Zápis z jednání Předsednictva ČKS dne 19. 2. 2018 v Praze 7, U Pergamenky 3.
Přítomni: MUDr. Bočanová, Bc. Lasík J., Mellar K. Melichar M., Nedvěd Vl., Skalická I., Ing.
Šabatová H., Šmolík J.
Omluven: Z.Spolek
Přizváni: J. Šiška, B. Roškotová,
Jednání zahájil předseda přivítáním 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)
-nové znění mezinárodního zkušebního řádu IGP, tisk 7.500 ks bude navýšen o objednávky
ZKO, KV a kolektivních členů (termín na požadavky počtu výtisků do 15.4.2018) Každé ZKO budou
poskytnuty 2ks výtisků na každých 10 členů zdarma.
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. Potvrzení doloženo, ukončeno.
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
200/17 - družstvo na MS IPO FH přihlášky účastníků vloženy elektronicky na stránky MS, startovné
uhrazeno, pojistka odpovědnosti zajištěna
202/17- školení mezinárodních rozhodčích k novému MZŘ IGP - 19. – 21. ledna 2018 Slovinsko –
neúčast Theodora Krajčího /nebyl informován/. Písemné vyjádření zástupkyně v FCI MVDr.
Glisníkové považuje P ČKS za naprosto nedostatečné, proto rozhodlo o odvolání MVDr. Glisníkové
jako zástupce ČR v komisi pro pracovní psy FCI. V této návaznosti bude současně uvolněna z funkce
ve výcvikové komisi ČKS s okamžitou platností.
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. Schválen návrh smlouvy s HST s tím, že bude doplněn závazek HST o dodání
cedulek na stopy. Na ostatní akce (ZVV3 a mládež, IPO-FH) bude řešeno přímo s pořadatelem.
Schválena smlouva s firmou VAFO /Brit/. Smlouva s firmou Plaček bude ještě precizována.
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 – TRVÁ.
215/18 - snížení výstavního poplatku na MVP Praha u prvního jedince vystavovatele u českých
národních plemen bylo zapracováno do vydaných proposic MVP
K bodu 2: Zprávy z orgánů (MŠMT, SSS ČR, ČMKU, ostatní) - J. Šmolík, J. Šiška
MŠMT:
-MŠMT zřídilo v souvislosti s GDPR pracovní komisi zabývající se metodikou evidence
sportovců, úvodní seminář k této problematice se bude konat 21. 3. 2018. Za ČKS se zúčastní, J.
Šiška, Ing. Valterová, V. Srb.
-vyhlášen dodatek výběrových řízení „Výzva č.7“. Vypsaná kritéria dávají šanci na finanční dotaci pro
ČKS, podklady předseda + sekretariát
Rada Sdružení sportovních svazů ČR - jednání v dubnu 2018
-nejbližší zasedání se bude konat 11. 4. 2018, mj. se bude konat volba DR Sdružení
-úrazové pojištění – Kooperativa - na webu Sdružení v sekci „Pro svazy“ již naleznete aktualizované
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pokyny k vyplnění formulářů s novými odkazy na stránky pojišťovny, kde je možné formuláře
vyplnit (http://www.sporty-cz.cz/23_pro-svazy/735_URAZOVE-POJISTENI).
Jednání PČMKU 25. 1. 2018
-speciální výstava jorkšírských teriérů – žádost zaslaná po termínu, P ČMKU zamítnuto. Yorkshire
terrier KCH a jeho přátel podal odvolání proti rozhodnutí P ČMKU. P ČMKU revokovalo původní
rozhodnutí a souhlasí s konáním SV v jednom z již schválených termínů. Sekretariát ČMKU prověří,
který z klubů měl o SV 2018 žádat, klubu bude standardně odebrána možnost pořádání klubové
výstavy bez KV pro rok 2019.
-příprava vyhledávače čipů na webu ČMKU – možnosti vyhledávání identifikace psa/feny dle čísla
čipu na webu ČMKU – zadání konzultováno s firmou Merz, nutno zjistit, zda jsou pracoviště PK 2 a 3
schopny dodávat aktuální denní data (zatím se dodávají roční) přes webové rozhraní.
-z ČMKU přeposláno odvolání právního zástupce Mgr. Čechové (Dobrman klub ČR) adresované ČMKU
– KCHZ. P ČKS neodsouhlasilo předání této záležitosti ČKS a předalo kauzu k projednání P ČMKU,
které na svém zasedání dne 25. 1. 2018 rozhodlo doporučit klubu přeměření předmětné feny a
bonitaci za účasti předsedy komise pro rozhodčí ČMKU. Následně 2. 2. 2018 na ČKS přišla žádost
právního zástupce Mgr. Čechové „s požadavkem na zrušení rozhodnutí o vyřazení feny z chovu a na
vystavení nového průkazu původu s právem realizace nové kompletní bonitace feny“. Žádosti nelze
vyhovět, v dané záležitosti již bylo rozhodnuto P ČMKU.
