádal o úhradu překladu nového řádu FCI pro IGP, P ČMKU souhlasí

K bodu 3: Zprávy jednotlivých komisí
Komise mládeže
-doplněn rozpočet KM na 2018 (poměrná část nákladů na pořízení kotců v r. 2017)
-doplněn kalendář akcí mládeže
-žádost o přesun VS mládeže všestranných z důvodu souběhu s VS v Třinci, nový termín
8. 5. 2018
-aktualizovány informace o akcích mládeže na webu ČKS
-připomínka ze schůze předsedů Ústeckého kraje – odůvodnění snížení příspěvků na TTM KV
– na základě výrazného zvýšení odvodů příspěvků krajům, byly sníženy příspěvky na krajské
akce
Výcviková komise - 9. 1. 2018 – Bc. Lasík
-VK schválila plán své činnosti na rok 2018
-přihlášky na VS IPO – dnešnímu dni přihlášeno 113 závodníků
-projednání nového MZŘ IGP – připomínky k překladu a výkladu jednotlivých ustanovení,
zpracovány dotazy k upřesnění výkladu na školení mezinárodních rozhodčích komisí FCI ve
Slovinsku. Přizpůsobení všeobecných ustanovení pro provádění zkoušek a soutěží v rámci ČR.
-školení rozhodčích ČKS pro rok 2018, proběhne dne 10. 2. 2018 v Pardubicích. Rozhodčí
budou seznámeni s úpravou NZŘ a úpravami směrnic pro výcvikovou činnost. Dále pak
budou rámcově seznámeni s novým MZŘ IGP. Doplnění P ČKS - školení zahájí předseda ČKS,
dále povede školení předseda VK.
-projednána žádost bývalého rozhodčího pana Jaroslava Hodka, o možnosti opětovného
zařazení do sboru rozhodčích pro posuzování výkonu psů. Jeho činnost jako rozhodčího I.
třídy byla ukončena na jeho žádost, z důvodu pravomocného odsouzení pro úmyslný trestný
čin. V následných dvou letech tak již nemohl absolvovat ani školení rozhodčích. Tímto VK
považuje jeho žádost za bezpředmětnou.
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-projednána a zamítnuta žádost paní Kateřiny Müller o možnosti startovat na VS IPO 2018.
Vzhledem k tomu, že fena Kizzy vom Falkenstock v době uzávěrky přihlášek fena nesplňuje
podmínku registrace v plemenné knize ČR minimálně 6 měsíců, nelze žádosti vyhovět.
Doplnění - po detailním rozboru přesného znění směrnice č. 8 v části podmínky registrace
psa v PK ČR, rozhodlo předsednictvo žádosti jmenované vyhovět (vyrozumí Šmolík).
-provedena změna delegace rozhodčího pro posuzování oddílu „A“ na VS IPO, z důvodu
startu rodinného příslušníka původně delegovaného. Nově provedena delegace rozhodčího
Jaroslava Petráčka.
-na VS IPO ve Svatoslavi vrácena delegace figuranta Ing. Josefa Neužila. Nově delegován
svazový figurant Vojtěch Filip.
Organizační komise – M. Melichar
-rozhodčí p. L. Jonáš - uskutečnila se jednání kárné komise (13. 12. 2017 a 17. 1. 2018)
22.1.2018, bude zpracován podrobný zápis. Uložen trest /zatím nepravomocně/ Bude specifikováno v podrobném zápisu kárné komise.
Speciální sporty - Z. Spolek
-14. 1. 18 proběhla, v souvislosti se změnou zkušebního řádu agility (velikosti překážek),
schůze rozhodčích za účasti norského rozhodčího
K bodu 4: VS IPO, stav přihlášek, rozdělení účastníků
- podklady se dokončují - viz zápis z VK
K bodu 5: Zajištění školení rozhodčích
-školení rozhodčích hotel Labe Pardubice 10. 2. 2018 – zajištěno dle schválených zásad,
MSKS nahlásil dva účastníky – účast pracovníků Srb V., Šiška J., Šiška O., Ing. Valtrová
K bodu 6: Sponzoring - dodatek výběrového řízení na sponzoring PK – 2018 nerealizovat,
K bodu 7: vypouští se, z usnesení Plenárního zasedaní ČKS nevyplývají úkoly k zapracování do
plánu činnosti P ČKS
K bodu 8: Sekretariát - organizační a různé
-tajemník předložil návrh na změnu termínu podzimní výstavy s tím, že se výstava
v náhradním termínu bude konat pouze jako jednodenní, a to v neděli 2. prosince 2018. PVA
nedodrželo písemně přislíbený podzimní termín 2018!!! Nelze počítat ani s tradičními
podzimními termíny 2019 a 2020, proto je nutno uvažovat o realizaci DOUBLE CACIB
v jarních, velikonočních termínech, podzimní MVP realizovat pouze jako jednu akci (jednodvoudenní) - schváleno
-tajemník předložil návrh na snížení výstavního poplatku u první uzávěrky ( dle usnesení
ČMKU) vystavovatele českých národních plemen důvodem je problematická realizace vracet
25 % na výstavě oceněným
-statistika PK za II. pol. a celý rok 2017 – mírné zvýšení počtu vydaných PP- odvody klubům
odeslány
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- zápis RTG do PP vyvážených jedinců - bez požadavku majitele nebude výsledek bezplatně
zapisován, pokud je vydávána příloha, bude výsledek uveden pouze na této příloze
-inventarizace – schváleno složení inventarizační komise – Šmolík, Melichar, Bočanová –
inventura bude provedena po dohodě členů komise
-žádost o změnu termínu NV v Klatovech z 15. - 16. 6. na 29. – 30. 6. 2019 – s ohledem na
konání Evropské výstavy v Rakousku (dopis sekretariát).
-žádost o MVP v Litoměřicích 2020, 2021, 2022.
-pokud jsou členům PČKS a komisí vypláceny jakékoliv finanční prostředky - budou platby
provedeny pouze ve výplatním termínu, tedy do 10. dne následujícího měsíce.

Usnesení:
209/18- na základě návrhu P ČKS schváleno udělení čestného členství V Kejřovi při příležitosti
významného životního jubilea, bude předáno v rámci konání M ČR IPO.
210/18 žádost bývalého rozhodčího pana Jaroslava Hodka o opětovné zařazení do sboru
rozhodčích pro posuzování výkonu psů. P ČKS souhlasí se stanoviskem VK – dopis sekretariát.
211/18 schválena žádost NCB - MVP Litoměřice 2020, 2021, 2022 – předat ČMKU
212/18 schválena žádost o změnu termínu NV Klatovy 2019 – předat ČMKU.
213/18 schválen návrh vedoucího PK č. 2 - zápis RTG do PP vyvážených jedinců - zápis
výsledku RTG DKK a DLK do PP jedince výhradně na základě žádosti majitele
214/18 schválena změna termínu podzimní MVP – nový termín 2. 12. 2018 neděle – akce
proběhne jako jednodenní – viz bod 8
215/18 schváleno snížení výstavního poplatku na MVP Praha u prvního jedince vystavovatele
u českých národních plemen
Ukončeno v 19:20 hod
Zapsala: MUDr. Bočanová Renáta
Přílohy :
1/
2/
3/
4/

Zápis VK ze dne 9. 1. 2018
Statistika PK II., pol. 2017
Statistika PK rok 2017
Změny NZŘ schválené 22.1.2018 s platností od 1.3.2018

Příští jednání
19. 2. 2018 od 14:00 hod.
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