-schválena úprava Zápisního řádu ČMKU: 3 čl. I, bod 1a, poslední odrážka: doplnit: Prodloužení
chovnosti je možné po udělení výše uvedených potvrzení, a to o jeden vrh do věku feny 9 let. (Např.
fena narozená 1. ledna 2005 smí být po udělení požadovaných povolení naposledy kryta 1. ledna
2014). S přihlédnutím k zaslaným připomínkám P ČMKU schvaluje úpravu řádu v navrženém znění s
okamžitou platností.
-žádost o změnu termínu MVP v Praze 2018 – nový termín 2.12.2018 (jednodenní akce) Schváleno
jednomyslně, podléhá schválení FCI. Pro již nahlášené klubové a speciální výstavy není tento termín
chráněný.
-kladně projednána žádost ČKS o schválení CACT a CACIT akcí 2018, FCI schválen CACIT
-žádost ČKS o termíny MV v Litoměřicích: 23-24/5/2020 22-23/5/2021 21-22/5/2022 Schváleno
jednomyslně, následně schváleno FCI
-žádost ČKS o změnu termínu NV v Klatovech 2019 – nový termín 29.-30.6.2019, schváleno
jednomyslně
-zařazení importovaných jedinců ve spolumajetku českého a zahraničního rezidenta mezi chovné
jedince – upřesňující metodika: Pokud má jedinec chovnost v zahraničí (nebo se v zemi zahraničního
spolumajitele chovnost neurčuje), závisí jeho zařazení do chovu v ČR na schválení klubu. V případě,
že tento jedinec nemá české zápisové číslo, nebude přeregistrován mezi chovné jedince ČMKU.
Pokud je jedinec zapsaný v plemenné knize ČMKU (má zápisové číslo ČMKU), klub standardně
potvrzuje splnění podmínek chovnosti a plemenná kniha přeregistruje tohoto jedince mezi chovné
jedince běžným způsobem.
K bodu 3: Zprávy jednotlivých komisí
Komise mládeže
-zasedání komise se bude konat v březnu, zejména k detailům organizace TTM, informace jsou již
nyní na webu ČKS vč. informací ke krajským táborům
Výcviková komise - 6. 2. 2018 – Bc. Lasík
-VS IPO 2018 došlo celkem na sekretariát ČKS 114 přihlášek. Z toho 10 přihlášek ČKS vrátilo. Jedna
přihláška byla vrácena pro nesplnění podmínek ke startu na VS IPO a devět přihlášek pro nedostatek
místa z důvodu velkého zájmu o start na VS IPO Třeboň, kam se přihlásilo 74 závodníků (odmítnuta
nabídka startu na jiné VS),. Všem deseti přihlášeným vrátí ČKS poplatek za startovné. VS IPO Třeboň
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/54 závodníků/, na VS IPO Svatoslav /43 závodníků/ a na VS IPO Třinec /54 závodníků/. Žebříčky byly
umístěny na webových stránkách ČKS a emailem zaslány jednotlivým pořadatelům
-VS ZVV3 bod se přesouvá na příští zasedání VK z důvodu, že uzávěrka přihlášek je 10. 2. 2018.
-dodatečně zařazeny do kalendáře akcí na rok 2018 žádosti klubu chovatelů kníračů o pořádání
mistrovství stopařů a mistrovství IPO. Schválení CACT podléhá rozhodnutí P ČMKU.
-změna termínu VS mládeže všestranných v Havířově. Původní termín přesunut na 8. 5. 2018.
-z důvodu ukončení činnosti svazového figuranta Michala Sásse byly provedeny změny delegací na
MČR ZVV3 Kutná Hora – nově delegován jako náhradník Milan Římek. MR mládeže všestranných
Česká Třebová – Javorka byl nově delegován Pavel Soukop. VS + MR BK ČR 2018 Svatováclavský
pohár byl nově delegován Martin Remsa.
-z důvodu ukončení činnosti svazového figuranta Radomíra Kupky byly provedeny změny delegací na
VS IPO Svatoslav – nově delegován Pavel Soukop. VS IPO Třinec – nově delegován Josef Kubec. VS
mládeže všestranných Havířov Bludovice – nově delegovaný Jiří Bravenec.
Pan Sáss i pan Kupka budou zařazeni mezi figuranty I. třídy.
-žádost klubu chovatelů FO a FB o provedení změny delegovaných figurantů na jejich mistrovství ČR
nebyla schválena.
-projednány závěry ze školení mezinárodních rozhodčích k novému ZŘ IGP. Zapracováno do českého
překladu ZŘ. Projednán program na školení rozhodčích dne 10. 2. 2018 v Pardubicích a rozdělení
témat školení mezi členy VK. Ing. Valtrová rozeslala dne 7. 2. 2018 na emaily rozhodčích nový ZŘ IGP.
-Registrace Českého týmu na MS IPO-FH na Slovensku včetně přihlášení reprezentace provedena
sekretariátem ČKS. Dle sdělení vedoucího týmu ubytování v místě konání zajištěno. Vyhotovení
oblečení reprezentace bylo zadáno firmě North Say.
VK odsouhlasila navrženou úpravu směrnice pro branný víceboj kynologů s platností pro sezónu
2018.
Organizační komise – M. Melichar
-odesláno rozhodnutí kárné komise, 12. 2. 2018 doručeno odvolání, předseda KK p. Matucha předal
dne 19. 2. 2018 veškeré materiály včetně kárného rozhodnutí sekretariátu, tyto spolu s odvoláním
budou neprodleně předány JUDr. Deverové k zaujetí stanoviska a návrhu dalšího postupu.
-registrace ZKO Blahuňov a Planá - na základě nových skutečností byla provedena úprava

původního rozhodnutí ze dne 23.10.2017, kterým byla stanovena podmínka likvidace
pro nezaplacení členských příspěvků) – na základě nových skutečností obdrží obě ZKO
seznam členů dle poslední registrace členské základny a uhradí dlužné příspěvky za období
2017 a současně obdrží i pokyny pro evidence a úhradu členské základny na rok 2018
-tajemní informoval o stavu vyřizování podkladů členské základny ZKO ČKS - k tomu usneseno
odeslat všem ZKO, které do konce února 2018 nezašlou kompletní podklady členské základny
urgenci tak, aby do konce března mohla být zpracována statistika čl. základny a odeslány odvody
příslušným KV ČKS
Speciální sporty - Z. Spolek omluven
K bodu 8: Sekretariát - organizační a různé
-inventarizace – schváleno složení inventarizační komise – Šmolík, Melichar, Bočanová – inventura
bude provedena po dohodě členů komise-trvá
-pokud jsou členům PČKS a komisí vypláceny jakékoliv finanční prostředky - budou platby provedeny
pouze ve výplatním termínu, tedy do 10. dne následujícího měsíce.
-schůzka chovatelských klubů pořádaná ČMKU se uskuteční 24. 3. 2018 v Praze /Top Hotel/
-školení krajských kladečů MSK se uskuteční 24. 3. 2018 Veřovice u Nového Jičína. Zástupcem kraje K.
Mellarem nabídnuta volná kapacita pro možnou účast adeptů z jiných krajů (zveřejnit na webu ČKS).
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Pokud bude zájem ze strany adeptů na svazové kladeče, bude uspořádáno jako školení svazové.
-provést kontrolu aktuálnosti seznamu rozhodčích I. třídy dle prezenčních listin 2017 a 2018 – VK
Usnesení:
202/18 v souvislosti s pochybením při výjezdu zástupců ČKS na školení mezinárodních rozhodčích
k novému MZŘ IGP 19. – 21. ledna 2018 Slovinsko, které vedlo k neúčasti druhého vyslaného
zástupce p. Theodora Krajčího /nebyl informován/, rozhodlo P ČKS o odvolání MVDr. Glisníkové jako
zástupce ČR v komisi pro pracovní psy FCI. V této návaznosti bude současně uvolněna z funkce ve
výcvikové komisi ČKS s okamžitou platností. Dopisy – ČMKU, MVDr. Glisníková (sekretariát)
Nejbližšího zasedání komise 10 - 11. 3. 2018 se zúčastní Ing. Šabatová.
208/18 schváleny smlouvy s firmou HST a firmou VAFO /Brit/
216/18 zkušební řád IGP korekturu posledních úprav po školení ve Slovinsku provede Ing. Helena
Šabatová
217/18 schválena úprava Směrnice č.12 „Branný víceboj kynologů, postupové soutěže, MR ČR“
218/18 na základě návrhu KV Praha schváleno u příležitosti životního jubilea udělení skleněné plakety
RNDr. Jiřině Kolínské, MUDr. Janě Kolínské, Jiřímu Kožíškovi
219/18 registrace ZKO Blahuňov a Planá – na základě nových skutečností obdrží obě ZKO
seznam členů dle poslední registrace členské základny a uhradí dlužné příspěvky za období
2017 a současně obdrží i pokyny pro evidence a úhradu členské základny na rok 2018
220/18 členská základna ZKO ČKS 2018 - všem ZKO, které do konce února 2018 nezašlou kompletní
podklady členské základny, zaslat urgenci tak, aby do konce března mohla být zpracována statistika
čl. základny a mohly být odeslány odvody příslušným KV ČKS

Ukončeno v 19:10 hod
Zapsala: MUDr. Bočanová Renáta
Přílohy :
1/ Zápis z VK ze dne 6. 2. 2018
2/ Tiskopis předběžné objednávky MZŘ IGP pro ZKO, KV ČKS a kolektivní členy
3/ Směrnice pro BVK č. 12 – novelizované znění
4/ Stanovisko JUDr. Deverové k ZKO ČKS s neuhrazenými čl. příspěvky
Příští jednání
19. 3. 2018 od 14:00 hod.
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